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sellel on sama staatus mis jõustumisteate meetodil vastu võetud originaalversioonil.
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— jõustunud Eesti standardina inglise keeles novembris 2019;
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— eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega EVS Teataja 2019. aasta novembrikuu numbris.

um

Standardi tõlke koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 28 „Välisõhk ja
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Date of Availability of the European
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EUROOPA EESSÕNA

Se

Dokumendi (EN ISO 11665-1:2019) on koostanud tehniline komitee ISO/TC 85 „Nuclear energy, nuclear
technologies, and radiological protection“ koostöös tehnilise komiteega CEN/TC 430 „Nuclear energy,
nuclear technologies, and radiological protection“, mille sekretariaati haldab AFNOR.

ed

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või
jõustumisteatega hiljemalt 2020. aasta aprilliks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2020. aasta aprilliks.

um

ok

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN ei vastuta
sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.
See dokument asendab standardit EN ISO 11665-1:2015.

en

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia,
Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal,
Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia,
Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.
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Jõustumisteade
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CEN on standardi ISO 11665-1:2019 teksti muutmata kujul üle võtnud standardina EN ISO 11665-1:2019.
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EESSÕNA

Se

ISO (International Organization for Standardization) on ülemaailmne rahvuslike standardimisorganisatsioonide (ISO rahvuslike liikmesorganisatsioonide) föderatsioon. Tavaliselt tegelevad
rahvusvahelise standardi koostamisega ISO tehnilised komiteed. Kõigil rahvuslikel liikmesorganisatsioonidel, kes on mingi tehnilise komitee pädevusse kuuluvast valdkonnast huvitatud, on õigus
selle komitee tegevusest osa võtta. Selles töös osalevad käsikäes ISO-ga ka rahvusvahelised, riiklikud ja
valitsusvälised organisatsioonid. Kõigis elektrotehnika standardimist puudutavates küsimustes teeb ISO
tihedat koostööd Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoniga (IEC).
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um

Selle dokumendi väljatöötamiseks kasutatud ja edasiseks haldamiseks mõeldud protseduurid on
kirjeldatud ISO/IEC direktiivide 1. osas. Eriti tuleb silmas pidada eri heakskiidukriteeriumeid, mis on eri
liiki ISO dokumentide puhul vajalikud. See dokument on kavandatud ISO/IEC direktiivide 2. osas esitatud
toimetamisreeglite kohaselt (vt www.iso.org/directives).

en

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. ISO ei vastuta
sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest. Dokumendi väljatöötamise jooksul
väljaselgitatud või selgunud patendiõiguste üksikasjad on esitatud peatükis „Sissejuhatus“ ja/või ISO-le
saadetud patentide deklaratsioonide loetelus (vt www.iso.org/patents).

to

nE

Mis tahes selles dokumendis kasutatud äriline käibenimi on kasutajate abistamise eesmärgil esitatud teave
ja ei kujuta endast toetusavaldust.

VS

Selgitused vastavushindamisega seotud ISO eriomaste terminite ja väljendite kohta ning teave selle kohta,
kuidas ISO järgib WTO tehniliste kaubandustõkete lepingus sätestatud põhimõtteid, on esitatud järgmisel
aadressil: www.iso.org/iso/foreword.html.
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Dokumendi on koostanud ISO tehnilise komitee ISO/TC 85 „Nuclear energy, nuclear technologies, and
radiological protection“ alamkomitee SC 2 „Radiological protection“.
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— sissejuhatus on ajakohastatud;

oo

Teine väljaanne asendab esimest väljaannet (ISO 11665-1:2012) ja on selle väiksem parandus. Muudatused
võrreldes eelmise väljaandega on järgmised:

Standardisarja ISO 11665 kõigi osade loetelu on leitav ISO veebilehel.
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— kirjandus on ajakohastatud.
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— jaotisesse A.2.4 on lisatud andmed radooni aktiivsuskontsentratsiooni muutumise kohta ajas ja
hoonete ruumides;
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Igasugune tagasiside või küsimused selle dokumendi kohta tuleks suunata dokumendi kasutaja
rahvuslikule standardimisorganisatsioonile. Täielik loetelu nende organisatsioonide kohta on leitav
veebilehelt www.iso.org/members.html.
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SISSEJUHATUS

Se

Radooni isotoobid 222, 220 ja 219 on radioaktiivsed gaasid, mis tekivad omakorda vastavalt uraan-238,
toorium-232 ja uraan-235 lagunemissaadusteks olevate raadiumi isotoopide 226, 224 ja 223 lagunemisel,
kusjuures kõiki eeltooduid leidub maapõues (lisateavet leiate lisast A). Radooni lagunemise tulemusena
tekivad taas radioaktiivsed tahked elemendid, mille lagunemise lõppsaadus on stabiilne plii[1].

ed
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ok

Lagunemisel kiirgab radoon alfaosakesi ja tekitab tahkeid lagunemissaadusi, mis on samuti radioaktiivsed
(poloonium, vismut, plii jms). Radooni võimalikud mõjud inimtervisele tulenevad pigem selle tahketest
lagunemissaadustest, mitte gaasist endast. Sõltumata sellest, kas radooni lagunemissaadused on
kinnitunud õhus leiduvatele aerosoolidele või mitte, on need sissehingatavad ning ladestuvad oma
suurusest olenevalt kopsutorude süsteemi eri sügavustel[2][3][4][5].

en

Radooni peetakse tänapäeval peamiseks inimeste looduslikust kiirgusest tuleneva doosi allikaks.
(UNSCEAR)[6] väidab, et globaalsel tasandil pärineb umbes 52 % looduslikest allikatest pärinevast
kiirgusdoosist radoonist. Radooni isotoobi 222 kiirguse mõju (48 %) on märkimisväärselt suurem kui
isotoobi 220 kiirguse mõju (4 %), isotoobi 219 mõju peetakse aga ebaoluliseks (vt lisa A). Seepärast hõlmab
selles dokumendis viide radoonile üksnes radoon-222.

to

nE

Radooni aktiivsuskontsentratsioon võib erineda ajas ja ruumis ühest kuni mitme suurusjärguni. Radooni
ja selle lagunemissaaduste avaldatav mõju varieerub piirkonniti väga palju, sõltudes maapinnast ja
ehitusmaterjalidest eralduva radooni hulgast, ilmastikutingimustest ning radooni ohjamise astmest
piirkonnas, kus inimesed võivad kiiritust saada.
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Kuna radoon kontsentreerub suletud ruumides, nagu näiteks majades, mõjutab elanikkonda peamiselt
siseruumide õhus esinev radoon. Pinnaseõhku peetakse tähtsaimaks eluasemete siseruumide õhus leiduva
radooni allikaks selle hoonetesse sisseimbumise tõttu. Teisi allikaid käsitletakse standardisarjade
ISO 11665 ja ISO 13164 [59] muudes osades vee kohta.
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Radoon tungib hoonetesse difusiooni teel pideva radooni aktiivsuskontsentratsioonide erinevuse tõttu
hoonealuses pinnases ja hoones ning konvektsiooni teel, mis on tingitud erinevast õhurõhust hoones ja
hoonealuses pinnases sisalduvas õhus. Siseruumide õhu radooni aktiivsuskontsentratsioon sõltub selle
kontsentratsioonist hoonealuses pinnases, hoone konstruktsioonist, seadmetest (korsten,
ventilatsioonisüsteemid jne), hoone siseruumide keskkonnaparameetritest (temperatuur, rõhk jne) ja
elanike elustiilist.

e
ud

Inimestele avalduva riski piiramiseks soovitab Maailma Terviseorganisatsioon riiklikuks viitetasemeks
100 Bq·m–3[5]. Juhul kui see pole võimalik, ei tohiks see tase ületada 300 Bq·m–3. Selle soovituse kiitsid
heaks Euroopa Ühenduse liikmesriigid, kes peavad kehtestama siseruumide õhu radooni
aktiivsuskontsentratsiooni riiklikud viitetasemed. Õhu keskmise aastase aktiivsuskontsentratsiooni
viitetase ei tohi olla suurem kui 300 Bq·m–3[5].

ISO 11665 koosneb mitmest osast (vt joonis 1), mis käsitlevad

e
ad
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Et vähendada ohtu üldisele elanikkonnale, tuleks kehtestada sellised ehitusnormid, mis nõuavad
ehitatavates hoonetes radooniohu vältimiseks ennetusmeetmete rakendamist ja radooni
vähendusmeetmete rakendamist olemasolevates hoonetes. Radooni aktiivsuskontsentratsiooni
mõõtmised siseruumides on vajalikud, sest ehitusnormid üksi ei taga radooni kontsentratsiooni jäämist
allapoole viitetaset.
— radoon-222 ja selle lühikese elueaga lagunemissaaduste mõõtmismeetodeid (vt ISO 11665-2,
ISO 11665-3, ISO 11665-4, ISO 11665-5 ja ISO 11665-6);
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MÄRKUS 1 Radoon-222 aktiivsuskontsentratsiooni ja selle lühikese elueaga lagunemissaaduste potentsiaalse
alfaenergia kontsentratsiooni mõõtmiseks on palju meetodeid. Mõõtmismeetodi valik sõltub eeldatavast
kontsentratsioonitasemest ja andmete kasutusotstarbest, näiteks teadusuuringutest ja tervisliku seisundi
hinnangutest[8][9].

Se

— radoon-222 ekshalatsiooni kiiruse mõõtmismeetodeid (vt ISO 11665-7 ja ISO 11665-9);

ed

MÄRKUS 2 ISO 11665-7 viitab standarditele ISO 11665-5 ja ISO 11665-6.

— pinnases sisalduva radoon-222 mõõtmismeetodeid (vt ISO 11665-11);
— hoonetes esineva radoon-222 mõõtmismeetodeid (vt ISO 11665-8);

ok

— radoon-222 difusiooni koefitsiendi mõõtmismeetodeid (vt ISO/TS 11665-12 ja ISO/TS 11665-13).

um

MÄRKUS 3 ISO 11665-8 viitab standardile ISO 11665-4 radooni mõõtmistulemuste asjus hoone esialgsel
uurimisel ning standarditele ISO 11665-5, ISO 11665-6 ja ISO 11665-7 mõõtmistulemuste asjus iga lisauurimise
puhul.

en
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Se

ISO 11665-1
Radooni ja selle lühikese
poolestusajaga
lagunemissaaduste päritolu
ning nendega seotud
mõõtmismeetodid

ed

MÕÕTMINE

RAKENDUS

ok

Radoon

um

Lagunemissaadused

en

ISO 11665-4
Integreeritud mõõtemeetod
keskmise aktiivsuskontsentratsiooni määramiseks
passiivse proovivõtu ja hilisema
analüüsi kasutamisega

ISO 11665-3
Lühikese elueaga lagunemissaaduste
potentsiaalse alfaenergia kontsentratsiooni
kohtmõõtmismeetod

ISO 11665-7
Kogumismeetod pindekshalatsiooni kiiruse
hindamiseks
ISO 11665-8
Esialgsete ja täiendavate
uuringute metoodikad
hoonetes

ISO 11665-5
Aktiivsuskontsentratsiooni
pidevmõõtmise meetod
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ISO 11665-2
Lühikese elueaga lagunemissaaduste keskmise
potentsiaalse alfaenergia kontsentratsiooni
integreeritud mõõtmismeetod

ISO 11665-6
Aktiivsuskontsentratsiooni
kohtmõõtmise meetod

ISO 11665-11
Pinnaseõhu kontrollimeetod
proovivõtuga sügavusest
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ISO 11665-9
Ehitusmaterjalide
ekshalatsiooni kiiruse
kontrollimeetod

a
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ISO/TS 11665-12
Difusiooni koefitsiendi määramine
veekindlates materjalides:
membraani ühepoolne aktiivsuskontsentratsiooni katsemeetod

Joonis 1 — Standardisarja ISO 11665 struktuur
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ISO/TS 11665-13
Difusiooni koefitsiendi määramine
veekindlates materjalides: membraani
kahepoolne aktiivsuskontsentratsiooni
katsemeetod
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1

KÄSITLUSALA

Se

Selles dokumendis on esitatud juhised radoon-222 aktiivsuskontsentratsiooni ja selle lühikese
poolestusajaga lagunemissaaduste potentsiaalse alfaenergia kontsentratsiooni mõõtmiseks õhus.
Mõõtmismeetodid kuuluvad kolme kategooriasse:

ed

a) punktmõõtmismeetodid;
b) pidevmõõtmismeetodid;

ok

c) integreeritud mõõtmismeetodid.

um

Selles dokumendis on esitatud mitu meetodit, mida tavaliselt kasutatakse radoon-222 ja selle lühikese
poolestusajaga lagunemissaaduste mõõtmiseks õhus.

NORMIVIITED

to

2

en

Dokumendis on antud ka juhised selle eri osades kirjeldatud mõõtmismeetoditega kaasneva määramatuse
määramiseks.

nE

Allpool nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või
tervenisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata
viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.

VS

ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
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IEC 61577-1. Radiation protection instrumentation — Radon and radon decay product measuring
instruments — Part 1: General principles

oo

IEC 61577-2. Radiation protection instrumentation — Radon and radon decay product measuring
instruments — Part 2: Specific requirements for 222Rn and 220Rn measuring instruments

TERMINID, MÄÄRATLUSED JA SÜMBOLID

3.1 Terminid ja määratlused

d
oo

3
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IEC 61577-3. Radiation protection instrumentation — Radon and radon decay product measuring
instruments — Part 3: Specific requirements for radon decay product measuring instruments

e
ud

Standardi rakendamisel kasutatakse allpool esitatud termineid ja määratlusi.

ISO ja IEC hoiavad alal standardimisel kasutamiseks olevaid terminoloogilisi andmebaase järgmistel
aadressidel:

— IEC Electropedia: kättesaadav veebilehelt http://www.electropedia.org/.

[ALLIKAS: IEC 61577-1:2006, 3.2.22]
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3.1.1
aktiivne proovivõtt (active sampling)
proovivõtt aktiivsete seadmete abil, näiteks pumbad õhuproovide võtmiseks

a
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— ISO veebipõhine lugemisplatvorm: kättesaadav veebilehelt http://www.iso.org/obp;

