
ee
RADOON-222 SISALDUS VEEVARUSTUSPUURKAEVUDEST ERALDUVAS

LOODUSLIKUS GAASIS

AJPihlak, V.Pikkov, E.Lippmaa
TA Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

RJBogdanov, V.Avrorin
Leningradi Riiklik Ülikool INIS-mf 1 4 7 9 9

Eesti mandrialal ja Soome lahe saartel on esinenud arvukalt loodusliku gaasi
ilminguid nii puurkaevude puurimise kui ka hilisema käsutuse ajal (joon. 1).
Puurkaevudest koos veega erituv gaas kuulub vastavalt koostisele kas metaani,
lämmastikmetaani või lämmastik tüüpi gaaside hulka.

Joon. 1. Eestis avastatud gaasiilminguts paiknemise skeem.

Soomes, Helsingist kuni NSV Liidu piirini, piki Soome lahe kallast, kulgeb
umbes 100 km laiune maariba, kus Rn sisaldused põhjavetes ja hoonete õhus on
Soomes kõige kõrgemad (Salonen, 1988). See asjaolu viis mõttele, et ka Soome lahe
lõunakaldal Põhja- ja Kirde-Eestis võivad puurkaevudest väljapumbatavales vcics ja
nendest eralduvates gaasides 2"Rn kontsentratsioonid olla kõrged ja scc-tõltu
kujutada endast ohtu veetarbijatele. Selle arvamuse õigsuse kontrollimiseks võeti
ulates 1989. aastast gaasiproovc ja määrati gaasifaktoreid Tallinna, Kalluvcru, Karepa,
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Tabel 1

Vaatlus- Vee- Gaasi

paik ladestu tüüp

Gaasi faktor 222Rn sisaldus gaasis

Määran- min-max

gud aritm.

keskm.

m3/m3

Määran- min-max.

gud aritm.keskm.

Bq--V 1

Väike-

Maarja

Uhtna Oĵ -E]̂

Karepa Ex-V N2-CH4

Tallinn

Kallavere

Kunda

25

0,023

0,110

9,3-10,7

0,032

0,029

0,016-2

0,295

0,062-0

0,085

0,011-0

,941

,137

,239

2

2

37

8

6

10,0

35,2-37,7

36.4

35,9-36,6

36,2

13,0-70,0

36.1.

33,6-61,7

52,1

73,6-93,2

85,6

Kunda, Uhtna ja Väike-Maarja 37-st veevarustuse puurkaevust Kõik puurtgcvud,;
peale Uhtna ja Väike-Maarja omade, võtsid oma vee kambrium vendi veeladesiust/

2 2Rn sisaldus veest eraldunud spontaanses gaasis määrati Leningradi Riikliku?
Ülikooli radiokecmia laboratooriumis. Saadud tulemused on ära toodud tabelis 1. ':•

Kõige suurem keskmine gaasifaktör (0,295 m /m ) on Tallinna puurkaevude?
veel. Vcnc-Balti puurkaevu vees Koplis ulatus see 1,785 m /m ja Laagri puurkaevu*
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.- Joon. 2 . 2 2 2 Rn sisalduste esinemissagedused gaasiproovides.

vees isegi 2,941 m3 /m3 . Tallinna omast on Kaliavere ja Kunda puurkaevude vee
keskmised gaasifaktorid 3-4 korda väiksemad. Ilmnes, et stratigraafiliselt vanemates
kivimites paiknevates veehorisontides on ^ R n sisaldused spontaanses gaasis
kõrgemad kui nooremates kivimitespaiknevates. Paistab kebtivat ka otsene seos CH4

ja Z2^Rn sisalduste vahel gaasis. 2 2 2 Rn sisalduste esinemissagedused gaasiproovides
on ära toodud joonisel 2. Kõige sagedamini langeb 2 Rn sisaldus proovis intervalli
30-40 Bq-1'1. Looduslikes gaasides 2 2 2Rn sisaldused tavaliselt muutuvad 0 kuni SO
Bq/1. Eesti puurkaevude spontaanses gaasis *Rn sisaldused muutuvad 9,3 kuni 93,2
Bq-1"1, ületades 50 Bq-1"1 kontsentratsiooni piiri 14-15 juhul sajast. Radoon-222
'sisaldus spontaanses gaasis on sõltuv gaasifaktori suurusest Mida suurem on olnud
gaasifaktor, seda väiksem ̂ R n sisaldus gaasis. See vihjab kristalliinsest fundamendist
imbuva' radooni lahjendamisele settekivimitest tulevate radooni vähe sisaldavate
gaasidega. ' ' vn
'i••••- Orienteeruvad hinnangud näitasid, et vees lahustunud Rn jääk ei peaks
peale spontaanse gaasi eraldumist ületama 32-33 Bq-I*1. Enne gaasi eraldumist vees
iisaldunud 2 i URn koguhulk ei ületanud arvatavasti 125 Bq l ' 1 , olles seega lähedane
radooni keskmisele sisaldusele Soome salvkaevude ju allikate vees (92 Bq I"1)
(Salonen, .1988).
£ '.'•• Põhjamaade Radiatsioonikaitse Instituutide eksperdid panid ette kullaldu.se
ohutuse tagamiseks kehtestada ^ R n sisalduse ülemiseks piiriks väljavoolavas vees
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100 Bq/l, USA ja Austria ekspertideerupp aga 370 Bq/l (Schönhofer, 1989). USA's'
tehtud arvutused Jonnitavad, et kui Rn sisaldus eluruumide ohus on 37 Bq/m3 ja
joogivees 370 Bq/1, siis vähist põhjustatud sunnade arv USA's suureneb 4400-22000;
juhu võrra Ohe inimpõlve eluea jooksul. - j

Radoonülminguid on Eestis veel vähe uuritud, kuid probleem väärib edaspidi)
senisest põhjalikumat ja laiemat uurimist, sest kujutab endast kflllaltki tõsist ohtui;
sügavate puurkaevude vett käsutavale elanikkonnale. -. -

Radon concentration in natural gas from drilled wells

A.Pihlak, V.Pikkov, E.lippmaa
RJBogdanov, V.Avrorin

Preliminary resluts of spontaneous gas display from drilled wells in Estonia are
reported. These wells are drilled into the cambrian-vendian aquite system. The
gaseous factor changes from 0.011 to 2.941 m /m and the concentration of radon in
spontaneous gas, from 93 to 932 Bq • I"1. The general concentration of radon in water
is estimated to be about 125 Bq-1 .
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Inimtegevuse mõju Eesti rannikumere fütoplanktönile on uuritud alates 197.1.a.
Tallinna, Haapsalu, Matsalu ja Kuressaare lahgs^ning Vilsandi saare ümbruses. -
Pikaajalised uurimistulemused lubavad kinnitudafet orgaaniliste ja mineraalsete ainete
kontsentratsiooni muutustele vees reageeriMutopiankton kõige tundlikumalt suvel,
mil troofsusastme tõusuga kaasneb fütopfanktoni liigilise koostise muutus, tema
liigirikkuse, arvukuse ja biomassi kusy/Erincvus fütoplanktoni biomassi keskmistc
väärtuste vahel eutrofeerunud ju suhteliselt puhtal ulul mitteparameetrilise Mann-
Whitney U-tcsti jäirgi «li 1 hinpsufu lahes h-7 korda. Matsalu lahes 5 kunla ja
Kuressaare lahes üle HKX) korril. Tuksonitc kcskmine arv proovipunkti kohta oli
eutrofeoruinid alal ligikauüii.2 konia kõrgeni kui nende samaile lahtede suhteliselt -
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