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POUŽITÍ RADONU 3AK0 RADIOAKTIVNÍHO INDIKÁTORU ZMĚN MIKROSTRUK-

TURY CEMENTOVÉHO KAMENE

V. Balek - 3, Dohnálek

1. Úvod

Nejvýznamnějším nositelem fyzikálně-mechanických vlast-

nosti betonu je zpravidla cementový kámen. Proto se intenzivně

studuji všechny procesy během nichž se mini slabě vázaná koagu-

lafini struktura cementová kaše v tuhý 9trukturni skelet cemen-

tového kamene. Zvláštni pozornost se především věnuje úvodnim

etapám hydratace, v kterých se většinou rozhoduje o výsledných

vlastnostech betonu. Průběh tuhnuti cementové kaše kromě toho

ovlivňuje tvárnost betonové směsi a tiro Časově limituje její

transport a zpracováni, což je zvlášt významné při použiti

dopravovaného a čerpaného betonu a je základem při racionali-

zaci výrobních postupů založených na urychlováni tvrdnuti be-

tonu.

Pro studium změn struktury cementové kaše v průběhu tuh-

nuti se využívá postupů, které diskontinuelně nebo kontinuel-

ně sledují změny rôznych fyzikálních parametrů jako je visko-

zita, elektrická vodivost, rychlost čiřeni ultrazvukového

vlnění nebo vnitřní měrný povrch či porosita. Tyto parametry

více či méně zprostředkovaně charakterizuji změny struktury

formujícího se cementového kamene.

V tomto příspěvku je sledováno tuhnuti cementové kaša

pomoci radonu jako radioaktivního indikátoru. Pro tuto novou

metodu, která velmi citlivě indikuje změny vnitřního povrchu

a struktury probíhající ve studovaném materiálu, je navrhován
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název radiometrická eraanačni metoda (REM). Použité experimen-

tálni zařízeni umožňuje kontinueli.; sledovat procesy v zadá -

ných podminkách. Přednosti navržené metody vyplynou ze srovná-

ni 8 výsledky ultrazvukové impulsové metody,

2, Radiometrická emanačni metoda

Radiometrická eraanačni metoda je založena na měření uvol-

ňováni radioaktivních inertních plynů (napr. radonu) histori-

cky nazývaných emanace, ze studovaných látek /I/. Radioaktiv-

ní plyny je nutno zpravidla před vlastním měřením do sledované-

ho materiálu včlenit, tj. provést jeho radioaktivní značková-

ni. Toto značkováni se obvykle uskutečňuje včleněním stopových

množství mateřských izotopů radonu (např. 2 2 8Th či 2 2 4Ra) do

vzorků. Atomy radonu vznikají pak radioaktivním rozpadem za

vzniku alfa zářeni:

228Th JSL»
 224Ra -íU 220Rn -2U ( l )

Inertní plyn s materiálem nereaguje a uvolňuje se z něj

jednak diky energii opětného odrazu, kterou získá

každý atom radonu při svém vzniku rozpadem radia a jednak v

důsledku difúze. Radioaktivita plynu umožňuje jeho detekci ve

stopovém množství, čímž je dána vysoká citlivost metody. Prak-

ticky se měří rychlost uvolňováni radioaktivní emanace ze vzor-

ku, která se udává jako emanačni rychlost.

Pro emanačni rychlost E kulového zrna nebo souboru izo-

lovaných zrn pevné látky platí vztah /I/ :

i - S . [ K • ( O/X ) 1 / 2 1 . <̂  , (2)
kde S je měrný povrch látky, K konstanta nezávislá na teplotě,

O difúzni koeficient radonu ve studované látce, \ rozpadová

konstanta radonu a *? hustota studované látky.



Mžřici aparatura je schématicky znázorněna na obr, 1.

Sestává ze systému vedeni nosného plynu, který unáši radon

uvolňovaný ze vzorku, z měřicí cely do niž se vkládá vzorek,

ze systému detekce a registrace radioaktivniho plynu (komôrka

s detektorem alfa aktivity spojená s čítačem impulsů) a ze za-

řízeni udržujícího vzorek v požadovaných podmínkách experimen-

tu (teplota, vlhkost a chemické složeni prostředí). Údaje či-

teče impulsů se digitálně znázorňuji a registruji zapisovačem

nebo tiskárnou s výstupem r.a děrnou pásku. Pro umístěni apara-

tury vyhovuje z hlediska požadavků bezpečnosti práce s radio-

izotopy v dané stopové koncentraci i dobře vybavená chemická

laboratoř.

Příprava vzorků značkovaných pro REM se prováděla v ru-

kavicové skříni smícháním cementu (PC 400) a záměsové vody

tak, aby vzniklá kaše měla normálni hustotu - v/c « 0,27 (ur-

čenou Vicatovýra hustoměrným válečkem). Zámesová voda obsahovala

stopové množství směsi radioizotopů Th a Ra odpovídající

aktivitě 4 x 10 Bq (á lOyuCi) . Sako nosný plyn byl použit

vzduch o teplotě 20°C +, 2°C a relativní vlhkosti 65% +, 3%.

3. Doplňkové zkušební postupy

Aby mohla být zpřesněna interpretace výsledků zjištěných

radiometrickou emanačni metodou, byly stanovovány v průběhu

tuhnutí dvě základní fyzikálně-mechanickó veličiny:

- Vnitřní měrný povrch (S) cementové kaše byl několikrát v prů-

běhu tuhnuti stanoven metodou dle Nelsena-Eggertsena /2/; byl

vypočítáván z množství dusíku, který se nasorboval na měřený

vzorek z plynné směsi vodiku a dusíku.

- Pevnost v tlaku (Rc(t) na krychlích o hraně 10 cm byla zjiá-

tována na vzorcích cementové kaáe schopné odforaováni. Při
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zkouôkách byl použit zkušební atroj fy INSTRON (USA) s počá-

tečním pracovním rozsahem 0,0 - 0,7 kN, což umožnilo přesně

registrovat i velmi malé sily.

Mimoto byla sledována rychlost ěiřeni ultrazvukového (UZ)

podélného vlněni (v.). Tento fyzikálni nedestruktivně zjišto-

vaný parametr se uplatňuje stále více nejen pro kontrolu za-

tvrdlého betonu, ale i pro studium průběhu tuhnuti a tvrdnuti

betonových směsi /3/. Qe proto účelné srovnat jeho časový prů-

běh s časovým průběhem emanačni rychlosti, která je navrhována

k podobnému účelu. Pro měřeni rychlosti v, byl použit přistroj

RECO - typ USG 4 «• UEt1 4 (IJDR) 3 budičem o vlastni frekvenci

46 kHz, Měřeni bylo prováděno při délce měřici základny 8 cm,

Oobrý přestup mezi budičem a vzorkem byl zajištěn účinným

vazebným prostředkem.

Podle ČSN 722115 byl také urČon počátek ( t ^ a doba tuh-

nuti . respektive konec tuhnuti (t„). Pro všechny popsané zkou-

áky byla vždy použita cementová kaše normálni hustoty ( V / C B Q , 2 7 )

zhotovená ze stejného vzorku cementu (PC 400) jako při přípravě

značkovaných vzorků pro radiometrickou emanačni metodu.

4. Výsledky a jejich zhodnoceni

Na obr. 2 (křivka 1) Je v semilogarltmických souřadni-

cích znázorněn čaBOvý průběh rychlosti uvolňování radonu ze

vzorku tuhnoucí cementové kaše. Počáteční etapy procesu formo-

váni struktury - etapa indukční i etapa tuhnuti - jsou na křiv-

ce velmi zřetelná vymezeny, V indukční etape, kdy podls obvyk-

lé interpretace probíhá rozpouštěni slínkových minerálů, nasy-

cováni i prosycováni roztoků Je křivka emanačni rychlosti té-

měř konstantní. Přechod do etapy tuhnuti se projevuje výraz-

ným zvětšením emanačni rychlosti. Lze předpokládat, že v této
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etapě dochází k intenzivnímu zvětšováni vnitrního povrchu vzní-

kajici struktury. Konec etapy tuhnuti jé na křivce I (viz obr.2)

rovněž velmi zřetelný. Tento průběh emanačni křivky a jim vy-

mezená perioda tuhnuti nejsou v rozporu s výsledky normové VI-

catovy zkoušky.

Současně je na obr, 2 uveden časový průběh změn vnitřní-

ho povrchu během tuhnuti cementové kaše (křivka 2 ) , Celkový

charakter časové závislosti změny vnitřního povrchu Je ana -

logický křivca REM. Lze proto předpokládat, ie rovnice (2)

správně charakterizuje mechanizmus uvolňováni radonu a rych-

lost jeho uvolňováni tedy citlivě odráží změny vnitřního po-

vrchu cementové kaše, Veliko3t vnitřního povrchu i její zněny

podávají bezprostřední informaci o rychlosti rozvoje hydra-

tačních novotvarů. Růst jednotlivých hydratačních fázi vede

k zmenšováni pórovitosti a postupnému vzniku vazeb, která jsou

v přiméro vztahu k tuhosti struktury.

Úzký vztah emanačni rychlosti jako veličiny charakteri-

zující strukturu materiálu k fyzikálně-mechanickým vlastnostem

cementového kamene dokumentuje Časový průběh pevnosti v tlaku

R . (viz obr, 3 křivka 1). Znázorněný časový proběh pevnosti

R , ukazuje, že nárůst mechanických pevnostních charakteristik

je zřetelný teprve na konci etapy tuhnuti. V této fázi vzniká

struktura 9 určitou mechanickou únosnosti a zcela zaniká počá-

teční plastičnost cementové kase. Časová shoda počátku nárůstu

pevnosti R c k a konce tuhnuti stanoveného metodou REM ukazuje

na vzájemnou podmíněnost těchto obou parametrů, která je zá-

roveň 1 cennou přednosti radiometrické emanačni metody.

K účelům sledováni strukturních změn v tuhnoucí cemen-

tové kaši, maltách i betonech se využívají i Jiné metody. Jed-
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nou z nich je ultrazvuková {UZ) impulsová metoda, která zjiš-

tuje rychlost siřeni UZ vlněni v, ve studovaném materiálu /3/.

Časový průběh tohoto parametru ve sledované cementové kaši je

uveden na obr. 3 (křivka 2). V úvodní etapě je rychlost šíře-

ni UZ vlněni prakticky konstantní, přechod do etapy tuhnuti

se projevuje zvýšením rychlosti v,. V tomto případě metoda

•registruje vznikající novotvary a vazby mezi nimi jako akustic-

ké můstky, které zlepšuji podmínky pro šířeni UZ vlněni. Dak

je zřejmé z obr. 3 (křivka 2) může ultrazvuková metoda poměr-

ně přesně vymezit počátek tuhnuti. Fázi zániku plastičnosci

doprovázenou vznikem mechanické pevnosti však tato metoda sta-

novit neumožňuje. Při odhadu hodnot mechanicko-pružnostních

charakteristik vychází UZ impulsová metoda ze statistických

závislosti mezi rychlosti v, a sledovanou veličinou. Tyto zá-

vislosti však mohou být ovlivněny řadou faktorů, které se sle-

dovanými hydratačními procesy nesouvisejí.

Ze srovnáni výsledků měřeni rychlosti siření UZ vlnění

s časovým průběhem rychlosti uvolňování radioaktivní emanace

z cementové kaše během tuhnuti vyplývá řada přednosti radio-

metrické emanačni metody. Tato metoda umožňuje nejen přesně

stanovit počátek i konec doby tuhnuti, ale může hydratační

procesy sledovat kontinuálně v požadovaných, kontrolovaných

podmínkách; je ping automatizovatelná a je schopna pracovat

i 8 velmi malými vzorky.

Sledovaný parametr (emanačni rychlost) přímo souvisí

s ratten vnitřního povrchu tuhnoucí cementové kaše a může tak

citlivé indikovat postupnou ztrátu její plasticity v průběhu

tuhnuti 1 další formováni struktury cementového kamene při

tvrdnuti.



•3. Sávó r

Nudes t ruk tivn i metody joou využivjny nojon pre '<ontrolu

kvality stavebních tnateriilu, ale stávají se i nástrojom rs^i-

operačni technologické kontroly. Na dobč potřebné k jejich

provedeni závisí možnost operativního ovlivňováni technologie

podle výsledků zkoušek.

Použitá radiometrická emanačni metoda (REM) umoánuje na

základě kontinuelniho méření rychlosti uvolňování radonu z na-

teriélu bezprostředně sledovat změny vnitřního povrchu a struk-

tury tuhnoucí cementové kaše. Proto je možné ji navrhnout j a v. o

zkušební postup schopný operativně sledovat zmény nikrostrL<-

tury formujícího se cementového kamene ovlivňované různým

technologickými faktory.
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Obr.l. Schéma přístroje pro radiometrickou emanačni metodu.

1- zásobník nosného plynu, 2- stabilizátor e měřič prů-

toku nosného plynu, 3- zařízení pro úpravu vlhkosti a

chemického složeni nosného plynu, 4- měřící cele se

vzorkem, 5- regulátor, teploty měřici cely, 5- komůrka

pro detekci radioaktivity nosného plynu, 7- měřič prů-

toku nosného plynu, 8- čitac impulsů, 9- digitální volt-

metr, 10- tiskárna, 11- zapisovač.

Obr.Z. Časová zavislot rychlosti uvolňování emenace (křivka 1)

a vnitřního povrchu (křivka k) vzorků tuhnoucí cemento-

vé kaše.

Obr.3. Časový průběh pevnosti v tlaku (křivka 1) a rychlosti

ěířoni UZ vlněni (křivka 2) v tuhnoucí cementové kaši.

Normovou Vicatovou zkouškou definovaný interval počátek-

konec tuhnutí cementové kaše je vymezen šrafovaně.



o
cr

1 - Pevnost v tlaku Rc [MPa] 2- Specifický povrch S [mg J
KJ
O O

in O CO

2-Rychlost UZvlněnf vL [krn-s"1] w 1-Emanační schopnost E [imps1]



- 136 -

POUŽITÍ RADIOAKTIVNÍCH
PŘI ZJlSřOViNÍ ZM£» HOMOGENITY BETONOVÉ SK*3I

Miloslav B r e d a

Homogenita betonové směsi je jedním z důležitých fnktorů

ovlivňujících rozhodujícím způsobem konečnou pevnost be tonu. Výro-

ba betonové směsi,její doprava a zpracování bes změn homogenity

je základním předpokladem k dosažení požadované kvality Seleaobi-

tonových konstrukcí,dílců a prvků.

Aby bylo možno stanovit homogenitu betonové směsi rýchlo

a objektivně,byl vypracován zkušební pontup vyučívnjící tecf.nDr.y

radioaktivních indikátorů.Tento postup nahrazuje do^'ľ! iř.ívnn.ý nf-

tový rozbor betonové str/-si, k tory je veliri Kdlovthnvý q :T'IT;V. ',';:!,"!•>-

dem k tomu,äs nový zkušební postup je poT^riií rychlý a Jc\lno;lr.chý,

dovoluje provádět meraní opakované o zíck*it po

tickém zpracování skutečně objektivní výôl e •.•"-:;,•

1. PRINCIP ZKUŠEBNÍHO POSTUPU

Pri výrobě betonové saesi j« pridano v okamžiku plnění mole

množství (cca 20 g) cementu značeného radioaktivním izoionen: sodí-

ku aWa. Postupné promíchávaní c=ir?ntové sloíky v FÍCÍV-CÍK ztiří".-~r,í

je sledováno na souboru ho3not relativní aktivity,ktorá je n-"'-'\rr>-

na při vložení detektoru ňó sailuvcných irî t v r'ir.rivch ''"irovych •')"-a-

cích míchacího procesu.Odebraný soubor hodnot,jgko výborový soubor,

charakterizuje stupen homogenity cementové sloř.ky v betonové p-^ni

v daném řgsovém úseku.Toto měření je opakováno v nekolik'j časových

úsecích až do předpokládaného konce zaručené'homogenizace.

Hodnoceni průbíhu míchání či hodnoceni zn>!-n hotrofî nity j-?

provedeno s pouíír.ím metod míi t<=m tic'-:é -1 -;; iifiV:y. Yo .)•- '•no-1 tvii

soubory neměřených hoínot jsou vypočteny vpUt!;•>'r.í .--,t--. i ••' ' ••: : ;-

rnkteristiky : aritmetický pr'nner x , v.ľ\ >.t~~ni !'."'"'• •• l ',' ,

směrodatná odchylka 3 , odhad rozptylu základního 3:u::vní O "" ,

(Viz tab.S.I.). Porovnáním statistických hodnot Jeanctlivvch sou-

borů e hodnotami,které jsou vypočteny ze souboru n»rc-'třen~l'io u ho-

mogenní směei,je stanoven stupeň homogenity či její změny.
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Tab.č.l. Přehled statistických charakteristik

N á z e v

Aritmetický průměr

Výběrový rozptyl

Variačni koeficient

Odhad rozptylu
základního souboru

Vypočteno podle vzorce

n
X* = n^ xi

n
a2 - ±Y~ x2 - x2

am S^j- xi xm

v = -!s_

&2 2 n

6m - VTST

Schema zkušebního postupu je uvedeno v následující tabulce:

Tab.fi.2.

Ozařování cementu
v jaderném reaktoru

i
Příprava dávek
značeného
cementu

|

Ál\
1

Výrobní zařízení
(míchačka,pre-
pravník apodc)

•
Měřsní relativní
aktivity v místě
vpichu

LABORATOS » PROVOZ
1

Výpofiet statis-
tických charak-
teristik, sta-
novení změn ho-
mogenity

VYHODNOCENÍ

Zkušební postup je v zásadě rozdělen na tři části :

1. Příprava RA indikátoru a přípravné práce v laboratoři (Jedná se

o ozařováni cementu v jaderném reaktoru,rozděleni na jednotlivé

dávky podle skutečně dosažené specifické aktivity,apod.);
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2. Vlastni zkouška na technologickém seřízení

(jedná se o výrobu betonové směsi s cementem značeným izoto-
24

pea sodíku Na a vlastní zkoušku homogenity či jejich zsěn){

3. Vyhodnoceni t.j. výpočet statistických charakteristik a statis-

tických testu.

2. PR0VED3NÍ ZKUŠEBNÍHO POSTUPU

Radioaktivní indikátor je připraven následujícím způsobem :

Navážka cca 60 g cementu je uaavrena v křemenné či hliníkové ampu-

li a ozařována v jaderném reaktoru.Poäxírtky a doba ozařovíní jsou

zvoleny tak,aby v době použití bylo dosaženo specifické akíivity

1 ĽBq t. ,U 0,03 mCi na gram cementu.Rozdělení ozářeného cenentu na

dávky použitelné pro jednotlivá měření je nutno prcvidžt v labora-

toři vybavené pro práci s otevřenými radioaktivními látkami II.kat.

Aktivita jednotlivých dávek je volena tak,aby v době pouíití obsa-

hoval každý započatý m'' betonové směsi aktivitu 10 ií_-*q t.j.C,3 :\Ci

izotopu sodíku Na.

Radioaktivní indikátor se vkládá ze použití manipulátoru

do štěrkopískové frakce v zásobníku automatické váhy,kaz je obvykle

snadný přistup a místo je dostatečně vzdáleno od pracovního prosto-

ru obsluhy.

Sladování zmžn homogenity betonové smčsi se provádí násle-

dujícím sp&sobem : Vždy na počátku a po částečném provedení tech-

nologické operace (cca v 1/10 předpokládané doby trvání operace)

je postupně do smluvených 20 míst,rovnoměrně rozložených v objemu

či povrchu betonové smě3í,vloien scintilsiní detektor e z~íŕ=r.a

relativní aktivita betonové směsi.Scintilátor snímá iníonnsce z ku-

lového prostoru o objemu 10 aí 15 litri.Naměřené hodr.ctv jsou za-

psány do formuláře nebo přímo děrovány na pásku pro delži strojní

zpracování výsledků.

Měřici souprava je složena z následujících částí :

- scintilačního detektoru

- vyhodnocovacího přístroje

- záznamového zařízení.

V současné době je možno doporučit přenosné soupravy firmy Vakutro-

nik (NTR) nspř. typ VA-M-141 neoo rirmy GAMMA (líLR) napr. typ

NK-35O.Scintilační souprava je předpokladem pro použití nízkých

aktivit při zachování dostatečné citlivosti a rychlosti měření.



Ha-ir.qcer.i h-::=--•~:rity betonové scěsi ja provedeno na zákla-

dě srovnáni statistických charakteristik souboru 20 hodnot zjiSté-

ných ve smluvených místech u SE-ÍSÍ hoif.o.2er.rí s souboru 20 hodnot

zjištěných ve smluvených místech 3měsi v r-'-ibí'hu či na konci výrob-

ní operace,?ři hodnocení je použito statistických testů význaar.osti

rozdílů neši průměry a mezi rozptyly :

Jestliže při srovnáni dvou betonových směsí nedošlo ke zs:-3n3 homo-

genity, pak rozdíl cezi rozptyly a průměry základních souborů je nu-

lový a platí nulová hypotéza.Testovacím kriteriem pro rozdíl sesi

rozptyly js t#sv. ?-kriterium;pro rosdíl mezi průsěry t.zv. t-kritae-

riam,přičemž jejich kritické hodnoty jsou tabalovány /3/.

•Jestliže tabelovaná kritické hodnoty kriteria ? a t j3ou větší než

vypočtené hodnoty F a t kriteria,pak se jedná o rozdíl mezi rozpty-

ly s prúcšry,který není statisticky významný na hlsdině význaicnosti

p ,nulová hypotéza není zamítnuta,ks změně homogenity nedoálo.

Ôtsnover.í Ľ-inJEálni doby aícháni je provedeno 7, grafického

zriízornéni závislosti odhadu rozptylu jednotlivých výběrových sou-

boru na době míchání s tím,že minimální doba michúní je stanovena

jako doba,která je příslušná k hodnotě rozptylu vypočtené ze vztahu:

Q krit. ~ ^hom.směs * Fkrit. (vizobr.l.)

Zkušební postup .je s výhodou použitelný při zjištování

vlivu í-Iky a zpisobu přepravy betonové saěsi na její homogenitu

t.j.zjiččování segregace složek,případně pro zgištování vlivu doby

a způsobu hutnění.Rovněž je použitelný pro sledování průběhu míchá-

ní a stanovení minimální doby míchání pro všechny druhy betonové

směsi,pokud míchací zařízení dovoluje zastavení pro opakované mě-

ření relativní radioaktivity betonové směsi.

4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDHAVÍ

Vzhledem k tomu,že při zkoušce je použito radioaktivního

indikátoru,je nutno dodržovat zásady stanovené ČSN 34 17 30 a Vyhlá-

škou 59/72 Sb. :

- ke zkoušce je nutný souhlas orgánů hygienické služby;

- zkouSku mohou provádět pouze pracovníci odborně způsobili;
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- vzhledem k úrovni použité radioaktivity indikátoru a specifické
aktivitě'betonové aměsl (3,7 Bq t.J. 10"10Ci sodíku 2 4Na na
gram betonové směsi)nejsou obvykle nutná mimořádná bezpečnostní
opatření.

Závěrem nutno konstatovat,že racionální provádění těchto
zkouäek předpokládá strojové zpracování a vyhodnocení výsledku mě-
ření.K tomuto účelu byl sestaven výpočtový program v jazyku FORIRA2Í
a B4SIC-F0RTRAN.
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Obr.S.l. Grafické vyhodnoceni průběhu míchání
a stanovení minimální doby míchání
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