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Jednou z příčin, proč u metody AVA mohlo být dosaženo nízkých hodnot mikroskopického vzduchu A300 je, 
že při měření dochází k uvolnění nejmenších pórů (pouze desítky mikronů) z odebraného vzorku v delším časovém 
horizontu. Když následně nedojde díky pomalému "stoupání" nejmenších mikropórů ke změně hmotnosti na 
Petriho misce, tak přístroj zkoušku ukončí. Což může vysvětlovat hodnoty naměřených výsledků, kdy nemuselo 
dojít k zaznamenání nejmenších mikropórů. 

I přesto lze vidět, že hodnoty mikroskopického vzduchu A300 jednotlivých receptur si prakticky 
odpovídají s množstvím odpadu po stanovení proti působení CHRL. Jako např. u rec. AE 8,7 (A300 = 1,9 %) je 
hodnota odpadu pouze 411 g/m2, tak naopak u ostatních receptur s obsahem A300 okolo 0,2 %, hodnota odpadu 
často převyšuje 3000 g/m2. To potvrzuje lepší účinnost provzd. přísad na bázi přírodních pryskyřic (při určitém 
obsahu vzduchu v betonu). 

5 ZÁVĚR 

Předložený článek pojednával o jednotlivých druzích a účincích provzdušňovacích přísad. Dále byla poukázána 
souvislost mezi některými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi a obsahem vzduchu v betonu. Z výsledků 
stanovení odolnosti proti CHRL je patrné, že vyšší obsah vzduchu má zásadní vliv na trvanlivostní parametry, 
avšak často za cenu mechanických parametrů. V případě využití provzd. přísad na bázi přírodních pryskyřic bylo 
dosaženo nižších množství odpadu (AE 8,7 = 411 g/m2) než u provzd. přísad na bázi syntetických tenzidů. 
Vysvětlením může být, že provzd. přísady na bázi přírodních pryskyřic vytváří vhodnější pórovitou síť, umožňující 
lépe odolat krystalizačním tlakům solného roztoku. 

Bylo zjištěno, že vyšší obsah vzduchu nemá zásadní vliv na hloubku průsaku tlakovou vodou. Dále byly 
popsány metody pro stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu spolu s jejich výhodami a nevýhodami. 
V případě metody AVA testu bylo upozorněno na některé nedostatky metody, jež mohou ovlivnit výsledky 
parametrů celkového i mikroskopického obsahu vzduchu v betonu. Proto bude v navazujícím výzkumu využito 
další metody pro stanovení zjišťovaných parametrů touto metodou. 

 Následující výzkum bude zaměřen i na porovnání stejných provzd. přísad s dalšími druhy drobných kameniv 
z petrograficky jiných lokalit. 

Poděkování 

Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu VUT specifického výzkumu FAST J 21 7427: Studium vlivu míry 
provzdušnění betonu na jeho objemové změny a odolnost vůči mechanické abrazi. 
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Abstrakt 
Na základe predošlých výskumov v oblasti ťažkých betónov boli pripravené vzorky za použitia dvoch ťažkých 
kamenív s vysokou objemovou hmotnosťou, portlandského cementu a SCMs. Analýza chemického zloženia plniva 
aj spojiva bola realizovaná pomocou troch metód a to NAA, PGAA a XRF. Z výsledkov fyzikálno-mechanických 
vlastností vzoriek je zrejmé, že vzorky po 28 dňoch dosiahli triedu pevnosti betónu C55/67. Hodnoty objemovej 
hmotnosti betónu sa zisťovali v čerstvom aj v zatvrdnutom stave a značne presahujú 3000 kg m-3. Ostatné 
sledované vlastnosti preukazujú, že tieto betóny je možné oznať za vysokopevnostné ťažké betóny. Rovnako 
použité materiály preukázali dobré aktivačné vlastnosti. 

Kľúčová slová 
Ťažký betón, NAA, PGAA, XRF 

Abstract 
High compressive strength heavyweight concrete specimens were prepared using two types of high-density 
aggregates, Portland cement, and SCMs. Elemental composition of aggregates and cementitious materials were 
performed by NAA, PGAA, and XRF methods. The mechanical and physical properties confirm that these 
concretes meet the requirements of concrete strength grade C55/67 after 28 days of curing, which makes them 
considered High Compressive Strength Concretes. The fresh and dry density values far exceed 3,000 kg m-3. Other 
properties, tensile strength and modulus of elasticity provide basic evidence to support the idea that these concretes 
could be considered as High-Performance Heavyweight concretes. Also, the ingredients of the above concrete 
showed good activation properties. 

Keywords 
Heavyweight concrete, NAA, PGAA, XRF 

1 ÚVOD 

Pri navrhovaní ťažkého betónu (HWC) pre funkciu biologického tieniaceho štítu proti ionizujúcemu žiareniu 
hlavne v jadrových elektrárňach, ale aj v zdravotníckych zariadeniach, urýchľovačoch častíc alebo skladovacích 
boxoch jadrových odpadov sa musí brať do úvahy kompletné chemické zloženie ťažkého kameniva a cementových 
materiálov nielen na báze XRF analýzy, ale aj výsledky  analýzy  pomocou neutrónovej aktivačnej analýzy (NAA) 
a metódy okamžitého gama-žiarenia aktivačnej analýzy (PGAA). Tieto metódy poskytujú kompletné znalosti 
o zložení elementárnych prvkov vrátane rádionuklidov, čo umožňuje predpovedať aktivácie vzorky v jadrovom 
reaktore. 

Ťažký betón zostáva zďaleka najpoužívanejším materiálom na tienenie ionizujúcich žiarení z reaktorov vďaka 
svojim konštrukčným vlastnostiam a dobre vyváženej zmesi ľahkých a ťažkých atómových jadier. Je teda účinný 
ako pri pohlcovaní gama žiarenia, tak aj pri spomaľovaní rýchlych neutrónov elastickým a neelastickým rozptylom 
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[1], [2], [3]. Ľahké jadrá, najmä vodíkové jadrá, ktoré sú obsiahnuté v chemicky viazanej vode zhydratovaného 
betónu, tlmia rýchle neutróny v dôsledku veľkého obsahu vodíka [4], [5], [6]. Agregáty obsahujúce kovových 
prvkov s vysokou atómovou hmotnosťou sú účinné pri zoslabovaní gama žiarení. Navyše vysoká pevnosť ťažkých 
betónov by mohla poskytnúť ďalšiu výhodu použitia betónovej konštrukcie na dosiahnutie požadovanej nosnosti 
v porovnaní s konvenčným betónom. 

Cieľom tejto štúdie bolo navrhnúť HWC, ktorý dokáže splniť požiadavky funkčných materiálov pre tienenie 
jadrových žiarení s preukázanou nízkou aktiváciou a vysokými mechanickými vlastnosťami. Práve dôkladný návrh 
betónových zmesí a ich dávkovanie je pri výrobe ťažkého betónu náročnejším procesom ako pri bežných 
betónových zmesiach [1], [2]. Výber materiálov podmienený horeuvedenými analýzami elementárneho zloženia 
suroviny umožňuje vopred stanoviť aktivačné vlastnosti pripravovaného betónu. Následne výber materiálov 
aj s ohľadom na požadované fyzikálno-mechanické vlastnosti HWC umožňuje výslednému betónu zastávať 
dvojitú úlohu tieniacej funkcie a štrukturálnych vlastností požadovaných pre biologické tienenie. V tejto štúdii 
sa diskutuje  vplyv druhu kameniva a zloženia spojiva s obsahom doplnkových cementových materiálov (SCMs) 
na objemovú hmotnosť, pevnosť v tlaku a pevnosť v ťahu betónu, navrhnutého  betónu za pomoci výsledkov XRF, 
NAA a PGAA. 

2 METODIKA 

Jadrové analytické metódy: NAA a PGAA 

Základom oboch metód je detekcia charakteristických gama lúčov, emitovaných z jadier zlúčenín ožiarením 
neutrónov. V prípade NAA ožarovanie a detekcia y-fotónov prebieha  oddelené v priestore a čase. Pod pôsobením 
neutrónov dochádza ku vzniku rádioaktívneho nového (dcérskeho) jadra a radiačný záchyt (n, γ), z ktorého 
sú detegované iba rozpadové γ-fotóny. Pri aplikácii PGAA je aktivácia a detekcia y-fotónov súčasná a analytické 
signály zvyčajne pochádzajú z radiačného záchytu neutrónov s nižšou energiou. 

NAA je značne výhodná pre určovanie stopových prvkov v rozsahu koncentrácií μg/g alebo nižších, zatiaľ čo 
PGAA je nedeštruktívna metóda na analýzu hlavných prvkov a niektorých stopových prvkov v úrovni μg/g, ktoré 
sa len ťažko merajú inými metódami (napr. H, B, Cl, Gd) [7]. Merania NAA a PGAA sa uskutočnili vo výskumnom 
reaktore v Budapešti (BRR), zariadenia prevádzkuje Oddelenie jadrovej analýzy a rádiografie v priekopníckom 
Centre pre energetický výskum Maďarskej akadémie vied. Metódy boli validované mnohými geologickými 
referenčnými materiálmi a štandardmi a medzi laboratórnym porovnaním [8], pričom obe metódy použili metódu 
štandardizácie k0. PGAA a tiež NAA vyžadujú iba jednoduchú prípravu vzorky. Priebeh týchto meraní bol 
publikovaný v [9]. 

Charakteristika použitých materiálov a ich fyzikálne vlastnosti 

Stanovenie hustoty materiálov bolo realizované pomocou automatického plynového pyknometra Quantachrome 
Pentapyc 5200e. Meranie špecifického povrchu sa realizovalo pomocou analyzátora sorpcie plynov Autosorb iQ 
metódou BET. Výsledky sú uvedené v [10]. XRF analýza chemického znoženia je uvedená v [10]. 
Ako plnivá boli použité prírodné kamenivá baryt (SABAR, s.r.o., Markušovce, Slovensko) pre zmesi CONBA1 
a CONMIX1-2 a magnetit (LKAB Minerals, Ltd., Luleå, Švédsko) pre zmesi CONMAG1 a CONMIX1-2. 
Zloženie kameniva v jednotlivých zmesiach je uvedené v [10]. Použité kamenivo bolo preosiate na jednotlivé 
štandardizované frakcie a ich opätovné premiešanie bola definovaná krivka zrnitosti s nominálnou maximálnou 
veľkosťou zrna kameniva 16 mm, ktorej dôkladný návrh zabezpečuje ideálne rozloženie zŕn kameniva v betóne. 
Krivka zrnitosti kameniva je uvedená v [11]. 

Ako spojivo bola použitá zmes portlandského cementu EXTRACEM CEM I 42,5 R (CRH Slovensko, a. s. 
Rohožník, Slovensko), vysokopecnej trosky-BFS (Kotouč Štramberk, spol. s r. o., Česká republika), 
metakaolinu - MK L05 Mefisto (České lupkové závody, a.s., Nové Strašecí, Česká republika) a kremičitého 
úletu - SF (Oravské ferozliatinárske závody, a. s., Istebné, Slovensko). Plastifikátor Stachement 2025(ST2025) 
(SP; hustota 1065 kg.m-3, obsah sušiny 30 ± 1,5 % a hodnota pH 5,0-8,0) (STACHEMA Bratislava, a. s., 
Slovensko) bol primiešaný do zámesovej vody v množstve 0,6 kg na 100 kg cementu. 

Návrh zloženia vysokopevnostného ťažkého betónu 

Pri aplikácii betónovej konštrukcie v jadrovom reaktore má veľký význam pomer a homogenita zloženia betónu 
vzhľadom na jeho konštrukčnú stabilitu a tieniacu schopnosť. Navyše, prítomnosť niektorých izotopov v betóne 
pri určitom ožiarení, môže byť nepriamym zdrojom jadrových žiarení. Z tohto dôvodu sa pri návrhu betónu berie 
do úvahy nielen jeho zloženie, ale aj prítomnosť rádioizotopov v jednotlivých zložkách s ohľadom na ich 

 
 

 
 

rádioaktivačný potenciál po vystavení žiareniu. Na základe analýz použitých materiálov v tejto štúdii boli 
navrhnuté štyri typy ťažkých betónov, ktoré sa líšili druhom kameniva a ich zmesou, zložením cementového 
spojiva a SCM. (Tab.1). 

 
Tab. 1 Zloženie jednotlivých zmesí zmesi na 1 m3 [%]. 

  CONBA1 CONMAG1 CONMIX1 CONMIX2 
BA 74,05 - 48,78 48,78 
MAG - 77,94 26,26 26,26 
CEM 19,74 16,78 14,22 14,22 
BFS - - 2,85 2,85 
SF - - 0,95 0,95 
MK - - 0,95 0,95 
SP 0,12 0,10 0,13 0,13 
W 6,10 5,18 5,86 5,86 

Postupy výroby vzoriek a metódy ich fyzikálno-mechanických meraní 

Miešanie čerstvého betónu sa uskutočňovalo v stavebnej miešačke (AGRO-WIKT BWA-150, 400 V). Čerstvá 
betónová zmes sa uložila do foriem s rozmermi 100 x 100 x 400 mm, ktoré sa prikryli mokrými tkaninami 
a igelitom pre zabezpečenie zodpovedajúcej relatívnej vlhkosti pri tuhnutí vzoriek počas 7, 28, 90 a 180 dní. 

Pevnosť v tlaku betónu sa zisťovala na telesách s rozmermi 150x150x150 mm, ďalej uvádzaná ako Fc,cube, 
a 100x100x400 mm, ďalej uvádzaná ako Fc,prism. Pevnosť v priečnom tlaku sa zisťovala na zlomkoch trámcov 
s podstavou 100x100x100 mm, ďalej uvádzaná ako Fc,lp a pevnosť v ťahu betónu sa zisťovala na telesách 
s rozmermi 100x100x400 mm, ďalej uvádzaná ako Fcf. Skúšobné postupy boli uskutočnené podľa európskej normy 
EN12390 1-7 v čase 7, 28, 90 a 180 dní. Statický modul pružnosti bol meraný na telesách s rozmermi 
100x100x400 mm podľa STN ISO 6784. Dynamický modul pružnosti bol meraný na rovnakých vzorkách 
pripravených na statický modul ultrazvukovou metódou pomocou zariadenia Ultrasonic Meter Matest. Modul 
pružnosti bol rovnako ako pevnostné charakteristiky meraný v čase 7, 28, 90 a 180 dní. 

3 VÝSLEDKY 

Výsledky chemických analýz 

Zo skúmaných izotopov sú z hľadiska aktivačných vlastností betónu najdôležitejšie tie s polčasom rozpadu kratším 
ako rok, avšak dlhším ako mesiac, ktoré v tomto prípade predstavujú nasledovné izotopy: 141Ce, 181Hf, 59Fe, 124Sb, 
85Sr, 160Tb, 46Sc, 182Ta, 65Zn a tiež tri izotopy s veľmi dlhým polčasom rozpadu, ktoré môžeme označiť aj ako 
izotopy s dlhou životnosťou, a to sú: (T1/2): 134Cs (T1/2=2,07 r), 60Co (T1/2=5,27 r), 154Eu (T1/2=8,5 r) a 152Eu 
(T1/2=13,5 r). 

Chemické zloženie cementu obsahuje z hľadiska aktivačných vlastností zanedbateľné množstvo izotopov 
s dlhou životnosťou: 134Cs, 60Co 152Eu a 154Eu. Prvkov pozostávajúcich z izotopov s dlhým, ale menej ako ročným 
polčasom rozpadu je vo vzorke niekoľko stoviek μg/g. Z nich treba brať do úvahy najmä koncentráciu železa 59Fe 
s T1/2 = 44,5 dňa, ktorého je v použitom cemente 2,13 % hm. 

Chemické zloženie jednotlivých SCMs prekvapilo najmä zvýšeným obsahom všetkých troch rádioizotopov s 
dlhou životnosťou v MK. Z tohto dôvodu bolo použitie MK ako náhrady cementu obmedzené na 5%. Jeden 
z rádioizotopov s dlhou životnosťou, konkrétne Eu, sa vyskytoval aj v BFS popri hlavných prvkoch Si, Al, Ca 
a Mg s nízkymi aktivačnými vlastnosťami. Oproti obsahu v cemente je Eu v BFS obsiahnutý päťnásobne. 

Chemická analýza barytového kameniva sa vykonala separátne pre frakcie 0/1, 1/2, 2/4, 4/8, 8/16 a plavený 
koncentrát barytovej rudy s veľkosťou 0,063/0,25, ktorý má vyšší obsah BaSO4. Baryt obsahuje hlavnú zložku Ba 
a S. Medzi ďalšie prvky možno zaradiť aj Fe a Mg (Obr. 1). Ako vedľajšie prvky bolo možné detegovať Si, Ti, 
Al, Mn, Na, K a Sr. Všetky frakcie majú nízky obsah H (175-675 μg/g), B (2,3-28,5 μg/g) a Cl (21-222 μg/g) 
meraný pomocou PGAA. Pomocou NAA boli detegované aj rádioizotopov s dlhou životnosťou a to konkrétne Co 
v rozmedzí 5,4 a 6 μg/g, avšak stále je to len polovica koncentrácie nameranej v použitom cemente (Obr. 2). Železa 
s relatívne dlhým polčasom rozpadu (T1/2=44,5 d) je vo vzorkách okolo 20 % hm. 
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Jadrové analytické metódy: NAA a PGAA 

Základom oboch metód je detekcia charakteristických gama lúčov, emitovaných z jadier zlúčenín ožiarením 
neutrónov. V prípade NAA ožarovanie a detekcia y-fotónov prebieha  oddelené v priestore a čase. Pod pôsobením 
neutrónov dochádza ku vzniku rádioaktívneho nového (dcérskeho) jadra a radiačný záchyt (n, γ), z ktorého 
sú detegované iba rozpadové γ-fotóny. Pri aplikácii PGAA je aktivácia a detekcia y-fotónov súčasná a analytické 
signály zvyčajne pochádzajú z radiačného záchytu neutrónov s nižšou energiou. 

NAA je značne výhodná pre určovanie stopových prvkov v rozsahu koncentrácií μg/g alebo nižších, zatiaľ čo 
PGAA je nedeštruktívna metóda na analýzu hlavných prvkov a niektorých stopových prvkov v úrovni μg/g, ktoré 
sa len ťažko merajú inými metódami (napr. H, B, Cl, Gd) [7]. Merania NAA a PGAA sa uskutočnili vo výskumnom 
reaktore v Budapešti (BRR), zariadenia prevádzkuje Oddelenie jadrovej analýzy a rádiografie v priekopníckom 
Centre pre energetický výskum Maďarskej akadémie vied. Metódy boli validované mnohými geologickými 
referenčnými materiálmi a štandardmi a medzi laboratórnym porovnaním [8], pričom obe metódy použili metódu 
štandardizácie k0. PGAA a tiež NAA vyžadujú iba jednoduchú prípravu vzorky. Priebeh týchto meraní bol 
publikovaný v [9]. 

Charakteristika použitých materiálov a ich fyzikálne vlastnosti 

Stanovenie hustoty materiálov bolo realizované pomocou automatického plynového pyknometra Quantachrome 
Pentapyc 5200e. Meranie špecifického povrchu sa realizovalo pomocou analyzátora sorpcie plynov Autosorb iQ 
metódou BET. Výsledky sú uvedené v [10]. XRF analýza chemického znoženia je uvedená v [10]. 
Ako plnivá boli použité prírodné kamenivá baryt (SABAR, s.r.o., Markušovce, Slovensko) pre zmesi CONBA1 
a CONMIX1-2 a magnetit (LKAB Minerals, Ltd., Luleå, Švédsko) pre zmesi CONMAG1 a CONMIX1-2. 
Zloženie kameniva v jednotlivých zmesiach je uvedené v [10]. Použité kamenivo bolo preosiate na jednotlivé 
štandardizované frakcie a ich opätovné premiešanie bola definovaná krivka zrnitosti s nominálnou maximálnou 
veľkosťou zrna kameniva 16 mm, ktorej dôkladný návrh zabezpečuje ideálne rozloženie zŕn kameniva v betóne. 
Krivka zrnitosti kameniva je uvedená v [11]. 

Ako spojivo bola použitá zmes portlandského cementu EXTRACEM CEM I 42,5 R (CRH Slovensko, a. s. 
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úletu - SF (Oravské ferozliatinárske závody, a. s., Istebné, Slovensko). Plastifikátor Stachement 2025(ST2025) 
(SP; hustota 1065 kg.m-3, obsah sušiny 30 ± 1,5 % a hodnota pH 5,0-8,0) (STACHEMA Bratislava, a. s., 
Slovensko) bol primiešaný do zámesovej vody v množstve 0,6 kg na 100 kg cementu. 

Návrh zloženia vysokopevnostného ťažkého betónu 

Pri aplikácii betónovej konštrukcie v jadrovom reaktore má veľký význam pomer a homogenita zloženia betónu 
vzhľadom na jeho konštrukčnú stabilitu a tieniacu schopnosť. Navyše, prítomnosť niektorých izotopov v betóne 
pri určitom ožiarení, môže byť nepriamym zdrojom jadrových žiarení. Z tohto dôvodu sa pri návrhu betónu berie 
do úvahy nielen jeho zloženie, ale aj prítomnosť rádioizotopov v jednotlivých zložkách s ohľadom na ich 

 
 

 
 

rádioaktivačný potenciál po vystavení žiareniu. Na základe analýz použitých materiálov v tejto štúdii boli 
navrhnuté štyri typy ťažkých betónov, ktoré sa líšili druhom kameniva a ich zmesou, zložením cementového 
spojiva a SCM. (Tab.1). 

 
Tab. 1 Zloženie jednotlivých zmesí zmesi na 1 m3 [%]. 

  CONBA1 CONMAG1 CONMIX1 CONMIX2 
BA 74,05 - 48,78 48,78 
MAG - 77,94 26,26 26,26 
CEM 19,74 16,78 14,22 14,22 
BFS - - 2,85 2,85 
SF - - 0,95 0,95 
MK - - 0,95 0,95 
SP 0,12 0,10 0,13 0,13 
W 6,10 5,18 5,86 5,86 

Postupy výroby vzoriek a metódy ich fyzikálno-mechanických meraní 

Miešanie čerstvého betónu sa uskutočňovalo v stavebnej miešačke (AGRO-WIKT BWA-150, 400 V). Čerstvá 
betónová zmes sa uložila do foriem s rozmermi 100 x 100 x 400 mm, ktoré sa prikryli mokrými tkaninami 
a igelitom pre zabezpečenie zodpovedajúcej relatívnej vlhkosti pri tuhnutí vzoriek počas 7, 28, 90 a 180 dní. 

Pevnosť v tlaku betónu sa zisťovala na telesách s rozmermi 150x150x150 mm, ďalej uvádzaná ako Fc,cube, 
a 100x100x400 mm, ďalej uvádzaná ako Fc,prism. Pevnosť v priečnom tlaku sa zisťovala na zlomkoch trámcov 
s podstavou 100x100x100 mm, ďalej uvádzaná ako Fc,lp a pevnosť v ťahu betónu sa zisťovala na telesách 
s rozmermi 100x100x400 mm, ďalej uvádzaná ako Fcf. Skúšobné postupy boli uskutočnené podľa európskej normy 
EN12390 1-7 v čase 7, 28, 90 a 180 dní. Statický modul pružnosti bol meraný na telesách s rozmermi 
100x100x400 mm podľa STN ISO 6784. Dynamický modul pružnosti bol meraný na rovnakých vzorkách 
pripravených na statický modul ultrazvukovou metódou pomocou zariadenia Ultrasonic Meter Matest. Modul 
pružnosti bol rovnako ako pevnostné charakteristiky meraný v čase 7, 28, 90 a 180 dní. 

3 VÝSLEDKY 

Výsledky chemických analýz 

Zo skúmaných izotopov sú z hľadiska aktivačných vlastností betónu najdôležitejšie tie s polčasom rozpadu kratším 
ako rok, avšak dlhším ako mesiac, ktoré v tomto prípade predstavujú nasledovné izotopy: 141Ce, 181Hf, 59Fe, 124Sb, 
85Sr, 160Tb, 46Sc, 182Ta, 65Zn a tiež tri izotopy s veľmi dlhým polčasom rozpadu, ktoré môžeme označiť aj ako 
izotopy s dlhou životnosťou, a to sú: (T1/2): 134Cs (T1/2=2,07 r), 60Co (T1/2=5,27 r), 154Eu (T1/2=8,5 r) a 152Eu 
(T1/2=13,5 r). 

Chemické zloženie cementu obsahuje z hľadiska aktivačných vlastností zanedbateľné množstvo izotopov 
s dlhou životnosťou: 134Cs, 60Co 152Eu a 154Eu. Prvkov pozostávajúcich z izotopov s dlhým, ale menej ako ročným 
polčasom rozpadu je vo vzorke niekoľko stoviek μg/g. Z nich treba brať do úvahy najmä koncentráciu železa 59Fe 
s T1/2 = 44,5 dňa, ktorého je v použitom cemente 2,13 % hm. 

Chemické zloženie jednotlivých SCMs prekvapilo najmä zvýšeným obsahom všetkých troch rádioizotopov s 
dlhou životnosťou v MK. Z tohto dôvodu bolo použitie MK ako náhrady cementu obmedzené na 5%. Jeden 
z rádioizotopov s dlhou životnosťou, konkrétne Eu, sa vyskytoval aj v BFS popri hlavných prvkoch Si, Al, Ca 
a Mg s nízkymi aktivačnými vlastnosťami. Oproti obsahu v cemente je Eu v BFS obsiahnutý päťnásobne. 

Chemická analýza barytového kameniva sa vykonala separátne pre frakcie 0/1, 1/2, 2/4, 4/8, 8/16 a plavený 
koncentrát barytovej rudy s veľkosťou 0,063/0,25, ktorý má vyšší obsah BaSO4. Baryt obsahuje hlavnú zložku Ba 
a S. Medzi ďalšie prvky možno zaradiť aj Fe a Mg (Obr. 1). Ako vedľajšie prvky bolo možné detegovať Si, Ti, 
Al, Mn, Na, K a Sr. Všetky frakcie majú nízky obsah H (175-675 μg/g), B (2,3-28,5 μg/g) a Cl (21-222 μg/g) 
meraný pomocou PGAA. Pomocou NAA boli detegované aj rádioizotopov s dlhou životnosťou a to konkrétne Co 
v rozmedzí 5,4 a 6 μg/g, avšak stále je to len polovica koncentrácie nameranej v použitom cemente (Obr. 2). Železa 
s relatívne dlhým polčasom rozpadu (T1/2=44,5 d) je vo vzorkách okolo 20 % hm. 
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Ostatné prvky s T1/2 nižším ako rok, konkrétne Sb (124Sb - T1/2=60,2 d) je menej ako 500 μg/g a Sc (46Sc - T1 

/2 = 83,8 d) sú nižšie ako 2,8 μg/g. Elementárne zloženie barytového koncentrátu  sa líši od ostatných frakcií, má 
zvýšený obsah Ba, S a Sr, vykazuje znížené množstvo všetkých ostatných prvkov ale najmä rádioizotopov s dlhou 
životnosťou Cs, Co, Eu, ktoré sú pod detekčným limitom NAA, zatiaľ čo obsah Fe je len okolo 1 % hm. Neexistuje 
žiadna systematická zmena v koncentráciách prvkov s veľkosťou zŕn, s výnimkou obsahu Sb, ktorý sa zvyšuje 
so zvyšujúcou sa veľkosťou zisku vo vzorkách barytu.  

Chemická analýza magnetitového kameniva bola rovnako ako v prípade barytového kameniva prevedená 
pre každú frakciu (0/1, 1/2, 2/4, 4/8, 8/16) zvlášť. Ako sa očakávalo, ich hlavným prvkom je Fe medzi 65-69 % 
hm. (Obr. 3). Okrem Fe bolo možné vo všetkých vzorkách s PGAA merať nízke množstvo Si, Ti, Mn, V, H, B, 
Gd a Cl. NAA poskytla údaje o koncentrácii stopových ale najmä rádioizotopov s dlhou životnosťou. Koncentrácia 
Cs sa nachádza pod detekčným limitom, zatiaľ čo Eu je pod 1 μg/g. Co má koncentráciu v rozmedzí 99-127 μg/g. 
(Obr. 4). 

Výsledky fyzikálno-mechanických vlastností betónov 

Mechanické vlastnosti vzoriek betónu sú uvedené na Obr. 5-8. Mechanické vlastnosti všetkých vzoriek betónu sa 
zvyšujú so zvyšujúcim sa časom ošetrenie. Z Obr. 6 a 7 je zrejmé že, pevnosť v tlaku a pevnosť v ťahu vzoriek sa 
vyvíja vzhľadom na typ kameniva použitého kameniva. Najvyššie pevnosti dosahuje CONMAG 1 a najnižšie 
CONBA 1. Pevnosť v tlaku všetkých vzoriek po 28 dňoch zodpovedá hodnote vysokopevnostného betónu [1]. 

Obr. 1 Koncentrácia hlavných prvkov v BA [% hm.]. 

Obr. 2 Koncentrácia Co [μg/g] vo vzorkách BA. 

 
 

 
 

CONMIX 1 a CONMIX 2 sú betóny vyrobené zo zmesí kameniva s čistým cementom alebo s cementom 
s pridaním SCMs. To umožňuje posúdiť vplyv SCMs na mechanické a fyzikálne vlastnosti betónu. Tieto výsledky 
ukazujú, že použitie SCMs zlepšuje mechanické vlastnosti betónu vo všetkých obdobiach ošetrenia. SCMs hrajú 
v betóne dvojitú úlohu. Po prvé, pôsobia ako jemné plnivá vypĺňajúce priestor medzi zrnami kameniva 
a cementovou pastou a po druhé sa podieľajú na chemickej reakcii prostredníctvom alkalickej aktivácie alebo 
puzolánovej reakcie a následnej tvorbe ďalších hydratačných produktov zodpovedných za zvýšenie pevnosti 
v tlaku [12]. 

Porovnaním hodnôt pevností v tlaku všetkých skúšok bolo preukázané, že tvar a rozmer skúšobného telesa 
neovplyvňujú hodnoty pevností v tlaku betónu tak výrazne, ako je to zvykom u bežného betónu s objemovou 
hmotnosťou do 2600 kg.m-3. Tieto rozdiely sú značne znížené, a preto nie je možné použiť konvenčné výpočty 
na stanovenie vzťahu medzi kockovou, valcovou a hranolovou pevnosťou v tlaku (Obr. 5). 

Hodnoty objemovej hmotnosti vzoriek zatvrdnutého betónu CONBA 1 sú vyššie ako 3000 kg m-3, 
pre CONMAG 1 sú vyššie ako 3500 kg m-3 a pre CONMIX 1, CONMIX 2 sa pohybujú od 3286 do 3360 kg m-3 
(Obr.7). 

Najvyššiu objemovú hmotnosť dosahuje z pochopiteľných dôvodov čerstvý betón tým, že je úplne nasýtený 
vodou. Tá sa časom spotrebováva na tvorbu hydratačných produktov v betóne a časť sa odparuje. Následne 
s poklesom vody klesá aj objemová hmotnosť. Po 90 dňoch od výroby betónu, keď už betón nepodlieha 
autogénnemu zmrašťovaniu v dôsledku vysychania betónu pri hydratácii, sú objemové zmeny v betóne 
podmienené len zmenami klimatických podmienok. 

Obr. 3 Koncentrácia hlavných prvkov v MAG [% hm.]. 

Obr. 4 Koncentrácia vedľajších prvkov v MAG [μg / g]. 
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Hodnoty statického a dynamického modulu pružnosti betónu v tlaku v závislosti od veku tvrdnutia 
sú znázornené na Obr. 8. S vekom betónu modul pružnosti v tlaku narastá a deformácia betónu sa znižuje [13]. 

Obr. 5 Pevnosť v tlaku kocková fc,cube, hranolová fc,prism a pevnosť v priečnom tlaku betónu fc lp [N mm-2]. 

Obr. 6 Pevnosť v ťahu betónu fc,f [N mm-2]. 

Obr. 7 Objemová hmotnosť betónu [kg m-3]. 

 
 

 
 

4 ZÁVER A DISKUSIA 

V tejto štúdii boli vytvorené štyri betónové zmesi spadajúce do triedy vysokopevnostných ťažkých betónov. Na 
výrobu vzoriek bol použitý cementové kompozity a zmes kamenív barytu a magnetitu. Pri návrhu betónu 
boli zohľadnené výsledky NAA a PGAA rádionuklidov na vyhodnotenie potenciálnych rizík pri použití týchto 
betónov ako biologického tienenia v jadrových elektrárňach a iných zariadeniach ale aj výsledky XRF. Výsledky 
ukázali, že tieto betóny pripravené z rôznych zložiek s rôznymi počiatočnými rádionuklidmi majú dobré aktivačné 
vlastnosti a spĺňajú požiadavky, ako je spracovateľnosť, pevnosť a trvanlivosť ťažkého vysokopevnostného 
betónu. Všetky vzorky dosiahli vysoké objemové hmotnosti medzi 3190 kg.m-3 až 3710 kg.m-3 podľa 
materiálového zloženia, vďaka čomu ich možno považovať za ťažký betón. Taktiež mechanické vlastnosti 
(pevnosť v tlaku, pevnosť v priečnom tlaku, pevnosť ťahu a modul pružnosti betónu) spĺňajú predpoklady 
pre vysokopevnostné betóny. 
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Hodnoty statického a dynamického modulu pružnosti betónu v tlaku v závislosti od veku tvrdnutia 
sú znázornené na Obr. 8. S vekom betónu modul pružnosti v tlaku narastá a deformácia betónu sa znižuje [13]. 

Obr. 5 Pevnosť v tlaku kocková fc,cube, hranolová fc,prism a pevnosť v priečnom tlaku betónu fc lp [N mm-2]. 

Obr. 6 Pevnosť v ťahu betónu fc,f [N mm-2]. 

Obr. 7 Objemová hmotnosť betónu [kg m-3]. 

 
 

 
 

4 ZÁVER A DISKUSIA 

V tejto štúdii boli vytvorené štyri betónové zmesi spadajúce do triedy vysokopevnostných ťažkých betónov. Na 
výrobu vzoriek bol použitý cementové kompozity a zmes kamenív barytu a magnetitu. Pri návrhu betónu 
boli zohľadnené výsledky NAA a PGAA rádionuklidov na vyhodnotenie potenciálnych rizík pri použití týchto 
betónov ako biologického tienenia v jadrových elektrárňach a iných zariadeniach ale aj výsledky XRF. Výsledky 
ukázali, že tieto betóny pripravené z rôznych zložiek s rôznymi počiatočnými rádionuklidmi majú dobré aktivačné 
vlastnosti a spĺňajú požiadavky, ako je spracovateľnosť, pevnosť a trvanlivosť ťažkého vysokopevnostného 
betónu. Všetky vzorky dosiahli vysoké objemové hmotnosti medzi 3190 kg.m-3 až 3710 kg.m-3 podľa 
materiálového zloženia, vďaka čomu ich možno považovať za ťažký betón. Taktiež mechanické vlastnosti 
(pevnosť v tlaku, pevnosť v priečnom tlaku, pevnosť ťahu a modul pružnosti betónu) spĺňajú predpoklady 
pre vysokopevnostné betóny. 
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Abstrakt 
Tento článek se zabývá problematikou polymerních lepicích malt. V této studii byly použity vinyl-esterové 
a epoxidové pryskyřice v kombinaci s křemenným plnivem. Tato práce studuje fyzikálně-mechanické vlastnosti 
vyvinutých malt. Pevnost v tlaku, ohybu a otěruvzdornosti. Pro každou maltu byl zjištěn maximální plnicí poměr 
při zachování použitelnosti zednickým způsobem (špachtlí či lžící). Výsledky ukazují, že epoxidová malta na bázi 
aminu vykazuje nižší fyzikálně-mechanické vlastnosti než lepicí malta na bázi vinylesteru, kromě odolnosti proti 
obrusu, u níž dosáhla hmota na bázi epoxidu výrazně lepších výsledků. 

Klíčová slova 
Lepicí hmota, polymer, epoxid, vinylester 

Abstract 
This paper deals with the problematics of polymer adhesive mortars. In this study, the vinyl ester and epoxy resins 
filled with siliceous filler were used. This paper studies physical-mechanical properties of developed mortars. The 
compressive strength, flexural strength, and abrasion resistance. The maximum filling ratio for each mortar was 
found while preserving the applicability in masonry way (by spatula). The results show that the amine-based epoxy 
mortar exhibits lower physical-mechanical properties than the vinylester-based adhesive mortar, except for the 
abrasion resistance, in which the epoxy-based composite has achieved significantly better results. 

Keywords 
Adhesive, polymer, epoxy, vinylester  

1 ÚVOD 

Polymerní lepicí malta je směs minerálního kameniva a polymerní pryskyřice, která nahrazuje portlandský cement 
a vodu jako pojivo v běžných opravných maltách. Polymerní malta vykazuje výrazně vyšší odolnost vůči celé řadě 
korozivních činidel a vykazuje vyšší pevnosti a nižší propustnost než běžné cementové opravné malty [1]. 
Nevýhodou polymerní malty je cena, která může být 100 – 200krát vyšší než u běžné cementové opravné či lepicí 
malty. Polymer-pryskyřičné lepicí a správkové malty lze použít například také pro opravy konstrukcí 
z vysokopevnostních betonů jako náhradu chybějícího nebo zkorodovaného betonu s použitelností již 24-48 hodin 
po aplikaci. Některé polymery mohou být zatíženy i po výrazně kratší době (2-5 hodin). Epoxidové malty 
a polymerbetony jsou velmi důležité v současných aplikacích oprav betonových prvků, používají se také zároveň 
pro lepení oceli, betonu a různých, téměř veškerých materiálů. Například lokální trhliny na komunikacích 
a mostech lze opravit ve velmi krátké době a opravy vykazují velmi dobrou odolnost vůči široké škále zatížení, 
srovnatelné či přesahující parametry opravované konstrukce [2]. Některé polymerní pryskyřice lze pro dosažení 
požadované konzistence/zpracovatelnosti a snížení ekonomické náročnosti plnit až z 90 % amorfními plnivy. 
Plniva se používají především pro snížení ekonomické náročnosti polymerních malt, zároveň však například pro 
zvýšení pevnosti v tlaku či chemické odolnosti [3]. V tomto článku bylo použito vodou ředitelné epoxidové 
pryskyřice a vinylesterové pryskyřice k přípravě lepicích malt a posouzení vybraných fyzikálně-mechanických 
vlastností. 


