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ABSTRAKT 

Disertační práce se zabývá studiem barnatého cementu. Barnaté cementy slouží k přípravě 

betonů, jež chrání před ionizujícím zářením. Do klasického cementového slínku se baryum 

může dostat i jako nečistota z alternativních paliv či surovin, jež se stále častěji pro výrobu 

slínku používají, a změnit tak strukturu a vlastnosti produktu. 

V rámci práce byly studovány různé metody přípravy tohoto cementu. Barnaté cementy byly 

připravovány ze surovinových mouček různého složení, ale vždy se stejným postupem 

a teplotou výpalu. Pomocí vhodných analytických metod je v práci popsán vliv jednotlivých 

přísad surovinové moučky na fázové složení výsledného slínku. Dále se práce zabývá 

sledováním formy a umístění barya v připravených slíncích.  

Několik experimentů je věnováno studiu hydratace připravených barnatých slínků, kdy je 

fázová transformace sledována pomocí metody RTG a doplněna o analýzy hydratačních 

produktů. Tímto způsobem bylo možné získat data potřebná pro popsání přípravy, výpalu 

a hydratace barnatých cementů s různým složením. 

Práce se rovněž podrobně zabývá reálným použitím barnatých cementů. Experimentálně 

byly odzkoušeny a popsány schopnosti past a malt z připravených barnatých cementů odstínit 

různé druhy ionizujícího záření. Výsledky jsou v práci uvedeny v porovnání s referenčními 

vzorky, které byly připraveny z běžně používaného portlandského cementu.  

ABSTRACT 

The work deals with the study of barium cement. Barium cements are used to prepare 

concrete that protects against ionizing radiation. Barium can be also present in a conventional 

Portland cement clinker as an impurity from alternative fuels or raw materials, which are 

increasingly used for clinker production, and thus change the structure and properties of the 

product. 

Various methods of preparation of this cement were studied in this work. Barium cements 

were prepared from raw meals of different composition, but always with the same procedure 

and burning temperature. Using suitable analytical methods, the work describes the influence 

of individual admixtures of raw meal on the phase composition of the resulting clinker. 

Furthermore, the work deals with monitoring the form and location of barium in the prepared 

clinker. 

Several experiments are focused on the study of hydration of prepared barium clinkers, the 

phase transformation is monitored by XRD and supplemented by analyses of hydration 

products. In this way, it was possible to obtain the data needed to describe the preparation, 

burning, and hydration of barium cements with different compositions. 

The work also deals in detail with the real use of barium cements. The ability of pastes and 

mortars from prepared barium cements to shield various types of ionizing radiation was tested 

and described experimentally. The results are presented in comparison with reference samples, 

which were prepared from commonly used Portland cement. 
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1 ÚVOD 

Portlandský cement je nejrozšířenějším hydraulickým pojivem na světě. Hlavní složkou 

cementu je slínek, jenž se skládá ze čtyř hlavních technických fází, kterými jsou alit (C3S), belit 

(-C2S) a mezerní hmoty tmavé (C3A) a světlé (C4AF). Na Obr. 1 jsou tyto fáze pro názornost 

zobrazeny na slínkovém nábrusu pomocí zpětně odražených elektronů rastrovacího 

elektronového mikroskopu (SEM). Portlandský cement smícháním s vodou hydratuje, 

produkty hydratačních reakcí vytvářejí stále hustší a pevnější síť, cementová pasta tuhne, 

tvrdne, až získá vysoké pevnosti a dlouhou objemovou stabilitu po vytvrdnutí. Zásadní dopad 

na tyto vlastnosti má právě fázové složení, nikoliv chemické. Distribuce, množství jednotlivých 

fází, velikosti zrn a reaktivita jsou ovlivněny jak režimem výpalu a chlazení, tak vstupními 

surovinami, zejména pak chemickým a mineralogickým složením, distribucí velikosti částic 

a homogenizací. Ke změně fázového složení může dojít i přítomností nepatrného množství 

cizího prvku. Například obsah P2O5 vyšší než 0,2 % způsobuje pokles krystalizace alitu 

a nad 2,5 % zvyšuje i přítomnost volného vápna. [1] 

 
  

Slínkové fáze zobrazené zpětně odraženými elektrony na rastrovacím elektronovém mikroskopu 

[2] 

 

Dle požadované aplikace jsou připravovány cementy se speciálními vlastnostmi. Mezi 

nejznámější patří cement silniční s limitovaným obsahem C3A ve slínku (pod 8 %) a s pevností 

v tahu za ohybu minimálně 6,5 MPa. Hlinitanový cement byl dříve používán ke konstrukčním 

účelům pro jeho rychlý nárůst pevností. Díky konverzi hydrohlinitanů vápenatých však dochází 

ke změně struktury, jež se stává poréznější a ztrácí pevnost. Nyní je tedy využíván 

jen pro výrobu žárobetonů nebo jako přídavek do některých suchých maltových směsí 
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pro urychlení nástupu tuhnutí. [3] Dalšími speciálními cementy jsou síranovzdorný, rozpínavý, 

bílý, cement s nízkým obsahem alkálií či další cementy upravené přísadami.  

Tato práce se zabývá přípravou speciálního cementu – barnatého. Sledován je vliv barnatých 

sloučenin na tvorbu a vlastnosti portlandského slínku, potažmo cementu, jež jsou k surovinové 

moučce přidávány v odstupňovaném množství. Dříve se baryum v průmyslovém slínku 

prakticky vůbec nevyskytovalo. V dnešní době však stoupá podíl tuhých alternativních paliv 

v cementářských pecích [4] a stále více je ve výzkumu kladen důraz na náhradu klasických 

surovin pro výrobu slínku za jejich alternativy. [5] Existují přísná pravidla pro použití 

alternativních paliv i surovin, avšak i malé množství nežádoucí sloučeniny může inkorporovat 

do slínkových fází a ovlivnit vlastnosti výsledného produktu, zvláště pokud je jeho množství 

koncentrováno v části materiálu. Jedním z příkladů může být síran barnatý, jenž je jako pigment 

a optický zjasňovač používán hojně v barvách a papírnictví, baryum se však může vyskytovat 

i v PVC v množství až tisíců ppm ve formě stabilizátorů jako stearát či laureát barnatý. [6] 

Studium vlivu barya na portlandský slínek by mělo pomoci při řešení problematického použití 

alternativních paliv, jež ovlivňuje kvalitu slínku, respektive cementu.  

Cement s obsahem barya je také možné využít jako pojivo odolávající různým typům záření. 

[7] Výzkum v oblasti nukleární chemie je neustále rozvíjeným a diskutovaným tématem, 

a proto by i možnosti, jak odstínit ionizační záření, měly být z hlediska ochrany obyvatelstva 

studovány. Dosavadní výzkum se v oblasti maltovin převážně věnoval barytovým omítkám 

či barytovým betonům, kde se baryt (BaSO4) používá jako kamenivo v betonu. [8] Řešením 

by však mohly být i cementy s baryem zabudovaným přímo v krystalických mřížkách 

slínkových minerálů. Lze předpokládat, že se tím dosáhne rovnoměrnějšího rozložení barya 

v betonu, a tedy i efektivnějšího stínění při nižší koncentraci barya. Nevýhodou oproti použití 

barytu jako kameniva do betonu však může být negativní ovlivnění tvorby hlavní slínkové fáze 

– alitu. [9] 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem dizertační práce je vývoj barnatého cementu a studium vlivu barya na chemické 

procesy při tvorbě slínku. Začleněním barya do slínkových fází se předpokládá, že cement 

připravený z tohoto slínku bude mít schopnost odstínit různé typy ionizujícího záření. 

Konkrétními cíli dizertační práce jsou: 

1) Literární rešerše – zabývající se zjištěním současného stavu výzkumu v oblasti vlivu 

sloučenin barya na portlandský slínek, zejména však na tvorbu základní fáze – alitu. 

Dále jsou pak sledovány změny ve vlastnostech cementu i betonu připraveného ze 

slínku s obsahem barya. Popsán je i vliv síranů, jelikož je k přípravě surovinové moučky 

použit i síran barnatý. 

2) Příprava slínků s odstupňovaným množstvím barya ve formě uhličitanu a síranu 

barnatého – receptury jsou vybrány na základě výsledků z diplomové práce, kde byly 

připraveny koncentrační řady do 5 hm. % BaO ve slínku.  

3) Sledování vlivu barya a jeho sloučenin (uhličitanu a síranu) – jakým způsobem baryum 

ovlivňuje vznik slínku, zda dochází ke změně fázového složení, jak je ovlivněna 

reaktivita surovinové moučky. Zejména je sledován vliv na tvorbu základní fáze – alitu. 

Dále je sledováno, k jakým změnám dochází v závislosti na použitém zdroji barya a v té 

souvislosti ovlivnění vzniku slínkových fází sírany. 

4) Příprava cementů z vybraných slínků s baryem a sledování jejich technologických 

vlastností dle ČSN 196 pro následné určení možností aplikace. Dále pak sledování 

hydratačních vlastností těchto barnatých slínků a cementů. 

5) Testování materiálu na odstínění různých typů ionizujícího záření – příprava zkušebních 

vzorků z cementové pasty použitím připravených cementů s obsahem barya. Prověření 

a porovnání schopností odstínit různé typy ionizujícího záření. Hledání a ověřování 

možností uplatnění dosažených znalostí v praktickém použití. 

Při řešení těchto cílů jsou využívány poznatky z diplomové práce [10] s názvem Vliv oxidu 

barnatého na vlastnosti portlandského slínku. Práce vznikla v roce 2014 a obsahuje základní 

poznatky vlivu oxidu barnatého na portlandský slínek. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

Tvorba slínkových minerálů může být ovlivněna přítomností stopových prvků. Tyto prvky 

jsou rozděleny podle jejich výskytu v Portlandském slínku a ve filtru pevných částic. Prvky 

jako arsen, cín, kadmium, olovo a thalium se hromadí na filtru pevných částic a jen těžko se 

včleňují do slínkových fází. Stejně tak i většina rtuti opouští surovinovou moučku v průběhu 

výpalu. Naopak prvky jako baryum, chrom, měď, nikl, molybden, antimon, zinek, telur, 

beryllium, kobalt a vanad zůstávají ve slínku. Z toho však maximální množství molybdenu, 

antimonu, teluru a beryllia nepřesáhne 1 % ve slínku, maximální obsah ostatních prvků může 

být vyšší. [11] 

3.1 Vliv oxidu barnatého na tvorbu slínkových minerálů 

Juel a Jons [12] zjistili, že přípravou slínků s odstupňovaným obsahem BaO množství tohoto 

oxidu vzrůstá ve všech slínkových minerálech lineárně (s koeficientem determinace 

R2 > 0,995), viz Obr. 2. Největší množství BaO se nachází v mezerní hmotě, která nebyla 

rozlišována na světlou a tmavou, v belitu je zastoupeno také v poměrně hojném množství, 

v alitu se však nachází pouze stopová množství. Přídavek MgO neovlivňuje zastoupení BaO 

v minerálech. Lineární závislost je však možná jen do určitého množství BaO, dokud se alit 

nezačne rozkládat na volné vápno a belit. 

 
  

Distribuce BaO mezi slínkovými minerály – závislost množství BaO v dané slínkové fázi na 

množství celkového množství BaO ve slínku [12] 

3.1.1 Vliv oxidu barnatého na tvorbu alitu 

Trikalcium silikát prochází v čistém stavu sedmi vratnými modifikacemi, jež jsou uvedeny 

v rovnici (1). T značí triklinickou modifikaci, M monoklinickou a R romboedrickou. [13] 

 

(1)  

 

 čistý alit: T1

   620 °C   
↔     T2

   920 °C   
↔     T3

   980 °C   
↔      M1

   990 °C   
↔     M2

 
   1070 °C   
↔      R 

dopovaný alit (zejména Zn nebo Mg):  M1
   990 °C   
↔     M2

   1060 °C   
↔      M3 

 
   1070 °C   
↔      R 
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Chlazením čisté sloučeniny C3S je dosaženo modifikace T1. Díky inkorporaci cizích iontů 

se v průmyslově vyráběném slínku nachází alit při pokojové teplotě v modifikaci M1 či M3 nebo 

směsi M1 a M3, zřídka se vyskytuje modifikace T2. [7]. 

Alit v průmyslovém slínku většinou obsahuje okolo 3–4 hm. % cizích iontů. [1] Přítomnost 

Al2O3 v tuhém roztoku C3S je omezena 1,0 hm. % a přítomnost Fe2O3 1,1 hm. %. Nižší 

absorpce hlinitých a železitých iontů oproti hořečnatým je dána většími rozdíly v poloměru 

iontů mezi Al3+, Fe3+ a Ca2+ (Al3+ 0,54 Å, Fe3+ 0,65 Å a Ca2+ 1,00 Å [14]). Rozdíl poloměrů 

iontů Mg2+ (0,72 Å [14]) a Ca2+ je menší. [15] 

Mísitelnost BaO v alitu nebyla do roku 1970 známa, Kurdowski a Wollast [16] ji stanovili 

na 1,5 mol. % (tj. 2,96 hm. %) při 1600 °C. Appendino a Montorsi [17] stanovili rozpustnost 

BaO pomocí sloučeniny Ca1,86Ba0,14SiO4, která se tvoří při 1450 °C a zjistili, že C3S není 

schopné rozpustit BaO při vyšších koncentracích než 1 mol. % (tj. 1,99 hm. %). Studium belit-

ye’elimit-alitového cementu pomocí SEM s EDS (energiově disperzní spektrometr) [18] 

ukázalo, že se baryum včleňuje v různé míře do všech slínkových fází ovšem kromě alitu.  

Katyala a kol. [9] připravili slínky čistého alitu a jeho tuhé roztoky s oxidem barnatým 

při 1450 °C. Jako zdroj BaO použili BaCO3 (mineralogicky witherit). Při obsahu BaO 

pod 1 hm. % je nárůst volného vápna velice pomalý, pod 2 hm. % o něco rychlejší a nad 

2 hm. % množství volného vápna roste velice rychle. Přepočtem na molární procenta lze zjistit, 

že do 1,85 hm. % BaO se množství přidaného BaO rovná množství vyloučeného volného 

vápna. Ionty Ca2+ jsou tedy zastoupeny ionty Ba2+, ale pouze do 1,85 hm. %. Nad touto 

koncentrací dochází k rapidnímu nárůstu volného vápna, ionty Ba2+ ve vysoké koncentraci 

pravděpodobně způsobují rozklad C3S na C2S a volné vápno. Ionty Ba2+ jsou tedy schopny 

nahradit Ca2+ v minerálu C3S pouze do koncentrace 1,85 hm. %.  

Přibližně do 2 hm. % BaO vzniká triklinická forma alitu (T1 a T2), při vyšším obsahu BaO 

v alitu pak monoklinická M1, autoři [9] a [16] však nenašli přesnou hranici. Pomocí rentgenové 

difrakce byla nalezena sloučenina barya Ba3SiO5 vyskytující se nad 2 hm. % BaO, jiná 

sloučenina s baryem nebyla objevena.  

Dle RTG (rentgenové) difrakční analýzy bylo zjištěno, že přídavkem BaO se mírně mění 

rozměry základní krystalografické mřížky. Rovněž se snižuje teplota, při které proběhnou 

polymorfní změny. Nebyl zaznamenán růst zrn alitu v důsledku přítomnosti oxidu barnatého. 

BaO však způsobí nárůst reaktivity C2S, a tedy i malý přídavek BaO způsobuje navýšení 

pevnosti cementu připraveného z tohoto slínku po 28 dnech. Podle [7] naroste přídavkem 0,3 % 

BaO pevnost o 20 %, 0,5 % způsobí pevnost o 10 % vyšší a 0,7 % BaO již na pevnost nijak 

nepůsobí.  

Oxid barnatý kladně přispívá k reaktivitě surovinové moučky. Vhodný přídavek oxidu 

barnatého snižuje viskozitu taveniny, zvyšuje množství taveniny, urychluje vznik alitu, zvyšuje 

stupeň konverze volného vápna. Tento pozitivní efekt však nastává pouze při velice nízkém 

přídavku oxidu barnatého (do 0,5 %). [9], [19] 

Nedávná studie zabývající se přípravou a vlastnostmi belit-ye’elimit-alitového cementu [18] 

však tvrdí, že tento pozitivní efekt na tvorbu alitu nastává i při vyšším přídavku oxidu 

barnatého, ve studii byly přidány 4 % BaO na surovinovou moučku. Baryum přidané před 

výpalem tohoto speciálního cementu se pravděpodobně rozpouštělo ve fázi brownmilleritu, 

a tím snižovalo teplotu tvorby taveniny a poskytovalo lepší podmínky pro vznik alitu. 
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3.1.2 Vliv oxidu barnatého na tvorbu belitu 

Belit se nachází v pěti polymorfních modifikacích γ, β, α a dvou α’ (αL’ a αH’), z nichž 

hydraulicky významným je β-C2S. Chlazení C2S v portlandském slínku vychází z α modifikace, 

prochází přes dvě modifikace α’-C2S, až se transformuje do modifikace β−C2S při 630 °C, 

ve které zůstane díky rychlému přechlazení slínku či vytvoření tuhého roztoku s větším 

množstvím cizích oxidů. [7] 

Belit je schopen pojmout okolo 4–6 hm. % cizích iontů. [1] Cizími ionty bývají v případě 

průmyslového slínku vždy ionty Al, dále mohou být přítomny Na, Mg, P, S, K, Ti, V, Cr, Mn 

a Fe. Absorpční kapacita cizích iontů je nejvyšší v případě metastabilní β-modifikace. 

Vysokoteplotní modifikace mohou být stabilizovány cizími ionty. V závislosti na povaze 

a koncentraci jednotlivých iontů je možné připravit některé modifikace odděleně. Stabilizátory 

pak mohou být ze sloučenin např. Ca3(PO4)2, Na4P2O7, V2O5, B2O3, SrO, BaO, K2O 

a kombinace Na2O a Fe2O3. [15] β-C2S se ve formě tuhého roztoku nachází v přírodě jako 

larnit. Modifikace α’-C2S je spojována s minerálem bredigitem a α−C2S je podobná minerálu 

nagelschmidtitu. [1] Pokud je β modifikace belitu chlazena pomalu, dochází k nežádoucí 

transformaci γ-C2S.  

Nahrazením CaO za BaO lze složení tuhého roztoku belitu vyjádřit jako (Ca2–xBax)SiO4. 

Udagava a kol. [20] zjistili, že při x < 0,03 je stabilní modifikace γ; pokud se x nachází mezi 

0,05 a 0,10, je stabilní α’ modifikace a při 0,20 < x < 0,30 je stabilní modifikace α. Pro x > 0,30 

nebyl dle dostupných informací proveden žádný výzkum. β forma je pravděpodobně stabilní 

mezi 0,03 a 0,05, avšak Udagava a kol. se o β formě nezmiňuje. Lea ve své knize [7] uvádí, že 

inkluze barya, hořčíku, manganistanu či oxidů boru zapříčiní stabilizaci α’L formy belitu.  

3.1.3 Nečistoty v aluminátové fázi 

V krystalové mřížce C3A dochází zejména k substituci iontů vápenatých za sodné, a to až do 

1 % Na2O beze změn v krystalové mřížce. Při vyšším zastoupení Na2O v aluminátové fázi 

dojde ke změnám krystalové mřížky, obecný vzorec pevného roztoku je Na2xCa3-xAl2O6. Při 

absenci ostatních substituentů je horní limit substituce Na2O až 5,7 %. Dalšími ionty, jež 

nejčastěji substituují ionty vápenaté v C3A, jsou zejména ionty Fe3+ a Si4+. Limity substituce 

jsou při rovnovážném stavu asi 2 % SiO2 a 3–4 % Fe2O3, při nerovnovážných podmínkách jako 

krystalizace z podchlazené taveniny mohou být limity vyšší. Obecně se množství cizích iontů 

v C3A pohybuje okolo 13 % v kubické modifikaci a okolo 20 % v orthorombické. K substituci 

dochází jak u Ca2+, tak u Al3+. [1] Vzhledem ke struktuře krystalových mřížek orthorombické 

i kubické modifikace C3A, jež jsou schopny pojmout velké množství cizích iontů, bude zřejmě 

možné do určité míry začlenit i ionty barnaté. 

3.1.4 Nečistoty ve feritové fázi 

Feritová fáze může být připravena ve větším rozpětí složení pevného roztoku:  

Ca2(AlxFe1-x)2O5, kde 0 < x < 0,7, složení C4AF je tedy jen jeden bod z celé série. Typické 

složení je poměrně hodně rozdílné od C4AF (46,1 % CaO, 21,0 % Al2O3, 32,9 % Fe2O3) 

a obsahuje asi 10 % cizích oxidů. Nečistotami jsou často ionty Mg2+, Si4+ a Ti4+. [1] 

Procentuální zastoupení cizích iontů ve feritové fázi není tak velké jako ve fázi aluminátové, 

oproti jiným fázím je však stále vysoké a případné začlenění barnatých iontů lze očekávat. 
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3.2 Hydratace cementu s baryem 

Hydratace cementu s baryem byla zatím studována pouze okrajově. Výzkum hydratačních 

vlastností barya byl prováděn povětšinou na jiných typech cementu, než je běžný portlandský, 

jednalo se např. o fosforohlinitanový cement s přídavkem BaO [21], [22], cementy na bázi CaO-

Al2O3-ZrO2 [23], belitický baryum kalcium sulfoaluminátový cement [24] atd. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Kapitola Experimentální část představuje použité metody pro přípravu a testování vzorků 

s obsahem barnatých iontů. Experimenty navazují na předchozí výzkum v rámci diplomové 

práce s názvem Vliv oxidu barnatého na tvorbu a vlastnosti portlandského slínku [10]. 

4.1 Příprava vzorků 

Skladba základní surovinové moučky byla zvolena tak, aby výsledný srovnávací slínek 

bez přídavku BaO měl 60-65 hm. % alitu a přibližně 20 hm. % taveniny, v níž by mírně 

převažoval C4AF nad C3A. Skladba základní surovinové moučky je uvedena v Tab. 1, je zde 

také uveden přepočet na oxidy, kde je započtena i nečistota v podobě SiO2 ve vápenci. 

V tabulce jsou dále uvedeny výpočetní moduly počítané z navážek jednotlivých složek. [25], 

[26], [27]  

  

Složení základní surovinové moučky v hmotnostních procentech, přepočet na oxidy 

a na moduly 

Složka Obsah složky 

(hm. %) 

 Oxidy Obsah složky 

(hm. %) 

 Moduly hodnota 

Vápenec 77,53  CaO 43,44  SLP 94,63 

SiO2 14,21  SiO2 14,21  MH 2,14 

Al(OH)3 6,16  Al2O3 4,03  MS 2,32 

Fe2O3 2,10  Fe2O3 2,10  MA 1,92 

SLP – st. sycení vápnem, MH – hydraulický modul, MS – silikátový modul, MA – alumin. modul 

 

Do surovinové moučky byly přidány alkálie v podobě uhličitanů, a to v množství 0,3 hm. % 

Na2O a 1,5 hm. % K2O přepočteno na nulovou ztrátu žíháním. Toto množství alkálií odpovídá 

v našich podmínkách přibližně reálnému obsahu alkálií v cementářských surovinových 

moučkách na vstupu do rotační pece. Vzorky byly připraveny dle Tab. 2, tučně zvýrazněny jsou 

slínky, jež byly následně vybrány pro přípravu cementů s označením CEM-0B, CEM-4C 

a CEM-4S. U některých vzorků byl snížen stupeň sycení vápnem. 

  

Připravené vzorky, jejich obsah BaO, stupeň sycení vápnem (SLP) a teoretický stupeň sycení 

s přičtením BaO k CaO 

Název vzorku Obsah BaO 

(hm. %) 

Sycení vápnem 

SLP 

SLP se započtením 

BaO 

Zdroj BaO 

0B 0,0 94,6 94,6 –  

1C 1,0 94,6 96,1 BaCO3 

2C 2,0 94,6 97,5 BaCO3 

4C 4,0 70,0 74,9 BaCO3 

2S 2,0 94,6 97,5 BaSO4 

4S 4,0 92,5 98,3 BaSO4 
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Dále byly připraveny vzorky pro analýzu vlivu síranů na tvorbu slínkových fází. Pro tento 

účel byl jako zdroj síranů použit buď přímo BaSO4 (řada S), nebo BaCO3 s ekvivalentním 

množstvím CaSO42H2O (řada CS), případně jen BaCO3 (řada C), viz. Tab. 3.  

  

Příprava vzorků použitím BaSO4 – řada „S“, BaCO3 s CaSO42H2O – řada „CS“  

Název vzorku Obsah BaO 

(hm. %) 

Zdroj BaO Zdroj 

síranů 

0B –  –  –  

1S 1,0 BaSO4 BaSO4 

1CS 1,0 BaCO3 CaSO42H2O 

3S 3,0 BaSO4 BaSO4 

3CS 3,0 BaCO3 CaSO42H2O 

5S 5,0 BaSO4 BaSO4 

5CS 5,0 BaCO3 CaSO42H2O 

 

Vliv barya na hydrataci cementu byl analyzován na pomletých slíncích 0B a 4S (bez 

sádrovce) a na cementech CEM-0B a CEM-4S. Hydratační produkty byly analyzovány po 

zastavení hydratace, doba hydratace byla určena dle výsledků izotermické kalorimetrie – na 

konci indukční periody, před a po konverzi ettringitu na monosulfát (AFt na AFm). Přesné časy 

zastavení hydratace uvádí Tab. 4. 

  

Časové úseky, po které byly jednotlivé vzorky hydratovány 

Název vzorku Na konci indukční 

periody (min) 

Po hlavním hydratačním píku (hod) 

 Před konverzí Po konverzi 

0B 120 35 50 

CEM-0B 120 30 48 

4S 60 17 35 

CEM-4S 60 20 50 

4.2 Použité laboratorní a instrumentální metody 

Pro přesnější zhodnocení vhodnosti navržené receptury barnatého cementu a jednoduché 

a přesné stanovení kvantitativního fázového složení metodou mikroskopické bodové integrace 

byla použita metoda tzv. rovnovážného výpalu. Metoda slouží pro vznik homogenní struktury, 

ze které lze jednoduše vyhodnotit vhodnost navržené receptury Výpal probíhá ve dvou krocích 

pro zreagování všech složek a vznik homogenní struktury. [28] Při metodě mikroskopické 

bodové integrace je analyzováno fázové složení slínkového nábrusu naleptaného v parách 

kyseliny octové, na nábrusu je stanoveno minimálně tisíc rovnoměrně rozmístěných bodů. 

Fázové složení bylo dále stanoveno i rentgenovou difrakční analýzou (RTG), ke 

kvantitativnímu vyhodnocení difrakčního záznamu byla použita Rietveldova metoda. Produkty 

hydratace byly stanoveny termogravimetrickou a diferenční termickou analýzou (TG-DTA). 

Společně s TG-DTA probíhala analýza odchozích plynů FT-IR (Fourier transform infrared 
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spectroscopy). Hydratační vlastnosti cementů byly sledovány izotermickým kalorimetrem 

i RTG semi-kontinuálním měření. Začlenění barya do slínkových minerálů i hydratačních 

produktů bylo analyzováno rastrovacím elektronovým mikroskopem s energiově disperzním 

spektrometrem (SEM s EDS). 

Přítomnost a množství síranů ve slíncích bylo stanoveno dle platných norem, ČSN 72 0118 

pro gravimetrické stanovení celkového množství síry vyjádřené jako oxid sírový, ČSN 72 0117 

pro gravimetrické stanovení síranové síry vyjádřené jako oxid sírový. Vlastnosti cementů jako 

měrná hmotnost a povrch byly stanoveny dle ČSN 72 2113, normální konzistence, tuhnutí, 

pevnosti a objemové stálosti dle ČSN EN 196. 

Podstatná část práce se věnuje testování schopností barnatých past a malt odstínit různé 

druhy ionizujícího záření. Z barnatých cementů a referenčního CEM I 42,5 R byly připraveny 

cementové malty o různých tloušťkách, jejichž schopnosti odstínit různé energie gama záření 

byly následně testovány. První série vzorků byla připravena v poměru cement/písek ⅓ s vodním 

součinitelem wc = 0,5; měření probíhala v Masarykově onkologickém ústavu. Pro zkoušky byl 

použit elektronový urychlovač částic TrueBeam STX, pole 3 × 3 cm s IMRT fantomem, 

komorou CC01. Pro druhou sérii byly připraveny cementové pasty (wc = 0,28, 1 % 

plastifikátoru) a cementové malty (cement/písek ½, wc = 0,35; 0,75 % plastifikátoru). Vzorky 

byly měřeny ve spolupráci s firmou Georadis s.r.o., jako zářič byl použit 137Cs s energií  záření 

0,66 MeV a 241Am s energiemi 26,3 a 59,5 keV. U obou sérií vzorků byla analyzována 

objemová hmotnost hydrostaticky dle ČSN EN 12390-7. Dále bylo pro použité vzorky 

vypočteno tzv. efektivní protonové číslo dle rovnice (2) [29], jež vyjadřuje schopnost stínění 

daného materiálu dle jeho atomového složení: 

 

(2)  

 

kde αi je procentuální zastoupení prvku, Zi je protonové číslo. Dále byla dle intenzity prošlého 

záření vyhodnocován lineární součinitel zeslabení, viz rovnice  (3), polotloušťka vrstvy, viz 

rovnice (4), a hmotnostní součinitel zeslabení, viz rovnice (5). [30], [31], [32] 

 

(3)  

(4)  

(5)  

 

kde I je intenzita prošlého záření, I0 je výchozí intenzita záření, d je tloušťka vrstvy, µ je lineární 

součinitel zeslabení, ρ je hustota, resp. objemová hmotnost materiálu a µm hmotnostní lineární 

součinitel zeslabení. 

  

 
𝑍𝑒𝑓𝑓
2,94 = Σ𝛼𝑖𝑍𝑖

2,94
, 

 
I = I0 ∙ e

-µd, 

 d0,5 = 
ln2


, 

 µ = ρ ∙ µm, 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Výpal slínků s baryem 

Metodou rovnovážného výpalu a následně jednostupňovým výpalem na 1450 °C bylo 

vypáleno šest slínků s různým obsahem barya (viz Tab. 2). Fázové složení dle RTG difrakční 

analýzy jednostupňového výpalu zobrazuje Tab. 5. Ve slíncích nebyly analyzovány žádné 

barnaté fáze. 

S vyšší přítomností BaO stoupá množství α’−C2S oproti β−C2S, jak se dle literatury 

předpokládalo [7], [15], [20] baryum tedy stabilizuje vysokoteplotní modifikaci belitu. Zároveň 

se zvyšujícím se BaO stoupá i zastoupení C3Aort. na úkor C3Akub.. Oba tyto efekty nastávají 

silněji přítomností BaCO3 než BaSO4. Rozklad BaSO4 nastává později, neovlivňuje tedy vznik 

fází v takové míře jako BaCO3. Dle analýzy na přítomnost síranů ve slínku zůstane asi polovina 

síranů. Poměr C3S k sumě C3Akub. a C3Aort. se s přídavkem BaCO3 i BaSO4 také mění, 

s klesajícím množstvím C3S stoupá zastoupení C3A.  

  

Kvantitativní fázové složení slínků stanovené Rietveldovou analýzou v hm. % 

Číslo vzorku: 0B 1C 2C 4C 2S 4S 

C3S 67,4 72,3 70,2 –  70,2 55,2 

β−C2S 14,2 11,1 6,5 48,6 6,4 13,8 

α’−C2S – – 10,3 34,2 10,2 14,1 

C4AF 5,6 2 1,2 5,5 3,4 0,7 

C3Akub. 9,5 11,2 10,4 3 8,8 9,7 

C3Aort. 3,3 3,4 1,1 8,7 0,4 4,2 

Cvol –  – 0,3 – 0,6 2,3 

 

Slínky 0B, 4C, 4S pro přípravu cementů byly vypáleny ještě jednou ve větším množství. 

Jejich složení je uvedeno v Tab. 6, výsledky mikroskopické bodové integrace v Tab. 7 

a struktura leštěných nábrusů leptaných v parách kyseliny octové na Obr. 3 až Obr. 5, (modré 

krystaly – alit, světle hnědá zrna – belit, oválná červená zrna – vol. CaO, světlé plošky mezi 

zrny – mezerní hmota, černé difúzní oblasti – otevřené póry, šedá oblast – epoxid). 
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 Slínek 0B 

 
 Slínek 4C 

 
 Slínek 4S 

 

 

 

 

 

 

  

Kvantitativní fázové složení slínků 

stanovené RTG Rietveldovou analýzou  

v hm. % 

Číslo 

vzorku: 
0B 4C 4S 

C3S 60,1 – 54,5 

β−C2S 14,1 55,2 14,5 

α’−C2S – 13,6 14,1 

C4AF 5,7 8,4 1,7 

C3Akub. 4,0 13,0 12 

C3Aort. 15,7 9,8 2,6 

Cvol 0,4 – 0,6 
 

  

Kvantitativní fázové složení slínků 

stanovené mikroskopickou fázovou integrací 

v hm. % 

Číslo 

vzorku: 
0B 4C 4S 

C3S 59,6 – 46,8 

C2S 24,2 83,9 35,5 

C4AF 4,7 6,5 7,9 

C3A 11,1 9,6 8,1 

Cvol 0,4 – 1,7 
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5.2 Analýza vlivu síranů na tvorbu slínkových fází 

Výsledky analýzy (Obr. 6) potvrdily téměř stejný vliv sloučeniny BaSO4 přidané do 

surovinové moučky jako celek a BaO se sírany přidaný ve formě různých sloučenin. 

 
  

Kvantitativní fázové složení slínků připravených použitím BaSO4 (řada S) a odděleně BaO se 

sírany (řada CS) stanovené mikroskopickou bodovou integrací, uvedeno v hm. % 

TG-DTA analýzou byly pozorovány rozdíly v použití BaSO4. Grafické záznamy TG-DTA 

analýzy surovinové moučky bez BaO (0B) a s 5 % BaO (5S a 5CS) jsou podobné, viz Obr. 7 

až Obr. 9. I když se BaSO4 ani CaSO4∙2H2O během měření zcela nerozloží, tvorba slínkových 

fází je ovlivněna oběma faktory (BaO a sírany) téměř bez rozdílu v použití různých sloučenin. 

 
 TG-DTA vzorku 0B  

 
  TG-DTA vzorku 5S 

 
 TG-DTA vzorku 5CS 
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5.3 Vlastnosti cementů 

Základní testování cementů zobrazuje Tab. 8, vývoj pevností je graficky zobrazen na 

Obr. 10 a Obr. 11. Těžký prvek baryum ovlivnilo měrnou hmotnost cementu, počátek tuhnutí 

podle normy ČSN EN 197-1 belitický cement ze slínku 4C nesplňuje. Zároveň jsou počáteční 

pevnosti CEM-4C několikanásobně nižší, ani po 90 dnech nedosahují pevností klasického 

cementu.  

  

Skladba v hm. % a základní fyzikální parametry cementů 

Cement CEM-0B CEM-4C C-4S 

Slínek 95,0 95,0 95,0 

Sádrovec 5,0 5,0 5,0 

Měrná hmotnost (kg/m3
) 3131 3286 3226 

Měrný povrch (m2/kg) 403 399 394 

Normální konzistence (%) 28,3 29,3 28,3 

Počátek tuhnutí (h : min) 2:00 0:20 2:40 

Konec tuhnutí (h : min) 3:30 0:40 3:50 

Objemová stálost (mm) 1,0 3,7 0,7 

 

 
  Pevnost v tlaku 

 
 Pevnost v tahu za ohybu 

5.4 Hydratace slínků a cementů 

Hydratace cementů s baryem (pomletého barnatého slínku 4S a jeho cementu CEM-4S) byla 

analyzována různými metodami – kalorimetrie (Obr. 12), in-situ hydratace měřená na RTG 

(Obr. 13 až Obr. 16); analýza produktů zastavené hydratace pomocí TG-DTA (Tab. 9, Obr. 17 

až Obr. 20), FT-IR (Obr. 21 a Obr. 22) a RTG – a srovnávána s referenčním pomletým slínkem 

a cementem bez barya. Porovnáním výsledků všech metod lze pozorovat rozdíly v hydrataci 

vzorků s baryem i bez něj. Kalorimetrie ukazuje, že tepelný tok hydratace vzorků s BaO je 

během téměř celého měření vyšší, dokonce ani sádrovec nesnižuje tepelný tok na hodnoty 

referenčního vzorku. Hydratační teplo je ovlivněno např. vyšším obsahem volného CaO a C3A. 

Slínkové fáze se začleněnými barnatými ionty a sírany, které zůstaly ve slínku po výpalu, také 

hydratují odlišně. Malé množství síranů je pravděpodobně přítomno i jako původní sloučenina 

BaSO4 a neovlivňuje hydrataci vůbec. 
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Produkty hydratace cementu mohou být částečně rentgenově amorfní [33], proto bylo 

provedeno srovnání s TG-DTA. Díky zbytkovým síranům byl ettringit analyzován i ve vzorku 

bez sádrovce. Na rozdíl od ettringitu vytvořeného ze sádrovce se ettringit ze zbytků síranů 

vytvořil na samém začátku hydratace a rozložil se poměrně rychle, což odpovídá [34], po 

přibližně 15 hodinách byla jeho přítomnost téměř nerozpoznatelná. 

Množství portlanditu (a kalcitu přepočteného zpět na portlandit) je dle TG-DTA přibližně 

stejné, jen mírně vyšší ve vzorcích bez BaO. Intenzita hlavního píku portlanditu je u in-situ 

hydratace mnohem výraznější při hydrataci cementů bez BaO. Vysoká intenzita však nemusí 

být dána pouze zastoupením dané složky, portlandit mohl ve vzorku bez BaO lépe 

vykrystalizovat nebo se přednostně orientuje. 

Fáze C-A-H se pravděpodobně tvoří pouze ve vzorcích bez barya. Baryum je začleněno 

převážně do slínkové taveniny a belitu, teplota rozkladu C-A-H mohla být snížena přítomností 

barya, a proto nemusela být rozeznatelná od rozkladu jiných složek. 

Přídavek BaSO4 před výpalem slínku jasně ovlivňuje hydrataci cementu. Výsledky 

hydratace jsou důležité pro výzkum vlivu BaSO4 na vlastnosti cementu. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
  

Kalorimetrie slínků a cementů s baryem (4S, CEM-4S) a bez barya (0B, CEM-0B) a) tepelný 

tok v indukční periodě, b) tepelný tok v průběhu celého měření (100 hodin), c) kumulativní 

hydratační teplo v indukční periodě, d) kumulativní hydratační teplo v průběhu celého měření 
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 In-situ hydratace vzorku 0B, měřeno RTG difrakční analýzou 

 
 In-situ hydratace vzorku CEM-0B, měřeno RTG difrakční analýzou 

 
 In-situ hydratace vzorku 4S, měřeno RTG difrakční analýzou 
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 In-situ hydratace vzorku CEM-4S, měřeno RTG difrakční analýzou 

 

 
 TG-DTA CEM-0B 48 h 

 
 TG-DTA 0B 50 h 

 
 TG-DTA CEM-4S 50 h 

 
 TG-DTA 4S 35 h 
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 Analýza odchozích plynů  

(FT-IR) CEM-4S 60 min 

 
 Analýza odchozích plynů  

(FT-IR) CEM-4S 50 h 

 

  

Obsah vybraných složek dle odečtu z TG křivky v hm. % 

Vzorek Voda z C-S-H, 

ettringitu, sádrovce 

Portlandit Kalcit Teoretický 

portlandit*) 

0B 120 min 0,5 0,5 2,7 2,5 

0B 35 h 5,9 12,1 4,8 15,6 

0B 50 h 6,0 10,0 10,8 18,0 

CEM-0B 120 min 1,5 0,6 6,7 5,5 

CEM-0B 30 h 7,7 10,1 9,9 17,4 

CEM-0B 48 h 8,6 9,7 12,8 19,2 

4S 60 min 2,3 1,4 2,5 3,2 

4S 17 h 4,8 7,6 5,3 11,5 

4S 35 h 7,0 10,2 8,6 16,5 

CEM-4S 60 min 3,3 0,9 2,0 2,4 

CEM-4S 20 h 8,2 8,5 4,1 11,6 

CEM-4S 50 h 9,5 11,4 4,8 14,9 
*) Obsah kalcitu (tj. zkarbonatovaného portlanditu) přepočteného na portlandit v součtu 

s naměřeným obsahem portlanditu 

5.5 Přítomnost barya ve slínkových fázích a hydratovaných cementech 

(EDS) 

Obr. 24 zobrazuje referenční slínek 0B, oválná zrna belitu a krystaly alitu jsou lemovány 

mezerní hmotou, jež je tvořena lamelami C4AF a taveninou s C3A.  

Slínek 4S zobrazuje Obr. 23. Baryum se koncentruje zvláště v mezerních fázích, dále se 

vyskytuje i v belitu, v alitu se téměř nenachází. Obsah síry je velice malý, jak již bylo zmíněno, 

velká část síranů odešla v průběhu výpalu ve formě SO2. V několika místech slínku se síra 
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společně s baryem koncentruje, jedná se zřejmě o nerozložené zbytky BaSO4, jenž byl přidán 

do surovinové moučky. 

Belitický slínek 4C je zobrazen v detailu na Obr. 25, kde jsou vyznačeny i oblasti 

analyzované bodově, jejich atomové zastoupení je uvedeno v 0. Baryum je ve slínku přítomno 

z naprosté většiny v mezerní fázi, v belitu je pouze malý výskyt. Z detailních obrázků je patrná 

přítomnost barya v tmavé mezerní hmotě, není zde však distribuována rovnoměrně, ale ve 

formě nepravidelných jehličkových útvarů. Oproti tomu v belitu je přítomnost barya zcela 

rovnoměrná, i když poměrně nízká. Díky analýze jednotlivých bodů na slínkovém nábrusu bylo 

zjištěno, jaké zastoupení má baryum v jednotlivých fázích, případně v jaké míře a který atom 

substituuje. 

 

a) BSE 

 

b) S, Ba, Fe, Ca, Si, Al

 

c) S 

 

d) Ba 

 

  

 SEM slínku 4S 
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a) BSE

 

b) Fe, Ca, Si, Al

 
 SEM referenčního slínku 0B 

a) BSE

 

b) Ba, Fe, Al

 

c) Ba

 

 

 

 SEM slínek 4C – detail mezerní faze, vyzznačené body pro prvkovou analýzu 
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Prvková analýza vybraných bodů v atomových procentech ve struktuře slínku 4C, umístění 

bodů viz Obr. 25 

Prvek Bod 1 Bod 2 Bod 3 Bod 4 Bod 5 Bod 6 Bod 7 Bod 8 Bod 9 Bod 10 

O 53,38 56,46 54,39 53,80 55,32 55,51 60,79 60,03 60,05 53,36 

Ca 8,04 10,31 8,17 9,53 8,14 12,58 15,06 15,37 15,41 21,37 

Si 2,99 2,98 2,16 3,18 3,33 2,35 2,78 2,54 2,54 1,65 

Al 22,54 21,57 23,67 21,75 21,43 23,34 21,37 21,76 21,72 10,72 

Fe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 12,05 

Na 0,69 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K 0,65 0,62 0,67 0,74 0,91 0,42 0,00 0,30 0,28 0,00 

Ba 11,71 7,53 10,94 10,19 10,87 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mg 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 

 

Cementové pasty byly analyzovány pomocí SEM s EDS po více jak 28 dnech. Obr. 26 až 

Obr. 28 zobrazuje vzorky P-CEM I, P-4C a P-4S.  

a) BSE

 

b) Fe, S, Al, Ca, Si

 

c) S

 
 SEM pasta P-CEM I 
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Na snímcích jsou patrná nezreagovaná zrna cementu, jejichž okraje jsou povětšinou 

nahydratované. Zrna jsou tvořena alitem, belitem i samotnou mezerní hmotou. Mezi 

nedoreagovanými zrny cementu je souvislejší oblast hydratačních produktů cementu, jedná se 

zejména o C-S-H gel a portlandit. Síra se v referenčním cementu nacházela ve formě sádrovce, 

ve zhydratovaném cementu se mimo nezhydratovaná zrna nachází poměrně rovnoměrně.  

Ve vzorku 4C je baryum je až na několik míst s vyšší koncentrací rovnoměrně distribuováno 

ve zhydratované pastě. Dle EDS analýzy samotného slínku 4C baryum substituuje vápník 

zejména v trikalcium aluminátu, zřejmě tedy hydratuje podobným způsobem jak tato slínková 

fáze. V místech s vyšší koncentrací barya se zároveň nachází i vyšší koncentrace síry. Barnaté 

ionty zřejmě zreagovaly se sírany, jež jsou ve vzorku přítomny díky přídavku sádrovce, za 

vzniku BaSO4. Případně mohl vzniknout BaCO3 karbonatací vzdušným CO2, v přítomnosti 

sádrovce pak zreagovat s portlanditem. 

a) BSE 

 

b) Ba, Fe, S, Si, Al

 

c) Ba

 

d) S

 
 SEM pasta P-4C 

 

Na Obr. 28 je zobrazena oblast o vyšší koncentraci Ca, dle tvaru krystalu se pravděpodobně 

jedná o větší krystal portlanditu – vyšší koncentrace Ca, bez obsahu Si, Al, Fe, zřejmě i bez S či 

Ba. Baryum se zde opět koncentruje v mezerní hmotě a dále pak doprovází síru. Síran barnatý 
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se však na rozdíl od uhličitanu hůře rozkládá v průběhu výpalu, asi polovina množství se při 

výpalu nerozloží. Ve vzorku cementových past je zřejmě přítomen částečně jako nerozložený 

baryt, částečně jako baryt vzniklý po reakci barnatých iontů se sírany ze sádrovce. 

 

a) BSE

 

b) Ba, Fe, S, Ca, Si, Al

 

c) Ba

 

d) S

 
 SEM pasta P-4S 

5.6 Zkouška odstínění záření 

Schopnost odstínění různých druhů ionizujícího záření byla testována na cementových 

pastách a maltách, jež byly připraveny z barnatých cementů CEM-4C, CEM-4S a referenčního 

CEM I 42,5 R. Testování stínění ionizujícího záření probíhalo ve dvou etapách. 

5.6.1 Etapa I 

Na připravených vzorcích byla nejprve změřena objemová hmotnost hydrostaticky. I když 

byly malty tří různých cementů připravovány stejným způsobem, každý z cementů reaguje po 

smíchání s vodou a při tuhnutí a tvrdnutí jinak. Vzniklé vzorky pak mohou dosahovat jiných 

objemových hmotností, jež ovlivňují schopnost stínění – hutnější vzorek obsahuje více cementu 
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a písku, méně vzduchových bublinek, odstiňuje tedy lépe. Vzhledem k tomuto faktu byly 

změřeny objemové hmotnosti připravených vzorků hydrostaticky. Výsledky objemových 

hmotností vzorků a jejich nasákavost i se směrodatnými odchylkami jsou uvedeny v Tab. 11. 

  

Objemová hmotnost a nasákavost vzorků M-CEM I, M-4C a M-4S měřeno hydrostaticky 

Vzorek 
Objemová hmotnost 

hydrostaticky (kg/m3) 
Nasákavost (%) 

M-CEM I 2 162  34 7,0  0,4 

M-4C 1 965  3 11,1  0,6 

M-4S 2 219  6 6,2  0,1 

 

Zkouška odstínění záření těchto vzorků byla změřena ve spolupráci s Masarykovým 

onkologickým ústavem, měřeno bylo při různých energiích urychlených elektronů. Výsledky 

stínících schopností jsou uvedeny v procentech odstínění procházejícího záření, viz Tab. 12 

a názorné zobrazení výsledků viz Obr. 29 a Obr. 30.  

  

Stínící schopnosti vzorků s baryem (M-4C, M-4S) a bez barya (M-CEM I) v procentech 

odstínění procházejícího záření o dané energii 

 Vzorek Tloušťka 

vzorku 

(cm) 

Pole 

(cm) 

Vzdálenost zdroj 

– detektor (cm) Přístroj 

Svazek M-CEM I M-4C M-4S 

50 keV 83,97 80,36 86,64 1  3 21 
RTG 

gulmay 
100 keV 54,97 54,21 60,13 1 6  6 54 

200 keV 23,80 21,49 25,74 1 6  6 54 

6 MeV 

FFF*) 38,21 34,25 39,23 

5 3  3 100 TrueBea

m STX s 

IMRT 

fantome

m, 

komorou 

CC01 

6 MeV 34,67 30,89 35,57 5 3  3 100 

10 MeV 

FFF*) 31,23 27,79 32,03 

5 3  3 100 

10 MeV  27,83 24,64 28,62 
5 3  3 100 

*) flattening filter free – bez homogenizačního filtru, tj. s vyšším podílem nízkoenergetických 

složek 
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Stínící schopnosti vzorků s baryem (M-4C, M-4S) a bez barya (M-CEM I) v procentech 

odstínění procházejícího záření o dané energii 

 
  

Stínící schopnosti vzorků s baryem (M-4C, M-4S) a bez barya (M-CEM I) v procentech 

odstínění procházejícího záření o dané energii 

 

Výsledky zkoušky ukazují schopnost připravených vzorků cementových malt odstínit záření 

o různých energiích. Z Obr. 29 a Obr. 30 je znatelný vliv energie na schopnost stínit záření, čím 

vyšší energie (tvrdší svazek), tím menší účinnost stínění. Všechny vzorky tedy lépe odstiňují 

záření o nižší energii. 

Porovnáním vzorků mezi sebou jsou patrné menší rozdíly. Podle podílu odstíněného záření 

při různých energiích se jeví jako nejschopnější vzorek M-4S, poté vzorek referenční M-CEM I 

a dále M-4C s mírně horšími výsledky. Schopnost stínit různé druhy záření závisí mj. na hustotě 

vzorků, v tomto případě na objemové hmotnosti, kterou vzorky nemají stejnou. Rozdíly mezi 

objemovými hmotnostmi poměrně dobře odráží rozdílné schopnosti vzorků stínit záření 

o různých energiích. Rozdíly mezi vzorky budou tedy zřejmě dány pouze rozdíly v jejich 
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objemových hmotnostech. Použité energie záření jsou zřejmě příliš vysoké na to, aby byly 

patrné rozdíly ve složení vzorků.  

5.6.2 Etapa II 

U druhé série vzorků byl kladen vyšší důraz na snížení porozity, byl tedy použit plastifikátor. 

Objemové hmotnosti a nasákavosti připravených vzorků cementových past a cementových malt 

s nižším obsahem písku než předchozí malty jsou i se směrodatnými odchylkami uvedeny 

v Tab. 13.  

Odstínění záření této série vzorků bylo měřeno ve spolupráci s firmou Georadis s.r.o. 

s použitím dvou různých zdrojů gama záření – 137Cs a 241Am s energiemi  záření 0,66 MeV 

a 59,5 keV (s eliminací fotopíku 241Am 26,3 keV). Zprůměrované hodnoty počtu detekovaných 

impulsů (neodstíněných daným vzorkem) byly vyneseny do grafu v závislosti na tloušťce 

měřeného vzorku, viz Obr. 31 pro zdroj záření 137Cs a Obr. 32 pro zdroj 241Am. Z rovnic 

exponenciálních závislostí byl následně podle rovnice (3) vypočten součinitel zeslabení µ 

a tloušťka polovičního zeslabení neboli polotloušťka podle rovnice (4). Výsledné hodnoty 

součinitelů zeslabení µ a polotlouštěk d0,5 jsou uvedeny v 0 pro zdroj záření 137Cs a Tab. 15 pro 

zdroj 241Am. V tabulkách jsou rovněž uvedeny: vypočtená efektivní protonová čísla dle rovnice 

(2), objemové hmotnosti stanovené hydrostaticky a z nich vypočítaný hmotnostní koeficient 

zeslabení dle rovnice (5), jenž zohledňuje hustotu, resp. objemovou hmotnost měřených vzorků. 

Rozdílné schopnosti stínění vzorků je nejvhodnější srovnávat pomocí hmotnostních koeficientů 

zeslabení. Teoretické srovnání vzorků je možné pomocí efektivního protonového čísla, čím je 

vyšší protonové číslo, tím by měla schopnost odstínění gama záření být vyšší.  

  

Objemová hmotnost a nasákavost vzorků M-CEM I, M-4C a M-4S měřeno hydrostaticky 

Vzorek 
Objemová hmotnost 

hydrostaticky (kg/m3) 
Nasákavost (%) 

P-CEM I 1 855  19 16,3  0,6 

P-4C 1 868  35 18,2  0,7 

P-4S 1 794  58 17,1  0,5 

M2-CEM I 2 077  10 10,4  0,2 

M2-4C 2 104  23 11,0  0,5 

M2-4S 1 807  22 11,4  0,1 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 
 Zdroj záření 137Cs: grafy závislostí počtu detekovaných impulsů na tloušťce 

vzorku 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 
 Zdroj záření 241Am: grafy závislosti počtu detekovaných impulsů na tloušťce 

vzorku 
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Pro zdroj záření 137Cs: součinitel zeslabení µ, polotloušťka d0,5, objemová hmotnost 

hydrostaticky, hmotnostní součinitel zeslabení µm a efektivní protonové číslo Zeff vzorků 

cementových past a cementových malt 

Vzorek µ (m−1) d0,5 (mm) 
Obj. hm. 

hyd. (kg/m3) 
Zeff 

µm 

(103 m2/kg) 

P-CEM I 16,0 43,3 1855 15,75 8,6 

P-4C 16,4 42,3 1868 20,28 8,8 

P-4S 15,3 45,2 1794 20,08 8,5 

M2-CEM I 15,4 44,9 2077 14,14 7,4 

M2-4C 15,0 46,2 2104 17,49 7,1 

M2-4S 17,0 40,8 1807 17,34 9,4 

 

Zdroj záření 137Cs disponuje poměrně vysokou energií záření, grafy exponenciálních funkcí 

v daném intervalu tloušťky připomínají grafy lineárních funkcí, viz Obr. 31. Výsledné hodnoty 

hmotnostního koeficientu zeslabení se mezi vzorky past příliš neliší, z výsledků tedy nelze 

jasně určit různou schopnost stínění. M2-4S dosáhl mírně vyšší hodnoty µm, tato hodnota je 

však zřejmě zkreslena menším množstvím testovaných vzorků (jeden z tenčích vzorků byl 

shledán nevhodným), a tedy zatížena statistickou chybou. Pro porovnání připravených cementů 

se jeví vhodnější použít slabší zdroj záření, ve kterém rozdíly mezi cementy lépe vyniknou. 

  

Pro zdroj záření 241Am: součinitel zeslabení µ, polotloušťka d0,5, objemová hmotnost 

hydrostaticky, hmotnostní součinitel zeslabení µm a efektivní protonové číslo Zeff vzorků 

cementových past a cementových malt 

Vzorek µ (m-1) d0,5 (mm) 
Obj. hm. 

hyd. (kg/m3) 
Zeff 

µm  

(103 m2/kg) 

P-CEM I 68,6 10,1 1855 15,75 37,0 

P-4C 112,9 6,1 1868 20,28 60,5 

P-4S 100,5 6,9 1794 20,08 56,0 

M2-CEM I 61,4 11,3 2077 14,14 29,6 

M2-4C 82,5 8,4 2104 17,49 39,2 

M2-4S 66,5 10,4 1807 17,34 36,8 
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Zdroj záření 241Am: porovnání efektivních protonových čísel, jež odráží složení vzorků, 

a hmotnostních koeficientů zeslabení vypočtených z neodstíněného záření vzorkem 

 

Díky slabší energii gama záření zdroje 241Am je možné pozorovat větší rozdíly mezi vzorky. 

Naměřené hodnoty odpovídají exponenciální závislosti, ze které je vypočten lineární koeficient 

zeslabení. Přepočtem na hmotnostní koeficient zeslabení lze pozorovat rozdílné schopnosti 

vzorků odstínit tuto intenzitu záření. Porovnáním rozdílných Zeff měřených vzorků a µm (viz 

Obr. 33), tedy teoretické a praktické schopnosti stínění, poměrné rozdíly jsou téměř totožné. 

Naměřené hodnoty tedy odrážejí teoretický předpoklad schopnosti stínění, jež je vyvozena 

z poměrného zastoupení jednotlivých prvků a jejich protonových čísel.  

Ukázalo se tedy, že vzorky s baryem odstiňují gama záření lépe než vzorky bez barya, 

zřetelnější rozdíly však nastávají pouze použitím slabších zdrojů záření, rozdíly navíc nejsou 

nijak zásadní. Malý vliv barnatých sloučenin, jež byly přidány do surovinové moučky, je dán 

i příliš malým množstvím, které bylo možné ve slínku vypálit. Vyšší množství BaO ve slínku, 

než jsou použitá 4 %, způsobuje markantní změny v zastoupení slínkových fází – zabraňuje 

vzniku alitu za vyšší tvorby belitu a volného vápna. Při vyšším přídavku barya by se tedy mělo 

snížit sycení vápnem, tím však dojde k ovlivnění jednak hydratačních vlastností cementu, 

a zároveň ke snížení schopnosti stínění záření. Protonové číslo Ca je vyšší než Si (20, resp. 14), 

tedy snížením poměru Ca / Si se zároveň snižují stínící vlastnosti materiálu.  
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6 ZÁVĚR 

Práce se zabývá vlivem barya a jeho sloučenin na tvorbu a vlastnosti portlandského cementu. 

Experimenty navazují na předchozí výsledky z diplomové práce, jež doplňují a rozvíjí. 

V barnatých slíncích, připravených přídavkem uhličitanu a síranu barnatého do surovinové 

moučky, došlo k ovlivnění poměru slínkových fází, potlačení krystalizace alitu se vzrůstem 

belitu a volného vápna, v případě uhličitanu tento jev nastal silněji. Ve slíncích s baryem 

dochází k upřednostňování ´ modifikace belitu před  a C3Aort. před C3Akub. Pro další analýzy 

byly použity již jen barnaté slínky se 4 hm. % BaO se sníženým stupněm sycení vápnem – pro 

síran 93, v případě uhličitanu se jednalo o belitický slínek se stupněm sycení vápnem 70. 

V barnatých slíncích s uhličitanem i síranem se nejvyšší množství barya nacházelo 

v mezerní fázi. Menší množství barya bylo rovnoměrněji rozloženo v belitu, v alitu se baryum 

téměř nevyskytovalo. Podrobnější analýzou mezerní fáze byla zjištěna přítomnost barya téměř 

výhradně ve spojitosti s C3A za současného snížení množství Ca, ve fázi C4AF se baryum 

v podstatě nenacházelo. Baryum tedy nahrazuje vápník v nejvyšší míře ve slínkovém minerálu 

C3A. 

Po výpalu surovinové moučky s BaSO4 zůstává asi polovina síranů ve vzorku zřejmě ve 

formě nerozložené sloučeniny BaSO4, druhá polovina odešla v průběhu výpalu. BaSO4 přidaný 

do surovinové moučky ovlivňuje tvorbu slínkových fází téměř totožně jako BaO se sírany 

přidaný ve formě rozdílných sloučenin. 

Cementy připravené ze slínků s BaO měly díky těžkému prvku baryu vyšší měrnou hmotnost 

než CEM I, přídavkem BaCO3 asi o 150 kg/m3
, přídavkem BaSO4 asi o 100 kg/m3

, normální 

konzistence zůstává přibližně stejná a cementy vyhovují požadavkům normy na objemovou 

stálost cementů dle normy ČSN EN 197-1 pro CEM I. Počátek doby tuhnutí splňuje pouze 

cement s použitím síranu barnatého, belitický cement s uhličitanem barnatým tuhne příliš 

rychle s počátkem tuhnutí již při 20 minutách a koncem při 40 minutách. Pevnosti cementů se 

odvíjí zejména od různého poměru alitu ku belitu. Oba slínky však ani po 90 dnech nedosahují 

stejných pevností jako referenční cement bez barya. Pravděpodobně tedy dochází i díky baryu 

k potlačení nárůstu pevností.  

Při hydrataci cementů s BaO ve formě BaSO4 docházelo ke zvyšování tepelného toku 

hydratace téměř během celého měření. Ettringit se díky zbytkovým síranům tvořil i ve vzorku 

bez sádrovce, oproti ettringitu vytvořeného ze sádrovce se tento ettringit rozložil poměrně 

rychle, po asi 15 hodinách. Množství portlanditu (a kalcitu přepočteného zpět na portlandit) 

nebylo oxidem barnatým ovlivněno.  

Pro zkoušku odstínění ionizujícího záření byly cementy s BaO v podobě uhličitanu i síranu 

srovnávány s referenčním vzorkem CEM I. Při nižších energiích záření (59,5 keV) lze 

pozorovat rozdíly mezi vzorky, jež téměř přesně kopírují rozdíly stanovené teoreticky, tedy 

výpočtem efektivního protonového čísla vzorků. Vzorky s baryem v podobě síranu i uhličitanu 

odstiňují danou energii záření o něco lépe než vzorek referenční, mezi vzorky s baryem se 

schopnost stínění téměř neliší. Při vyšších energiích nejsou již rozdíly mezi vzorky téměř žádné.  

Práce podává ucelenou informaci o barnatých slíncích, jakým způsobem jsou jejich 

vlastnosti i struktura ovlivněny, jak se mění hydratační schopnosti cementů s baryem. Analýzou 

stínících vlastností barnatých past a malt bylo zjištěno jen mírné zvýšení schopnosti stínění, 

a to pouze při nízkých energiích záření. Naopak vlastnosti slínku, potažmo cementu jsou 
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přítomností barya ovlivněny do velké míry. Použití barnatých cementů jakožto stínících 

materiálů je tedy jen v případě nízkých energií gama záření vhodnější než CEM I, při vyšších 

energiích již barnaté cementy efektivnější nejsou. Stavební konstrukce určené pro stínění 

ionizujícího záření by měly odstiňovat širší škálu ionizující energie, barnaté cementy tedy 

nejsou ideální cestou, jak zefektivnit míru odstínění záření.  
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