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CpaBHemie 3HaHeHHíí // , y/' «. r * va

B óaiBiiiHHCTBe cjiyqaeB 3Ha*ieHiw K03$$raDieHT0B IlyaccoHa, /
no 3HaieHEWM cKOpocTefl yjrbTpa3ByKOBHx BOJIH, 6om/-

KoaíúiiimieHTa ynpyrnx nonepe^HHX se^opiviamia. 3 r o /
pa3^niqneM HanpHsceHHfl B óeTOHe npa yjiBTpa3ByKOBt)M

i/i MexaHHiecKOM MeTO^ax HcnHTaHHiL Koâ opHiiHeHTH y/rp Ti/jf*
nr.íeioT 3Ha^HTejrbH0 óojitmee OTKJioHemie OT cpeÄHBro 3Ha^eáHH B
cepmi, qeM K03áx|)iariHeHT f/r ., 3TO oôT>flcHffeTCfl TeM, ^řb npa
nOBepXHOCTHOM npO3ByHHBaHHH Ha CKOpOCTB 3T3B
HOCTB nOBepXHOCTH ÓeTOHa.

Kan noKa3HBajDT TeopeTHqecKHe H SKcnepHMeHTjôJiBHHe a c c j i e -
l H3MepeHHH BpeMeHH 3ajiep,"KKH nonppe'qHHX y3B n y -

pa3JioKeHHfl cErHaJiOB no opToroHajiLHHM copéaBJMinmiM Momo
npii onp6S6JieHnn §H3iiK0"*iexaHH*i6CKHx xapaKTspnc—

/

THK óeTOHa B KOHCTpyKDjlHX. ÄaHHHÄ MeTOÄ JÍ03B0JIHeT npOBOÄHTB
H3MepeHHH KaK npH ÄByXCTOpOHHeM, TäK H/íipZ OÄHOCTOpOHHeM

K KOHCTpyraiHflM /

J I H T E P A / y P A

1. O.E.CepreeB. IIpENieHeHaé IIPOÄOJIBHHX H CÄBHTOBHX BOJIH

CCJieflOBaHHfl ae$opMaTHBg^x H npo^mocTHHX CBOÄCTB óeTOHOB.
ABTope$epaT KaHÄ.OTC, Paraf, 1969.

2 . Ä.C.ÄypacoB. ABTOpCKoe CBaseTeJtLCTBO CCCP Jř 476500.
EiojiJieTeHB H3odpeTeHHt, ,1975, H 2 5 .

3. ' A.r.SHMaHac.ylfóMepeHHe BpeMeim 3aÄepsKH yjEbTpa3ByK0-
BHX CHTHaJiOB B deTojťe. ABTope$epaT Kaim.ÄHC, KayHac, 1980.

4. 3,'A.BatHopác, A.r.3nMaHac, B.A.lOotiHBiľííoc. AH3Jffl3 we-
Tosa HSMepeHHH GížopocTH nonepe^HHX BOJIH. Hajnome TpyjtH B 7 3 » O B

I H T . C C P , yjiBTPáSByK, JÉ I I , 1979.
5. 3.A.BažHopHC, A.P.SsMaHac, B.A.KbtyiBHqioc. K3MepeHHe

CKOpOCTH yatTpa3ByK0BHX BOJIH B tíeTOHe.
V/isseiischaftlxche Ber iohte d e r Teclinischen Hochsciiule L e i p -
z i g . 5 I n t e r n a t i o n a l e s Kolloguium, 24-26 Olctober 1979 d e r
Sek-hioá Tec.',noloě,Í2 der Bauproduktion, " Z e r s t o r u n g f r e i e
Príif/ und Me^tectmik im Bauprozep und b e i d e r Rekonstruk-
t i s n von A l t b a u t e n . Heft 10 . 1979.
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Prof.Ing. Arnošt Hônig,DrSc., Ing. Ooseť Šupčík
Ústřední středisko radiační defektoskopie S W U
Vysoké učeni technické v Brně

Novo řada radiačních hutnoměrů

i. Úvod

Radiační hutnoměry VUT měří objemovou hmotnost čerstvých
betonových směsí, sypkých zemin, písků a štěrků, dej ich použi-
tí je při kontrole objemové hmotnosti ukládaného betonu bio-
logického stínění na stavbách jaderné energetiky, experiment
tálních jaderných reaktorů, urychlovačů Částic, technických
a lékařských ozařovačů a také při kontrole zhutnění podloží
na stavbách silnic a dálnic, sypaných hrází, betonů mostů
atp„ Stanoveni objemové hmotnosti betonu, ještě ve stadiu jeho
zpracování a před zatvrdnutím, umožní opravit nedostatečně
zhutněná místa ihned. To je velmi důležité zejména tehdy, pl-
ní-li beton funkci biologické ochrany před zdroji radioaktiv-
ního záření. Dodatečné opravy takových míst jsou málo účinné
e navíc drahé* Zavedením průběžné radiometrické kontroly lze
očekávat dosažení laboratorní kvality ukládaného betonu v pod-
mínkách hrubé stavby. Obsluha radiačních hutnoměrů je jednodu-

, ché a stačí na ni jeden pracovník. '

2c Popis hutnoměrů

| Významným konstrukčním řešením vývojové řady radiačních
; hutnoměrů je model IV s analogovým výstupem (obr. 1). Na tom-

to modelu bylo ověřeno uspořádání ovládacích prvků a hlavních
í skupin*
t

i Pokračováním vývoje radiačních hutnoměrů na ÚSTŘEDNÍM
í STŘEDISKU RADIAČNÍ DEFEKTOSKOPIE VUT v Brně je model VI
i s číslicovou indikací měřené veličiny. Po stránce mechanické
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Obr. 1 Radiační vpichovaci hutnoměr VUT
model IV s analogovým výstupem

1 - zéřič v pracovní poloze,
2 - pažnice
3 - prostor pro detektory/
4 - stínění,
5 - spojovací trubka
6 - bezpečnostní ovládací

klíč,
7 - prostor pro elektroniku,
8 - měřicí přístroj,
9-13 tlačítka přepinéni

měřicích rozsahů a nor*
mólu,

14- startovací tlačítko,
15- signalizace chodu měniče,
16- singalizace vysunutí zá-

řiče,

17- držadla
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konstrukce navazuje na osvědčený typ a analogovým výstupem.

Po elektrické konstrukční stránce se však jedno o přístroj

zcela nový, používajíc* nejmodernější v ČSSR dostupné kon-

strukční prvky.

Geometrické uspořádáni a rozmístění, funkčních a ovládacích

prvků je na obr* 2C

Pažnice I Umožňuje vysunutí zářiče do vzdálenosti

ZOO mm od povrchu odlitku.

Radioaktivní zářič 2 je 1gľ Cs o aktivitě max. 320 MBq.

Detektor 3 tvoří 6 ks GM počítačů. Osou umístěny po

třech v nášlapných částech hutnoměru.

Stíněni zářiče 4 tvoří olověná koule o průměru 92 mm.

Šestihranná trubka S 9pojuje spodní odlitek hutnoměru

s odlitkem horním.

Nosič zářiče 6 a mechanismus posunu zářiče 7 umožňuji posun

zéřiče ze stínícího krytu do špice pažnice

a zpět.

Držadla 8 zabezpečují snadnou manipulaci s hutnoměrem

při moření.

Elektronická vyhodnocovací jednotka 9 je vytvořena na deskách

TS a osazena MOS číslicovými integrovanými

obvody.

Čelní panel 10 zde jsou umístěny všechny ovládací, signali-

zační a zobrazovací prvky*

Tlačítko 11 » posun zářiče jeho 3tlačením se zářič spustí

do epice pažnice Po dosažení koncové polohy

se motorek mechanismu posunu zářiče automa-

ticky vypne.

Tlačítko 12 - start jeho stlačením se odstartuje měřicí cyklus.



Obr. 2 Radiační vpichovací hutnoměr VUT
model VI s číslicovou indikací
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Doutnavka 13 indikuje chod mgniče

' Zobrazovací jednotka průměru 14 zobrazí průměrnou hodnotu
objemové hmotnosti ze dvou, čtyř nebo osmi
míření,

Svítivka 15 signalizuje nízké napětí napájecí baterie.
Po jejím rozsvícení je nutno kazetu s bate-
riemi vyměniti

Svítivka 16 je výstražná signalizace polohy zářiče. Začne
blikat vždy, jakmile zářič opustí klidovou
polohu,

Zobrazovací jednotka měřeni 17 zobrazí objemovou hmotnost
měřeného materielu*

Přepínač 18 umožňuje korekci zobrazené objemové hmotnosti
v závislosti na chemismu měřeného materiálu.

Přepínač 19 slouží jako vypínač napájecího napětí pro
elektronickou vyhodnocovací jednotka a také
jako přepínač volby počtu měření pro průměro- i
vání. \

I Kontrolní vstup 20 sem je možno přivést signál z náhradního
i zdroje impulsů pro kontrolu elektronické vy-
| hodnocovací jednotky,,

Kazeta s bateriemi 21 obsahuje 10 NiCd akumulátorů,

3„ Princip měřeni

Vyhodnocuje se rozptyl 8 absorpce fotonů gama v měřeném
materiálu* S rostoucí objemovou hmotností exponenciálně klesá
počet zaregistrovaných fotonů a poroste tedy také čas potřebný
k naplení vstupního registru nastaveného na konstantní počet
impulsů. Během měřícího cyklu, limitovaného naplněním registru,
plní se i výstupní dekadický čítač. Kmitočet signálu, který je
čítačem zaznamenán, je proměnný a je funkci času.
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Aproximativně se tak respektuje exponenciální závislost
četnosti registrovaných impulsů na objemové hmotnosti. Kmito-
čet a jeho funkční závislost na době měření jsou navrženy
tak, aby údaj zaznamenaný výstupním dekadickým čítačem vy-
jadřoval přímo číselnou hodnotu objemové hmotnosti materiálu.

4. Technické parametry

Hmotnost

Rozměr

Rozsah měření

Přesnost měření

Radioaktivní zářič

Průměrování

Rozlišovací schopnost

Napájení

Příslušenství

15 kg

1050.430.150 mm

1700 - 4000 kg.m"3

v kalibračním bodu a okolí je pro
95 % výsledků přesnost lepSÍ nebo
rovna 2 %

cca 100 MBq *|g Cs

volitelně ze dvou, čtyř nebo osni
měření

10 kg.m"3

10 ks NiCd akumulátorů
4 000 mA.hod. v kazetě

nabíječka akumulátorů
220 V/12 V
transportní bedna
náhradní kazeta s bateriemi

5. Závěr

Stabilita byla zjišťována standardním způsobem, použitým
v rámci akce RILEM při zkoušeni radiometrických souprav růz-
ných světových výrobců. Z naměřených výsledků vyplývá, že den-
ní, dlouhodobá i teplotní stabilita je výborná a řadí hutnoněr
po této stránce mezi světovou špičku.
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Dednoducbast e snadnost manipulace s radiačním hutnomě-
rem, jakož i krátké doba měření umožňují důslednou kontrolu
objemové hmotnosti čerstvých betonových směsí. Široké zave-
dení této metody do praxe přinese výrazné zvýšení kvality
ukládaného betonu a tím zvýšení, jakosti a bezpečnosti prová-
děných gtavebo

Průmyslová výroba radiačního hutnoměru VUT mode] VJ
začne v průběhu roku 1983 ve Výzkumně-vývojovém závodě
přístrojů Jaderné techniky ve SpiSské Nové Vsi*
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K JAKOSTI BETONU PŘI VÝSTAVBE JE TEMELÍN
K. TRUHLAŘ
TZÚS Praha, pracoviště České Budějovice

V uvedené problematice se vedle materiálových problémů
řeší kontrolní a re/nalační metodiky a postupy. Nová řešení
se především zaměřují na prevenci, t.j. snaží se zachytit vy-
bočující jakost drive, než tato nastane, především u vybra-
ných konstrukcí, jako je kontejnment. Jedno z řeaení předsta-
vuje predikční regulace (příspěvek J. Ondříčka). Predikční
regulace má obecnou povahu a je využitelná v každé betonářské
výrobě. K realizaci je nutno zavést některé zvláštní postupy
hodnocení materiálů a aplikovat urychlené zkoušky.

Podstatným problémem je stanovení popř. předpověd pev-
nosti cementu ještě před zahájením spotřeby. K tomu účelu se
navrhují dvě metody - metoda ultrazvuková [ 1] a metoda bodové
mikroskopické integral [ 2]• Jde o urychlené metody v pravé*
olova smyslu. Jsou schopné dát výsledky do 24 hodin a jsou
nedestruktivní. První je založena na principu závislosti ul-
trazvukových (uz) charakteristik při průchodu materiálem na
jeho stavu,obdobně jako u betonu. Využívá zkušebních těles
z cementové malty podle ČSN 72 2117, na nichž se provedou uz
mě?ení v souladu s OSE 73 1371 po 24 hodinách od výroby a po-
mocí stanovených uz charakteristik ( rychlost čela podélných
vln uz impulzu, útlumová charakteristika a pod.), popř. je-
jich kombinace a odvozeného kalibračního vztahu se odhadne 28
denní pevnost cementu. Jde tedy o princip obdobný uz metodě C
z ČSN 73 1330. Vztah mezi pevností cementu a uz charakteris-
tikami se zpřesní,odvodí-1i se pouze pro jeden druh cementu,
jednu cementárnu, kombinuje-li se uz charakteristika 8 někte-
rou další fyzikální či chemickou vlastností cementu [ 3 ] nebo
se změnou uz charakteristiky v určitém časovém úseku ( např.
mezd 18. a 24. hodinou od výroby). Stanovené kalibrační vzta-
hy [l, 3 ř 4] prokázaly použitelnost a větší efektivnost než
dosavadní postupy odhadu 28 denní pevnosti cementu.

Druhá z metod byla rozpracována ve VtfSH Brno [2]. Pro
náš účel jde v podstatě o aplikaci vztahu mezi složením ce-
mentu a jeho pevností. V současné době se připravují podkla-
dy tak, aby bylo možné samostatné využití nebo přímá kombina-
ce s výsledky získanými z metody ultrazvukové. Předpokládáme,
že výsledky uvedených metod bude možno s výhodou kombinovat
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rovněž a hodnotami vývinu hydratačního tepla v or'lbehn 24 ho-
din. Ob? metody by nedle sáměru metodiky predikční regulace
měly být raotodann o^Rjirnnirinii N nnasseny v <íexf>nt<irní s cílen:
grtaeovit v las tnost i dementi) íMve noř. dodávkfi dojde n« st.~vbu

informace s míchacího procesu beionár-ny biv.'. ou asrúr.áfiy-
['skutečné d .̂vky sloze V « ^••raeovňtelrcst ) P. 3polu HO zv.é~:D\i
pevností eewntu - popí-, 'rMmo « us c h i m k t í r i s + ikou . o-- vy-
hodnotí p i jľ.hr;dr;e se,, -vči: ""V! i- irvT -̂hono ^měs po^^^r.vRných
r l a e t n o s t í a ?. íoaoTé '.''̂ d;;. ».r>\no":uj výnlp.iW se u r č í , ^?r.ý je
trend výroby To mnošní be'""r'.•?•* r>»rt ní oH mít. na t i ÍÍP 5.' •••'"•.í r: t i

i t pouíit í . . \ontr.'.lH .•os^odnTití r. TVTO p̂nť- r̂n̂ f?? •• '
pomocí •arychleřivoí zlfuM-íefc •."j-11-: -^N 73 f.3j,r

24 ?icciin a kontrolních zkoušek podle CSí.' ?.? 2400 p<>
?8 dneeh. Pro kontrolu hutnosti Vtomi jsou v samém í vsri-
anty,. Jednak je to použití lysimc-tricltého hutnoasSru 'jyvíjiné-
ho Ú5RD VTTf Brno {orincip sřejnf z (*ľSN 73 137S ) tare, We ie
čerstvý t>eton pMstupný, Jinde se uvažuje s v^/užitíw hutnom?--
rů VTJM 'Praha. Jde 'o sondu tenzometrickou1, jeiíř. trnový obal
js? nstílnen olejem, v nřraž j<? tenzometrický můstek rea.'rující
na směny tlaku oleje, Vrterý ae mění podle vníjäího tlaku v
betonu s o sondr dvouhodnotovou, kde v oleji je umístěna mem-
brána resfující na změnit tlaku. Sondy se uaíst.í v *erstvém
betonu a po aftutnění a splnení svého účelu zastanou zr-beteno-'
vány. Podmínleou je miniaturizace a nízká cena sond. v někte-
rých případech bude postačovat vizuální kortrcls zhut.novací-
ľí© režimu, Počítá se s automatickou registrací měřených hod-
not a s kontinuální m nebo periodickým vyhodnocením tak, f.bv
byla mořná oprava nebo likvi^acp new^ovajícíe* várek betonu.

literatura: [l] w 5. i.'18 2^9 Zoůsob stanoven.' owviost- \

n£ tMdy cementu. [2] Stavivo, 60, 1982, £. 9, str. 350 ?ž

354. [3] Stavivo, 60, 1982, č. 1, a%r* 25 až 28. [4] Výs-Vuir

a Tývoj pro zajiatění a kontrolu jakosti při výstarbř- JE.

Tém. část 2. 2.-DÍ15Í zpráva iSlcolu AO 1 - 123 - 101 ~ DÚ 21 £

04. TZÚS Praha, 1982,.
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iíAPICMETFlSCllĽ LINSCHA'TZUNG DER GUTĽ DER BETONMISCHUNG UNTĽR
D KM GĽSICHTSPUNKT DER FESTIGKEIT VON FESTBIiTON
J . Czfchowski
luPICMLTRICKE HODNOTENIE AKOSTI MIEŠANIA L<ĽT()NOVĽJ ZMESI
t IfI.AD7.SKA PEVNOSTI ZATVRDNUTÉHO BETÓNU

V l a s t n o s t i miešania betónovej zmesi rozhodujú v značnej
.úioro o .ikostj zatvrdnutého betónu. Vychádzalo sa z toho, že
rýchle r<itíioi:ietrické meranie t z v . objemovej hmotno&ti b«tó-
no-. t j zaus i a obsahu vody v znitsi umožňuje predpovedai pev-
nost no parametre zatvrdnutého betónu. K tomu účelu b o l i vyko-
nunc. roiličné skúšky aiošania betónovej zmesi pri využití
rozptýleného elektromagnetického /Cs-137/ a neutronového
Ani-Be/ liarcnia. Získané výsledky experimentov poukázali na

to j že apHliovuné radiometrické skúšky sú vhodné pre hodnote-
nie akostných parametrov miešania betónovej zmesi. Okrem toho
vykonané skúšky pevnosti umožnili určit aj vztahy medzi fyzi-
kálnymi veličinami získanými z radiometrických skúšok a pev-
nestou betónu v tlaku po 28 dňovom tvrdnutí. .

\
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Ábbtí. rVasaergehalt in der Batonuiischung in Abhangigkeit von
* der Irapulsaählrate bei der Neutronenatrahlung.
Die durchgeíuhrten Iľntersuchungen ha be n auch nachgewie-

sen, ds.il bei dem g l e i c h e n V.'aasergehalt die v e r d i c h t e t e I.ii-
;;chun; c ich durch hohers I n p u l s z a h l r a t e n be i der Gammaotrah-
lurii, kennzcichnet , a l a eino kischung mi t i d e n t i s c h e r Zusaiiunai~
fistzunc, die aber niche v e r d i c h t e t 1 s t . Daher 1s t es be i den
iru'io. O£or. ve rd lch te ten betonmischungen e r f o r d e r l i c h , bei der

^ir.í;ch:.; tzuni; des Wassergehalts g l e i c h z e i t i g die Schclndichte

iier J in f ]u2 der Sc ie ind ich te der Letonmicchung auf die

Irr.^uicjza'-ilra tc cei der rouchtigkeitsir-essung s o i l in zwel Inter-

vaj.ixr; Let rac i : te i warden, ô,h. im I n t e r v a l l , in dem die Zunah-

.T.c .e& u'iiaaer,-_,etialts den Anatieg der Scheindichte bev.Jrlct und

iir. I n t o r v a l l , in deni die Z'onahme des V.aaaergehalts -zur Abnahne

ÍLT í..cr:eindichta der 5e tonrr-ischung b e i t r ä g t .

..e t rach to t wurtíe der í 'al l fíir dae I n t e r v a l l , in dem die

t'.ur.:,:ir;" des '.'.asfier^ehalts die Scheintí ichte der EetomJischung

v e r r i n ^ o r t , dos heiľat mit dera Anstieg der Irapulazählra te b e i -
:ter Tľeatrcnenstrahlung vá'chst die Impulszäh l ra te bei der Gam-
r.as 'vruhlung. ŕur die Impuls zählra te im Bere ich 1O4C-157O Imp/
iáin uic *ľúr dan iŕmen entsprechenden V.asaergehalt i n den Gren-
z'jft ven 1 u5-340 kg/m"3 wurden Anderungen des Wassergehalts in
der i-etonrr.ischunfc, in Abhangigkeit von der Z ä h l r a t e t s i der
...esaung der /e^chtiglceit und Dichte in r'orm von den in Abb,3

bestimrr.t.

wolk9 \̂3l

300

1000 1200 U00 1600 Zw[imp/min]
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stützt. Um die Erscheinung der Dichtezunähme, verbunden mit/

dem Anstieg des Wassergehalts in den Betonmischungen mit ka-

vernoser Struktur, zu beseitigen, wurden Änderungen des Was-

sergehalts In der Betonmiechung Im Bereich von der projektier-

ten Lenge 180 kg/nr bis zur älenge von 330 kg/nr vorgenommen.

Die Messungen wurden für mechanisch hergestellte und ver-

dichtete Mischungen durchgeführt. Gleichzeitig mit der Entnah-

me der LCischung füv radiometrische Untersuchungen wurden Wur-

fe lprüf kör per (15x15x15cm) für die Festigkeitsuntersuchungen

hergestellt. Experimentell würde die Rüttlungszeit der Prüf-

körper festgelegt, damit dieselben Verdichtungseffekte wie In

der Llischung für radiometrische Untersuchungen erreicht wer-

den. Die Pestigkeitsversuche der Prüfkörper wurden nach 28

Tagen Erhärtung in natürlichen Verhältnissen durchgeführt,

Eei den angenommenen Voraussetzungen läßt sich unmittel-

bar die Abhängigkeit der Betonfestigkeit vom Wassergehalt in

der Betoninischung bestimmen. Diese Abhängigkeit wird im Be-

reich der vorausgese tzten Änderungen des Wassergehalts in der

Lischung mit genügender Genauigkeit mit der linearen Funktion

auf Abb. 4 aproximiert.

30

35
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11.4%

%*<Q,9

225 250 275 300 325 % lkg/тЗ]
Abb. 4. Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen Erhärtung

(R28) In Abhängigkeit vom Wassergehalt in der Mi-

schung (w )

Die für die In Abb.4 angegebene Abhängigkeit erhaltenen
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Zwlimp/min]
Abb. 6. B e i s p i e l ven Ilomogramaien z\xr Srmltt lung_der Druck-

f e s t i g k e i t des Be tons nach'28 Tagen Erhärtung (R ? a)
in Ábhängigkeit von der Impulazählrate bei der_
tieasung des V.assergehalts (Z ) und der Impulszahl-
r a t e bel der Measung der Schelndichte (Za )

4. Schlulifolgerungen

4 . 1 . Die Impulszá'hlrate der rí ickláufig z e r s t r e u t e n
utrahlung bei der Gartmastrahlung 1st l e d i g l i c h mi t der Schein-
dichte der Betónmischui^fi verbunden. Die Impulszählrate der
ruckläuf ig z e r a t r e u t e n Strahlung bei der Er.ission schne H e r
Keutrone b i l d e t das Llais fiir den Wassergehalt in Abhangi^kei t
von der Zuaanmensetzung und St ruktur (Dichte oder Verdichtung)
der Eetonnischung.

4 . 2 . Die Impulszählraten, e r h a l t e n infolge Schv-ächung
der Iľeutronenatrahlung (Am-Be) und der Gammastrahlung (Cs-13'7)
b e l den Untersuchungen der Betonmischung mlt fes tge legten Ge-
v.ichtsproportionen der lockeren B e s t a n d t s i l e , ermoglichen das
i í-ognostizieren der Druckfeatigkeit nach v e r e i n b a r t e r Zahl der
i irhärtungstage (z.B.28 Táge). Das Prognos t i z leren der Betongf!-
te e r f o r d e r t Erarbeitung empirischer Abhá'ngigke i ten zwischen
den Impuls zählra ten, e r h a l t e n v.ährend der Untersuchungen der
Betónmischung, und den gegebenen physikal ischen oder í e s t i g -
ke i t se igenschaf ten unter Berucksichtlgung der Bedingungen der
Hers te l lung, Srhärtung und Behandlung v.ährend der Betonerhá'r-
tung.
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ITEDESTRUKTIVNÍ KOHTROLA VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÝCH
1. HOBST, R. SVOBODA
Ústřední středisko radiační defektoskopie, SWtf - VUT Brno

Výstavba moderních průmyslových komplexů a zejména jader-
ných elektráren vyvolává nutnost přepravy strojních zařízení
o velké hmotnosti. Mnohé z mostů na trasách přepravy však ne-
byly na zatížení těmito nadrozmernými břemeny dimenzovány a
proto, aby se nestaly překážkou připravované přepravy, musí
být rekonstruovány, nebo zesíleny vhodnými stavebními opatře-
ními*
Jako podklad pro posuzování skutečné únosnosti železobetonových
mostů běžně slouží zjištění množství a způsobu rozmístění je-
jich výztuže. U starších mostů, u nichž chybí původní projekto-
vá dokumentace se zjišťuje rozmístění, průběh a profil prutů
výztuže nejčastěji radiograficky a magnetickým indikátorem
výztuže, Radiografická kontrola výztuže se používá především
při posuzování silně vyztužených železobetonových konstrukcí
v nichž jsou jednotlivé pruty výztuže uloženy těsně vtdle se-
be, popř. v několika vrstvách nad sebou a v průřezech, kde
ocelová výztuž má velké krytí. Princip radiografické kontroly
je založen na specifických vlastnostech záření gama o velké
energii, které je emitováno radiocúklidy. Záření je zeslabeno
prostředím, kterým prochází a míra zeslabení je závislá na
tloušťce a objemové hmotnosti prostředí. Záření gama je tedy
zeslabováno výrazněji ocelovou výztuží než betonem. Míra ze-
slabení záření po průchodu materiálem je registrována na rent-
genový film, který po vyvolání určuje makrostrukturu kontrolo-
vaného místa, t.j, u železobetonu rozložení výztuže v prozařo-
vané části různým stupněm zčernání. Při kontrole železobetono-

i vých konstrukcí je výhodné volit zdroj záření s velkou ener-
gií E, s velkým poločasem rozpadu T-jy2 a velkou aktivitou A.

; Těmto požadavkům vyhovuje radioaktivní kobalt Co 6O(E=1,25 MeV,
I ^i/2s5»3 roku).Aktivita tohoto zářiče je limitována, vzhledem
: k nutnosti zachování ochrany proti záření, defektoskopickým

krytem. V současné době jsou původně používané olověné kryty
nahrazovány kryty zhotovenými z ochuzeného uranu nebo wolfra-
•u, které umožňují použít Co 60 o aktivitě 370 GBq až 1,11 TBq
(110 Ci až 30 Ci). Tyto kryty jsou vesměs uzpůsobeny na ruční
ovládání, takže ke své činnosti nepotřebují zdroj elektrické

! energie. Zářiče s výše uvedenými parametry umožňují prozařovat
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betonové konstrukce o tloušťce až 500 mm.

Rentgenové filmy, používané při kontrole mostních konstrukcí,
mají zpravidla rozměry 300 x 400 mm. Jsou umistovány bud" do
kovových kazet nebo se od výrobce dodávají v papírových kaze-
tách (v denníra balení). Na konstrukci se filmy,vyskládájí do
potřebných rozměrů tak, aby se alespoň 20 mm překrývaly.
Doba expozice se určuje z expozičního nomogramu nebo pomocí
programovatelné kalkulačky na základě vstupních údajů, který-
mi jsou druh a aktivita zářiče, ohnisková vzdálenost, tlouští-
ka prozařovaného betonu a citlivost použitého filmu.
Magnetický indikátor výztuže je založen na principu změny di-
ferenciální indukce* Přítomnost výztuže v železobetonové kon-
strukci je zaznamenávána detekční cívkou, kterou je nutno po-
sunovat po povrchu železobetonové konstrukce a je signalizová-
na výchylkou ručičky vyhodnovaciho přístroje. Míra výchylky
ručičky přístroje je závislá na hloubce uložení a na profilu
výztuže, Čím je výztuž blíže k povrchu a čím je její profil
větší, tím větší je i výchylka ručičky přístroje. Kontrola
magnetickým indikátorem má však nevýhodu, že výztuž menších
průměrů lze kontrolovat pouze tehdy, nachází-li se blízko po-
vrchu /do 50 mm/ a jsou-li jednotlivé rovnoběžné pruty výstu-
že navzájem vzdáleny min. 8 <t>> Touto metodou nelze také určit
druh výztuže. S výhodou se jí však dá používat jako doplňují-
cí metody při kontrole průběhu výztuže ve slaběji vyztužených
železobetonových deskách a při kontrole třmínků v trámech.
Postup kontroly výztuže v železobetonových roštech se volí pod-
le konstrukčního typu mostu. Výztuž se zásadně vyšetřuje v
místech, kde na konstrukci působí největší ohybové momenty ne-
bo posouvající síly. U prostých trámových mostů se proto kon-
troluje pouze dolní tahová výztuž uprostřed rozpětí, smyková
výztuž u podpory, výztuž v desce a popř. také výztuž v úlož-
ném prahu. U spojitých trámových mostů se mimoto ještě zjiš-
íuje horní tahová výztuž nad podporou. Přesné uložení a pro-
fil výztuže trámových mostů se určuje stereoskopickým snímko-
váním kontrolovaných průřezů postupně ze dvou ohnisek (obr.l),
vzájemně vzdálených přibližně 200 mm. Při větších šířkách kon-
trolovaných trámů (nad 200 mm) se zářič umisíuje do vrtů u-
vnitř trámů zhotovených v odstupech cca 200 mm. Takto se da-
jí kontrolovat trámy do šířky 500 mm. Doprostřed šířky trámu
u spodního líce je nutno umístit fixační olověné značky,(obr.2),
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Průběh výztuže v desce mezi trámy lze sjištovat radiograficky nebo
magnetickým indikátorem výztuze., Její profil se stanoví radiogra-
ficky nebo obnažením a změřením výztuže na snadno přístupném místě»
U deskových mostů se opět zjištu.ifc dolní tahová výztuž uprostřed
rozpětí a na základě úbytku dolní tahové výztuže u podpory se usu-
zuje na množství smykové výztuže. U spojitých deskových mostů se
kontroluje také horní tahová výztuž nad podporou.
Pro kontrolu výztuže slaběji vyztužených deskových mostů (výztuž
min. 8 é od sebe) se používá magnetického indikátoru výztuže. Pro-
fil a druh výztuže lze v tomto případě určit pouze obnažením a změ-
řením výztuže na snadno přístupném místě* Ke kontrole silněji vy-
ztužených mostů, u kterých jsou pruty výztuže v rozestupu menším
než 8 íS, anebo kde jsou kryty tlustou vrstvou betelu, se používá
radiografická metoda,

U desek o menší tlouščce včetně vozovky než 300 mm lze výztuž sním-
kovat přiložením rentgenových filmů na spodní líc desky, přičemž
zářič je umístěn na povrchu vozovky* Výztuž se kontroluje stereo-
skopický tak, že zářič se při snímkování přesouvá ve 200 mm krocích
ve směru kolmém na směr hlavní výztuže. Pro stanovení rozložení
výztuže stasí zpravidla 3 snímky (obr.3).

Při větších tlouštkácb deskových mostů se musí buá obnažit mostní
konstrukce z horního líce (odebrat konstrukci vozovky) nebo proza-
řovat konstrukci zářičem zasunutým do otvorů vyvrtaných do Bpodní-
bo líce mostní konstrukce. Mezi navrtané otvory se umisíují fixač-
ní olověné značky.

Rozložení výztuže v průřezu se zjištuje graficky vynesením geomet-
rie, při které byl průřez snímkován, na papír. U menších průřezů
se volí měřítko 1:1, u větších průřeaů 1:2, Na vynesený profil se
zaznačí fixační bod a od něj se na obě strany začnou ̂ nášet stopy
výztuže, zaznamenané na rentgenových filmech. Stopy výztaze se po-
spojují s oběma ohnisky. Na průsečících příslušných spojnic dostá-
váme polohu a profil kontrolované výztuže (obr.4). Radiografická
metoda kontroly, doplněná kontrolou magnetickým indikátorem výztu-
že, umožňuje rychle a přesně stanovit rozložení výztuže v kontrolo-
vaných kritických průřezech železobetonových mostů. Je proto dobrýra
pomocníkem při posuzování stavu a zachovalosti železobetonových
mostů a jistě bude v praxi nacházet stále větší uplatnění.



Obr. 1 Snímkováni mostních trámů do šířky 250 mm

Obr. 2 Snímkování mostních trámů do šířky 500 mm
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Obr. 3 Snímkování mostní desky do tlouštky 300 mm

. středová projekce ľll.stredová projekce]

stredový prumet
výztuže

radiogram I N fix.značke radiogram ll.vfix. značka

Obr. 4 Postup při určení skutečné polohy výztuže ze dvou
stereoradiogramů
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MOŽNOSTI NEUTRONOGRAFIE PRO STUDIUM FUNKCE A XINET1KY
PRONIKÁNI'PENETRAČNl'CH OCHRANNÝCH ČINIDEL DO STAVEBNÍCH
MATERIÁLŮ

Z. HRDLIČKA, S. ČERMÁK, V. KŘUPA, P . PETERKA
Ustav jaderného výzkumu, Řež

UVOĎ
Technologické postupy ve stavební výrobě prodělávají v současnosti

prudký technický rozvoj, takže jsme svědkj' vzniku nových technologií
a materiálů v poměrně krátkých časových odstupech. Tato skutečnost má
za následek zvýšenou potřebu zkušebnictví, se kterou souvisí i rozšiřo-
vání její metodické základny.

Neutronová radiografie, jako jedna z metod nedestruktivní analýzy,
se v posledních letech do této základny již zařadila a nalézá v ní stále
širší uplatnění. Základní oblastí využití, v níž jsou u nás zatím ne jvětší
zkušenosti a bylo dosaženo i největších úspěchů, je laboratorní sledování
technologických procesů povrchových i hloubkových úprav stavebních ma-
teriálů proti vnikání vody. Stavitelským odborníkům je dostatečně známo,
že je to problematika klíčového významu jak pro uchování a restauraci pa-
mátkových objektů, tak pro zvýšení doby života nových objektů ve všeo-
becně zhoršeném prostředí, způsobeném emisí škodlivin do biosféry.
Proto bude v referáte hovořeno právě o této oblasti.

Vzhledem k tomu, že však jde o první prezentování této metody š i r-
šímu foru odborníků stavitelského zkušebnictví a technologie, považujeme
za potřebné zmínit se nejprve stručně o základních principech metody
a jejích technických prostředcích, V závěru bude pak ukázáno na možnosti
rozšíření aplikace neutronografie do dalších oblastí problémů stavební
technologie.

PRINCIP METODY

Neutronová radiografie se řadí do skupiny metod nedestruktivní ana-
lýzy, u nichž základním podkladem pro zisk informace o zkoumaném mate-
riálu je míra zeslabení průchodu pronikavého záření. Běžně známé jsou
pestupy s použitím paprsků X nebo gama. Neutrony však při průchodu
hmotou nereagují jako elektromagnetické vlny s elektronovými obaly, ný-
brž přímo s jádry atomů. Pravděpodobnost těchto interakcí nesouvisí tedy
s obsazením elektronových slupek atomů / t . j . se specifickou hmotností
látky/, nýbrž s poměrem počtu protonů a neutronů v jádře. Nekryje se t e -
dy zpravidla transparence či opacita látky pro elektromagnetické záření
i neutrony. Tím vzniká pro analýzu velice příhodný stav, nebotTjsou časté
případy, kdy tentýž objekt, zobrazen oběma způsoby, má zcela odlišný
kontrast, což může být základem nové, vyšší úrovně informace.
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Vlastin' proces neutronografického zobrazení prozařovaných objek-

tů, i když vvsledkcm je zpravidla snímek na rentgenovém filmu, se od
re rit Q e nová n í l isí. Neutrony totiž s běžnou fotocmulsí nereagují, takže
při zobrazení musí být přeměněny na částice nebo záření fotograficky ú-
činné. To so děje pomocí konversních folií v lesném kontaktu s filmom,
přičemž tento proces muže probíhat bud současně při expozici neutrony
nebo dokonce po expozici, pakliže se použije konversr •' folie, která seno-
utronv stane radioaktivní a dá se dodatečně vyzářit na ňlm. V prvém pro-
cesu se neičastěji používá folie z gadclima, v druhém pak z dysprosia r.e-
bo india. Vedle uvedených postupu existují ještě další, méně často užíva-
né. Pro úplnost je třeba dodat, Že podobno jako v rentgeno.qrain, existují
i v neutronografii zobrazovací systémy on-line s výstupem na televisní
obrazovku, umožňující sledovat kinetické procesy v reálném čase.

EXPERIMENTÁLNÍ"ZAŘÍZENI'V ÚJV ŘEZ

Experimentální výsledky, o nichž bude hovořeno v závěrečné části
referátu, jakož i další experimentální možnosti, se vztahují k neutrono-
grafickému zařízení na reaktoru VVR-S v TJJV, Rež, které je umístěno
na horizontálním kanále o průměru 100 mm. Jeho zdrojová část sestává
z grafitového konvergentního konického kolimáloru s fokusující borovou
clonou o průměru 8 mm a filtrem závení gama, tvořeného monokrystalem
Bi účinné tlouštky 90mm. Neutronový svazek dává v rovině exposice vzdá-
lené 1200 mm od tělesa reaktoru při kelímačním poměru L/d = 350 hustotu
toku tepelných neutronů <v 10-" m*"2 s - l p r i Rc^ = 16 a dávkovou rychlost
záření gama 2,5.10-5 Gy s~l při tepelném výkonu 6 MW. Uvedený stupor
kolimace má v objektové rovině umístěné 10 mm před zobrazovací rovinou
geometrickou neostrost U o = 0,028 mm.

o

Další součástí zařízení je soustava zobrazovacích a manipulačních
prvků, jejím koncepčním základem je princip optické lavice s přesně opra-
covanou kolejnicí, uloženou v půdorysném průmětu osy neutrosiového svaz-
ku před ústím horizontálního kanálu. Na kolejnici se upínají a podle po-
třeby posouvají jednotlivé moduly zařízení, které se mohou podle potřeby
vývojově doplňovat a z nichž jsou v současné době k disposici: polohovací
souřadnicový stolek s přídavnjon rotačním pohybem, stojan podtlakové ex-
poziční kazety a stojan s neutronografickým převaděčem obrazu a televis-
ní kamerou. Všechny moduly mají dálkové ovládání a jsou pro ně k dispo-
sici další stavebnicové díly, rozšiřující možnosti jejich použití. Celv sy-
stém je umístěn v pojízdném stínícím tunelu, jehož posuvná část umožňuje
přístup k jednotlivým modulům.

Průměr neutronového svazku v rovině zobrazení je kolem 200 mm,
což je základní limit velikosti objektu, zobrazitelného v jednom snímku.
Ve skutečnosti je tato hranice o něco nižší /l30x 180 mm/ a je způsobena
velikostí konvertorové gadoliniové folie, která je k dispozici. Větší ob-
jekty je třeba zobrazovat postupným snímkováním.
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VYUŽITI'VE ZKUŠEBNICTVÍ'STAVEBNl'CH HMOT

Předpokládané sdělení si neklade za cílpcdat výsledky speciálně za-
měřených experimentů nebo vyřešený problém, nýbrž demonstrovat meto-
dické možnosti neutronografie na příkladech různě zadaných úloh a nadíl-
čích experimentálních výsledcích.

Fyzikální příčinou výhodnosti neutronografie při sledování techno-
logie a výsledků procesů úprav stavebních materiálů proti vnikání vody je
skutečnost, že pronikavost neutronů materiály silikáto-vápenitými je vel-
ká, zatímco vodíkatými je malá. Díky tomu se v s ilikáto-vápenité porésní
matrici dokonale kontrastně zobrazuje nejen přítomná voda, ale i většina
napouštěcích prostředků. Pokud impregnační nebo hydrofobizační činidla
vodíkaté molekuly ve vyzrálém stavu /po vyschnutí, polymeraci nebo geli-
zaci/ náhodou neobsahují, lze je sledovat v nevyzrálém stavu podle příto-
mného rozpouštědla, které je vždy pro neutrony málo průchodné.

Metodicky se vyskytují dvě varianty úloh: Sledování hloubkového
průniku celým průřezem vzorku a povrchového průniku do hloubek několi-
ka milimetrů. Používá se vzorků optimalizovaných na dobu exposice akon-
trast, jejichž rozměr se ustálil na prozařované tlouštce 5 cm. Obvyklý
celkový rozměr bývá 5 x 5 x 15 cm. Hloubkový průnik se demonstruje bud
vzlínáním do vzorku, zasahujícího jedním koncem /plochou 5 x 5 cm/do
kapaliny nebo gravitačním napouštěním shora z připojené nádobky. Povr-
chový průnik se provádí nátěry nebo nástřiky obvykle na boční delší stěnu
vzorku, aby se postihla nerovnoměrnost. Takto upravená stěna se expo-
nuje kolmo na exposiční rovinu.

Za období zhruba 4- let se provedlo několik sérií prací.

Prvá série byla zaměřena ke zjištění prosté hloubky povrchového \
průniku vybrané řady penetračních činidel do vybraných stavebních mate- \
riálů /l / . Měření se provádělo analýzou densitografických funkcí sníma-
ných podél gradientu průniku činidla v desetinásobném zvětšení na regi-
stračním mikrodensitometru. Kromě sledovaných hloubek byl zjištěn v ně-
kterých případech zcela neočekávaný jev, a to stoupající koncentrace či-
nidla směrem dovnitř s náhlým prudkým spádem za maximální hodnotou.
Zjištěný stav objasnil příčiny odpadání upravené vrstvy v některých pří-
padech.

V druhé sérii prací se detailněji sledoval vliv ředění činidla na
smysl gradientu podpovrchové koncentrace u jednoho činidla a jednoho
materiálu /2/.

Třetí série prací analyzuje ve větší šíři vlastnosti objemově apliko-
vaných hydrofobizačnich činidel, určených především k zamezení průniku
zemní vlhkosti /3/. Novým přístupem je zde sledování kinetiky průniku jak
činidel, tak vlhkosti, a to jak do neupravených, tak do upravených mate-
• álů a detailní sledování oblasti u hranice hydrofobizační clony. Používčf
se jak kapilárního vzlínání, tak i gravitačního napouštění. Experimenty
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jsou zaměřeny i k objasněni mechanismu a doby dozrčívání hydrofobizač-
ních clon. V této oblasti otázek byly také iískány nejpozoruhodnější vý-
sledky, ukazující na prostorovou nerovnoměrnost zrání clony v čase a na
vliv vzdálenosti od povrchu vzorku,, \'a tomto místě by bylo vhodné se od-
volat na • říslu^né snímky, které však bohužel nelze grafickou technikou
vvroby sborníku reprodukovat, Omezíme se ledy na podrobnější popis ex-
perimentu.

Série vzorku pískovce byla současno upravenu ve dvojicích dvěma
různými hydrofobizačními činidly vzlínáním hloubkovým průnikem po délce
vzorku cca 5 cm a byly pořízeny snímky, zachycující výchozí stav. Pak
byly jednotlivé dvojice zakládány opačným koncem /neupraveným/ do vodní
lázně /několik mm pod hladinu/, a to postupně v různém časovém odstupu
od okamžiku napuštění hydrofobizátorem. Všechny dvojice byl\ bohem pro-
cesu vzlínání vody snímkovány postupně od okamžiku kontaktu vody s hra-
nicí hydrofobizační clony každých 12 hodin po dobu dvou týdnu. Získaly se
tím údaje o chování čela clony různého stupně vyzrálosti při atakován-'
vzlínající vodou. Konečné výslcdk\ přinášejí řadu pozoruhodných infor-
mací. Je to především skutečnost, že clona nedozrává rovnoměrně po ce-
lém objemu, nvbrž postupně od povrchu dovnitř, a to poměrně se .'.naciiým
časovým rozdílem. Další významnou informací jsou samotné časové závis-
losti vyzrávání. Získané poznatky i sou zatím jedinečné, nové a jiným způ-
sobem nedosažitelné. Průnik vody vnitřkem vzorku při současné hydrofo-
bitě povrchové vrstvy nelze jiným způsobem nedestruktivně sledovat, při-
čemž i destruktivní analýza je problematická. Nedestruktivní proces navíc
umožňuje si orlova t fv? vzorek i několik uVlm1

' šechu\ 'Wedoiu1 '/vslcdky isou interprotovateinó Kvantitativné.
Vedle popsaných a provedených experimentu se plánují práce sledo-

vání kondenzačních a zamrazových rovin ve vrstvených zdivech, oddělují-
cích prostředí extrémních rozdílu teploty a vlhkosti, příp. i tlaku. Samo-
statnou úlohu bude představovat vyšetřování migrace volné i krystalické
vod y v betonu účinkem zatížení vyš.Šími teplotami s korelací na změnu me-
chanických vlastností,

ZÁVĚR

Několikaleté soustavné využívám neutronové radiografie ke studiu
procesů ve stavebních materiálech, souvisejících s jejich úpravou proti
/niKání vlhkosti, přineslo vysoce kladné výsledky, které opravňují nasa-
'.eru metody v širším měřítku. Kvalitativně nové možnosti oproti klasickým
metodám lze očekávat při studiu základních fyzikálních vlastností poréz-
ních stavebních hmot při reakcích s vlhkostí za různých podmínek teplot-
ních a napjatostních,
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NcT;., 'uŕ-i j.:3čiť Ľie tudy kciiiroía armjtury v žvli-zobi-tonnych

konštrukciách mostov v ľol'V

L.Hunkiewicz, PÍR

Nedeštruktívne r'otódy kontro 'y armatúry v železobetónových

konštrukciách 'nos to v v PÍ.V.

Kontrola a hodnotenie .u'iuatury v /.ulr-zobu tónových

konštrukciách mostov v p í,!! ,:, v;*kr*nóva č.i11 to <(MICŠ truk tj.v-

•íynia i ňdiojrarickýnii c. ui,i_,ru-t ickými aetodaí.ix.. Týnů cutŕitín-.u

sa hodnotí množstvo, rozui'.ry a rozložcnit; .:rr.i lurj ^ 'x.-tón.c

kynštrukri?!, UddioyrujL Itkú ĽI r- í c "i_> ^ . používajú pra betono-

vých výrobkoch ;-. konSt ruke iacu. L\ "k tt o!j„j.n- í irké iw. íC-' -a

použivciju \p jednoduchých pripctrtocn n; doskách ^ tonúcu.

Výkonmi č experimenty <> aa.iiyzu zí.!:rr"uua pre blíir^ •-•ú-

v i s iace s optimálnym hodnotením ako.-; t i kon^truk. 1 betónových

mostov na zákl?jde radiograf ickych skúšok.
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НЕРАЗРУШАЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ АРМАТУРЫ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУК-

ЦИЯХ МОСТОВ В ПОЛЬШЕ

Л е о н а р д Р у н к и е в и ч , ПНР

1. Введение
Контроль и оценка арматуры в железобетонных конструкциях

мостов в Польше проводится часто нервэрушающими радиографическими
и магенетическими методами. Испытания этими методами имеют ев аа-
дечу оценку количестве, размеров и расположения конструктивной
арматуры. Радиографические методы применяются для больших элемен-
тов и конструкций. Электромагнитные методы имеют применение в
простых случаях плит и стен.

2. Радиогрефические испытания

2.1. Методика
Редиографические испытания арматуры в элементах железобетон-

ных мостов используются при помощи излучения гамма или X. Опти-
мальными источниками излучения до радиографии конструкций из бе-
тона ЯВЛЯЕТСЯ изотопы С0-60 с активностью от 10 до IOOCA' , рент-
геновские аппреты /200-1000 KV / или бетатроны с энергией излу-
чения от 6 - 30 мН. Для испытания конструкции мостов используются
геммаграфические дефектоскопы, рентгеновские аппараты или бета-
троны энергией 6 M*V.

Примерные геометрические схемы применяемые в радиографии
конструкций мостов из бетона показаны на рис.1.

С/
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Рис.1. Примерные геометрические схема радиографического контроля
арматуры в типичных конструкциях из бетона
а,в - стены, плиты
с,л - балки
e,f - колонны

Ослабление ивлучения в бетоне толщиной до 15см приналежит от
рассеянного излучения, структуры и однородности бетона. Свыше
15см приналежит от веса, структуры и однородности бетона.
Примерные изменения оптических плотностей радиограммов для хе-
лезобетонных плит показано на рис.2.

¥'

Рис.2 Изменения оптических плотностей радиограммы плиты us бетона.
Источник Со-60 - дефектоскоп Гвммамат ТК-100. Толщина бето-
на Эсм. Пленка Дефектофильм. Свинцовая окладка.



Чувствительность гаммадефектоскопа с источником Со-60 с активностью
4500 й&й (1LC* } пустот и стальных стержней в бетоне есть доста-
точна для расчета конструкций. Выявляемость стальных стержней рав-
на от 0,5% до 1% при толшине бетона от 10 до 100см.

В результате исследований ослабления и рассеяния иониеирую-
щего излучения в бетоне с плотной структурой была определена поро-
говая толщина бетона, свыше которой чувствительность радиографи-
ческого метода в случае бетонных и железобетонных элементов мо-
жет быть определена как для однородной среды. Значения порога не-
однородности раЕны 1С см для гамма и рентгеновского излучения

15 - 20 см для бетатронов с энергией 6-ЗОМе .
В результате проведенных исследований определена выявляемость ста-
ли для случаев разных радиографических пленок и источников.

Обнаружено, что выявляемость стержней в бетоне вырежена в про-
центэх, зависит от ряде параметров. Б среднем она равна от 0,4%
до 2,0% для толщины бетона от 10 до 80см. Примерная выявляемость
стержней в бетоне покавакя на рис.3.

Рис.3. Еыавляемость стержней в бетоне для ивлучения Со-60.
Пленке - Дефеятофильм бее окледок.

В результате исследований моделей и действительных железобетонных
и преднапряженных конструкций определены оптимальные условия при-
менения радиографических исследований.
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Достеточнэя для целей проектирования точность оценки арматуры
в железобетонных конструкциях достигается выбирая такие параметры
исследования, чтобы были выполнены следукцие условия:
1/ геометрическая нереэкость U$ , регультиругшая иэ геометричес-

кой системы радиографического исследования, должна быть меньше
чэм предельная нереэкость,,#с

s-4

где, ^ <',». *>**>
для исследований мостов и. ~ 0,6мм

S/ раонице оптической плотности на радиограмме не должна превышать
определенное вначение а.

где: ty~ - 1,5 для исследований мостов

В результате исследований этих условий определены оптимальные па
раметры исследований конструкций из бетона.

Примерные номограммы для оценки оптимальных технических па-
раметров радиогрефичеких исследований конструкций кг бетоне дены
нв рис.4,5. Так проведенные исследования деют точность оценки ар
метуры от 2 до 5%.

2.2. Примерные радиографические исследования

Радиографические исследования моста сделаны в 7 местах нв
выбранных элементах конструкции /рис.6/.

Параметры этих исследований
- источник Со-60

для L = 360мм
для L = 720мм
где:
L - длина радио

граммы



Рис.4. Номограммы для оценки минимального фокусного расстояния
и разницы оптической плотности не радиограмме.
Источники - Со-60, Cs - 137,2f- 192
Бетон. Пленка - Потон Дефектофильм
Число внечит диаметр источника /мм/

- пленки Дефектофильм
- время экспозиции от 2ч до 12ч„

Примерные геометрические интерпретации исследований арматуры в
балке, плите и колонне даны на р и с . 7 , 8 , 9 .

set

to м so
Толщине бетона, см

w
Толщина бетоне., см

Рис.5. Номограммы для оценки экспозиции. Бетон. Пленка Фотон Де-
фектофильм. Окладки свинцовые. Фокусное расстояние
•j = 100см.

Я wJ2:
77ТТ/

Рис.6. Места радиографических исследований на мосте.
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PROGRAM NA VÍPOČET EXPOZIČNÍ DOBY Pft l PROZAŘOVÁNÍ KONSTRUKCÍ

A MATERIALS ZÁŘENÍM GAMA IZOTOPU \®<2o

R. SVOBODA

Ústřední středisko radiační defektoskopie VUT v Brně '

V současné etapě vědeckotechnické revoluce se klade stá-

le větší důraz na zvyšování kvality výroby a produktivity

práce. S tím je nerozlučně spjata potřeba zavádět do praxe

moderní, účinné metody nedestruktivní kontroly ve všech fá-

zích průmyslové výroby. V poslední době se pro tyto účely

ve stále větěi míře používají radioaktivní izotopy, které

přinášejí při minimálních provozních nákladech nejen značný

ekonomický efekt, ale také významně zkracují dobu mezi oka-

mžikem kontroly a získáním jejích výsledků. V některých obo-

rech průmyslové výroby mají radioizotopy nezastupitelné místo,

zejména ve stavebnictví při nedestruktivní kontrole železo-

betonových a předpjatých konstrukcí nebo ve strojírenství při

prozařování svarů a odlitků větších tlouštěk, kde rentgenové

aparatury svým výkonem již nepostačují.

Kolektiv pracovníků ÚSRD S W Ú VUT v Brně vykonal již ně-

kolik desítek prozařovacích zkoušek nejrůznějších železobeto-

nových konstrukcí na celém území ČSSR. Při těchto pracích ne-

ustále vyvstával problém exaktního stanovení expoziční doby

pro okamžitou aktivitu zářiče 07^° a optimální rozložení

zčernání filmů ve vztahu k měnící se tloušíce prozařované

konstrukce a k měnící se ohniskové vzdálenosti.

Změna tloušíky prozařované konstrukce d a ohniskové vzdá-

lenosti f je zvláště významná při snímkování v tzv. geometrii

"z vrtu" (viz obr.l), kdy s měnící se vzdáleností označenou v

obr.l jako r se výrazně mění hodnota d=f . Změna vzdálenosti

r při snímkování v tzv. geometrii "desky" (viz obr.2) má na

rozsah zčernání mnohem menší vliv. Geometrie "z vrtu" se po-

užívá velmi často při prozařování železobetonových a předpja-

tých konstrukcí, kdy nejen zkracuje podstatně expoziční dobu,

ale i snižuje úroveň ionizujícího záření v okolí zkoušené

konstrukce. Geometrie "desky" se používá běžně ve strojíren-

ství při zkoušení svarů a odlitků, ale používá ae i ve sta-

vebnictví při zkoušení tenkých desek, trámů a podobných kon-

strukcí o tloušťkách betonu do 200 až 250 mm.
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Z teorie vyplývaj že expoziční íobĽ př> prozařovaní ma-

teriálů a konstrukci », á f" R rum K»n>..- ivlivňuji vlastnosti pou-

ii trhi.' ľí"1f- 'M imu -J>. i.ai- Jie?,' »xpozici (součinem expoziční

fV'.iopi. 1 H .-•'Xpo'/' tfni i ob.* ŕ ' f ".černáním filmu P- který

,;t wiivriovan take použitím či nepouiitím zesilovacích fólu

Expoziční rychlost v místě filmu ovlivňují jak geometrické

veličiny při prozařování - prozařovaná tlouštka d a ohnisko-

vá vzdálenost f (obě se mění se vzdáleností r), tak vlast-

nosti prozařovaného materiálu ve vztahu k použité energii

záření - tzv. efektivní součinitel zeslabení 41 *f (závisí na

hmotnostním součiniteli zeslabení pro danou energii záření

gama ^ j , ^ - ten závisí na chemickém složení materiálu a ne

jeho objemové hmotnosti ) a efektivní vzrůstový faktor Bej

(ten závisí na prozařovaném materiálu. energii záření, a geo-

metrii prozařováni vyjadrené faktorem n) ; tak" i vlastnosti

použitého zdro.ie záření game • počáteční aktivita zářiče f\0,

jeho atari to, poločas rozpadl' Ty« energie záření ^ama E

a ozařovací konstanta P »

Z uvedeného je zřejmé, že expoziční dobu ovlivňuje celá

řada navzájem svázaných vztahů 8 výpočet expoziční doby může

mít jen tehdy praktický význam, bude-li prováděn automatizo-

vaně, nejlépe za použití programovatelného kapesního kalkulá-

toru. Výsledný vztah pro expoziční rychlost po průchodu pro-

zařovaným materiálem I nabývá totiž tvar:

expoziční doba i pro požadované zčernání

K-r [min] (2)
a dosažené zčernání P pro danou expoziční dobu t:

D=rt-K + a mi. es
kde K a Q jsou konstanty vyjadřující druh filmu, prozařovaný

materiálj použité zesilovací fólie a geometrii prozařování.

Uvedené teoretické vztahy byly na ÚSRD SWÚ VUT v Brně

ověřeny dozimetrickým měřením a experimentálními snímky na

betonových, ocelových a hliníkových deskách proměnné tloušíky,

Z experimentů také vyplynuly hodnoty veličin n, B*j,Ka Q,

Poté byl vypracován program na výpočet expoziční doby t

(popřípadě zčernání P) na kapesním programovatelném kalkulá-

toru HP-65. Hodnoty A,, t^, e(„ f., r„ a $> jsou zadávány jako vstup-
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ní, hodnoty n , Bep P >(«.„,,, K a G jsou automaticky přiřazovány
podle zvolené geometrie prozařování, filmu a prozařovaného
materiálu. Výslednými hodnotami jsou bud expoziční doba t
(zadéme-li požadované zčernání D) nebo naopak zčernání p (za-
déme-li expoziční dobu t).

Přesnost stanovení zčernání je 40<O,2O v rozsahu
0e<0,9 i 3,2>.

Veškeré potřebné vztahy pro odvození rovnic (1), (2), (3),
tabulka konstant K a Q RTG filmů a ostatní potřebné vysvětliv-
ky byly publikovány v časopise Inženýrské stavby číslo 1 z
roku 1983 (str. 18 až 22), kde je take výpis programu, a pos-
tup ovládání kalkulátoru (na originálních programových formu-
lářích) a praktický příklad osvětlující výhody navrhovaného
způsobu stanovení expoziční doby pomocí programovatelného kal-
kulátoru. Pomocí odvezených vztahů a konstant lze také výpo-
čet expoziční doby naprogramovat na jiné programovatelné kal-
kulátory (např. velmi rozšířené typy Texas Instruments).

Obr.l: Geometrie "z vrtu" Obr.2: Geometrie "desky"

1 - prozařovaný materiál
2 - vrt pro umístění zářiče
3 - zářič
4 - RTG film
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tj»i', K O 3 A K '.'.•i.. rlAJiXÍ !<• JO-uJnLKi,"7'- i1,.?- JÍABYŕJQV/

tíiáský polytechnický institut- 'U^a, s,'::3F

^Stavební ústav ÔVUT, Praha

Přesnost a -spolehlivost ueueatruktivriicb metou při kon-

trole kvality lehkých betonů, zvlášt? nižších značetj-se vět-

šinou snižuje. Je to dáno vySri Heterogenitou těchto materiá-

lů ovlivněnou přítomností lehkého kameniva i zvýšenou pórovi-

tostí,.

Proí;o oylti. OB. Rižskem polytechnickém institutu (RP1) ua~

/rš«na a rozpracována VP spolupráci se Stavebním ustaven: ČVUT

nová kombinovaná metoda založená nu paralel-ním měření tvrdosti

a akustické emise vhodná prr nedestruktivní zjištování někte-

rých fysikálně-mechanickýcli vlastností lehkých betonu.

Dosavadní použiti ai:ustické emise vychází většinou z pos-

tupného zatěžováni zkušebních těles,-při .kterém se současno

registruj F akustická emise, která je dílčím projevem šířících

ae dislokací a míkrotrhlixi. a umožňuje sledovat jejich šíření

/1/o Pokud však chceme u malt a-'betonu získat přehled o celém

procesu porušováni včetně jeho závěrečných fází, v nichž se

projevy akustické emise zvýráznujij, je nezbytné zkoušené tě-

leso nebo prvek praktickj .destruovat„ čímž zkouška ztrácí ne-

destruktivní charakter* Mimoto nelze takovéto měření opakovat,

protože vyvolané poruchy nemohou být jíž zdroji akustické

emise c

Tato omezení odstraňuje navržený zkušební postup vazbou

měření akustické emise (AE) a tvrdoměrné metody založený na

statickém vtlačO/Vání indentoru válcového tvaru. Zatímco tedy

u dosud prováděných zkoušek byly zdrojem AE defekty vznikají-

cí v celém objemu zatěžovaného prvku je u navržené metody

zdrojem signálu AE pouze oblast materiálu v bezprostředním

okol/ válcového indentoru, která se narušuje v důsledku jeho

vtlačováníc 'Pato principielní změna umožňuje měřit AE i na

menšíoi prvcích opakovaně, vzhledem k tomu, že oblast naru-

šená/ indentorero je poměrné malá,-. Při zkoušení roaněrově vět-

íb, prvků má tato metoda jednoznačně nedestruktivní charak-

C) protože malé narušení povrchu neovlivní jejich funkční

apůsobilostc
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