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BRATISLAVA 

( 54 ) Ťažký betón s tieniacimi účinkami najmä proti gama žiareniu 

( 5 7 ) Riešenie sa týka ťažkého betónu 
s tieniacimi účinkami najmä proti gama 
žiareniu. Ťažký betón neobsahuje korekčnú 
zložku - liatinovú drvu, ocelové sekance 
alebo ocelový šrot. Kamenivo v ťažkom 
betóne pozostáva z 5 až 100 % hmotnostných 
syntetického kysličníka železitého s oblým 
tvarom zŕn s maximálnym priemerom zrna do 
4 mm a do 95 % hmotnostných kameniva s maxi-
málnym zrnom do 32 mm, s mernou hmotnosťou 
3 500 kg.m-3 až 5 200 kg.m-3. Ďalšími 
zložkami ťažkého betónu je cement, voda 
a plastifikačná prísada. Vyššie uvedený 
rozsah merných hmotností kameniva zabezpe-
čuje homogenitu ťažkých betónových zmesi 
pri doprave a ukladaní do konštrukcie aj 
pri mäkkej až tekutej konzistencii, čo 
umožňuje ťažké betónové zmesi dopravovať 
do konštrukcie vhodnými čerpadlami na betón. 

CO 

O) t— 
rv 
(O 
(M 
(/) 



2 CS 267 0X3 BI 

Vynález sa týka ťažkého betónu s tieniacimi účinkami najmä proti gama žiareniu. Doteraz 
sa na výrobu ťažkých barytových betónov na stavbách jadrových elektrárni používa v ČSSR 
barytové alebo barytosideritové kamenivo podia АО 203 406. V prípade potreby vyšších objemo-_3 
vých hmotností ako 3 000 kg.m sa do ťažkého betónu pridáva korekčná zložka liatinová drva, 
ocelové sekance alebo ocelový šrot. Korekčná zložka zabezpečuje vyššiu objemovú hmotnosť 
ťažkého betónu, z doterajšieho známeho stavu techniky vyplýva, že patenty, resp. autorské 
osvedčenia na ťažké betóny sa týkajú najmä zloženia zmesi plniva a spojiva. Nerieša však 
vplyv plniva na reologické vlastnosti ťažkého betónu. Zlepšenie spracovatelnosti ťažkých 
barytových zmesí je riešené v АО 247 600 použitím syntetického kysličníka železitého s oblým 
tvarom zŕn. Podlá АО 247 600 ťažký betón obsahuje barytové alebo barytosideritové kamenivo, 
liatinovú drvu alebo ocelové sekance, cement, vodu a plastifikačnú prísadu. Podia АО 247 600 
je možné zlepšiť spracovatelnosť meranú prístrojom VeBe až na hranicu 3 až 4 sec. Sadnutie 
betónovej zmesi v normovom kuželi nemá však prekročiť 10 mm. To z toho dôvodu, že pri väčšom 
sadnutí kužela dochádza pri doprave a spracovaní k rozdružovaniu a sedimentácii korekčnej 
zložky vedie 3alej k zníženiu rovnomernosti homogenity objemovej hmotnosti ťažkého betónu 
v konštrukcii. 

Uvedené nedostatky odstraňuje ťažký betón podlá vynáleau, ktorého podstatou je vylúčenie 
korekčnej zložky z materiálových zložiek ťažkého betónu, pre ťažké betóny s predpísanou 
objemovou hmotnosťou do 3 350 kg.m-^. 

Ťažký betón podlá vynálezu obsahuje 5 až 100 % hmotnostných syntetického oxidu železité-
ho s oblým tvarom zŕn s maximálnym priemerom zrna do 4 mm a do 95 % hmotnostných kameniva 

- 3 —3 s maximálnym zrnom do 32 mm, s mernou hmotnos ťou 3 500 kg.m az 5 200 kg.m 

Tento rozsah merných hmotností kameniva zabezpečuje homogenitu ťažkých betónových zmesí 
pri doprave a ukladaní do konštrukcií aj pri mäkkej až tekutej konzistencii, čo umožňuje 
ťažké betónové zmesi v prípade potreby dopravovať až do konštrukcie vhodnými čerpadlami 
na betón. 

Spoločenským prínosom pri plnení štátneho programu úspory kovov je vylúčenie korekčnej 
zložky z materiálových zložiek ťažkého betónu, čím je možné docieliť úsporu až 1,15 t kovu 
napr. liatiny, ocele na 1 m ťažkého betónu. Ďalšou výhodou je využitie druhotných materiálov. 

P ř i k l a d l 

1 mJ ťažkej malty vyrobenej v betonárskej miešačke zmiešaním 500 kg cementu SPC 325, 
3 050 kg syntetického oxidu železitého s maximálnym zrnom do 4 mm. 220 kg zámesovej vody 
a 2,5 1 plastifikačnej prísady lignosulfonanového typu získa sa ťažká malta s konzistenciou 
70 až 130 mm meranou normovým kuželom, homogenná, čerpateľná vhodnými betonárskymi čerpadlami, 
s minimálnou objemovou hmotnosťou po 28 dňoch 3 350 kg.m a minimálnou pevnosťou v tlaku 
po 28 dňoch 25 MPa. 

P r í k l a d 2 

3 
1 m ťažkého betonu vyrobený v betonárskej miešačke zmiešaním 450 kg cementu SPC 325, 

900 kg syntetického oxidu železitého s maximálnym zrnom do 4 mm, 1 910 kg magnetitového 
kameniva s maximálnym priemerom zrna do 32 mm, 205 kg zámesovej vody a 2,5 1 plastifikač-
nej prísady lignosulfonanového typu získa sa ťažký betón s konzistenciou 70 až 130 mm meranou 
normovým kuželom, homogénny, čerpatelný vhodnými betonárskymi čerpadlami s minimálnou objemo-_3 

vou hmotnosťou po 28 dňoch 3 350 kg.m a minimálnou pevnosťou v tlaku po 28 dňoch 25 MPa. 

P r í k l a d 3 
1 m^ ťažkého betónu vyrobený v betonárskej miešačke zmiešaním 450 kg cementu, 125 kg 

syntetického oxidu železitého s maximálnym zrnom do 4 mm, 2 325 kg magnetitového kameniva 
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s maximálnym zrnom do 32 mm, 200 kg zámesovej vody a 2,5 1 plastifikačnej prísady ligno-
sulfonanového typu získa sa ťažký betón s konzistenciou 70 až 130 mm meranou normovým kuželom, 
homogénny, čerpatelný vhodnými betonárskymi čerpadlami, s maximálnou objemovou hmotnosťou 
po 28 dňoch 2 950 kg.m a s minimálnou pevnosťou v tlaku po 28 dňoch 25 MPa. 

Z uvedených príkladov je zrejmé vylúčenie korekčnej zložky z výrobných predpisov ťažké-
ho betónu podlá vynálezu. Možnosť použitia mäkkej až tekutej konzistencie ťažkého betónu, 
pri zachovaní homogenity objemovej hmotnosti ťažkého betónu, čo umožňuje ťažké betónové 
zmesi dopravovať do konštrukcie vhodnými čerpadlami na betón. Ťažký betón podlá vynálezu 
je možné používať pri výstavbe jadrových elektrární. Ďalej sa môže využiť v špeciálnych 
zdravotníckych zariadeniach alebo äalsích zariadeniach u ktorých sa vyžaduje tieniaci účinok 
betónu, najmä proti gama. žiareniu. 

P R E D M E T V Y N Ä L E Z U 

1. Ťažký betón s tieniacim účinkom najmä proti gama žiareniu na báze kameniva, cementu, 
vody a plastifikačnej prísady, vyznačujúci sa tým, že obsahuje syntetický oxid železitý 
s oblým tvarom zŕn s maximálnym priemerom zrna do 4 mm v množstve 5 až 100 % hmotnostných. 

2. Ťažký betón podia bodu 1 vyznačujúci sa tým, že kamenivom je kamenivo s maximálnym -3 
zrnom do 32 mm v množstve do 95 % hmotnostných a s mernou hmotnostou 3 500 kg.m az 
5 200 kg.m"3. 

* 


