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Materiale compozite cu capacitate de 

protectie radioactiva

Materiale cu greutate specifica mare

A
d
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Ciment
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 Ciment etalon – CEM I 42,5 R R28z = 52 MPa

 Ciment B 2 – CEM I 42,5 R + 20% barita R28z = 43,2 MPa

 Ciment B 1c – CEM I 42,5 R + 10% witerit R28z = 46,2 MPa

Caracteristici 

fizice

 ACS: Cimenturi Bc > ACS Ciment E > ACS Cimenturi B

 TP:  odata cu  % de adaos

 Ciment B 1 – CEM I 42,5 R + 10% barita R28z = 45,9 MPa

 Ciment B 3 – CEM I 42,5 R + 30% barita R28z = 35,5 MPa

 Ciment B 2c – CEM I 42,5 R + 20% witerit R28z = 43,6 MPa

 Ciment B 3c – CEM I 42,5 R + 30% witerit R28z = 34,5 MPa
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Caracterizarea cimenturilor din punct de vedere al
capacitatii de ecranare a radiatiilor gamma   

S-a determinat debitul echivalentului de doza pentru diferite surse radioactive

Surse
utilizate 

Iridiu-192, seria 790, Activitate = 3,52 Ci (130,54 GBq) energia 
gamma medie 0,37 MeV 

Cesiu-137, seria 337, Activitate= 1,35 Ci  (49,95 GBq), energia 
gamma medie 0,662 MeV

Cobalt-60, seria C-O73, Activitate= 3,16 mCi (117,92 MBq),
energia gamma medie 1,25 MeV
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• Cresterea coeficientului liniar de atenuare in cazul cimenturilor cu
barita a fost mai mare decat in cazul cimenturilor cu witerit

S-a calculat coeficientul liniar de atenuare.
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Tinand cont de caracteristicile fizico-mecanice corelate cu capacitatea de
ecranare a radiatiilor gamma retetele optime de ciment cu adaos de 

materiale cu greutate specifica mare sunt: cimentul B 2  si
cimentul B 2c, cu adaos de 20% barita respectiv witerit.

Cod
beton

Ciment
etalon (E)

Ciment
B2

Ciment
B2c

Agregat  de râu Apă Aditiv
SP 

A/C

0 – 16 mm

(kg) (kg) (l) (%)

EC 375 - - 1850 150 1,6 0,38

B2C - 375 - 1850 150 1,6 0,38

B2cC - - 375 1850 150 1,6 0,38

Betoanele au fost realizate astfel incat:
sa raspunda cerintelor de impermeabilitate sporita caracteristică
betonului compact capaciate de ecranare
raportul A/C sa fie optim pentru atingerea lucrabilitati care sa 
asigure compactitate maxima, fara riscul aparitiei golurilor sau 
segregarii
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Gradul de omogenitate – determinat  pe baza vitezei de propagare
a impulsului ultrasonic. 

Beton Ec – coeficient de variatie 0.017%

Beton B2C – coeficient de variatie 0.018%

Beton B2cC – coeficient de variatie 0.019%

Clasa I - omogenitate
foarte bună: Cv≤ 2%.

Permeabilitate – determinata pe baza adancimii de patrundere a apei la 
presiunea de 5 bari. 

Cod proba Adancimea medie (mm)

EC 32,8

B2C 2,2

B2cC 28,9

Toate betoanele au o adâncime de pătrundere a apei redusă,
mult sub limita de 50% din adâncimea prestabilită de 100 mm.
Cea mai scăzută valoare medie, de 2 mm, o are betonul B2C
practic acest beton este impermeabil la pătrunderea apei la p=5 bari.
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Rezistenţa la compresiune 

Densitatea betoanelor în stare întărită a variat în domeniul  2369….2456 
kg/m3 care le încadrează în clasa betoanelor normale        necesitatea 
utilizării, alături de cimenturi speciale, a agregatelor foarte grele 

Clasa de rezistenţă C35/40
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Capacitatea de ecranare – s-a calculat coeficientul liniar de atenuare.  

Cresterea coeficientului liniar de atenuare in cazul betoanelor pe 
baza de cimenturilor cu barita a fost de cca. 6% fata de etalon.
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