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Souhrn
V roce 2016 bylo řešení projektu s ohledem na
aktuálnost problematiky u současných CB krytů
zaměřeno především na možnost snížení rizika
vzniku a rozvoje alkalicko-křemičité reakce
v betonu (dále jen ASR) využitím směsných
cementů obsahujících řízené množství velmi jemně
mleté vysokopecní granulované strusky (dále jen
VJMS), ale i směsných cementů s příměsí jiných
latentně hydraulických materiálů. K dosažení cílů
řešení byla mimo jiné využita účast členů
řešitelského kolektivu na tématicky zaměřených
konferencích a na dalších odborných aktivitách (Ing.
Stryk, Ph.D. se např. pravidelně účastnil jednání
pracovní skupiny pro ověření životnosti CB krytů
vozovek, která byla počátkem roku 2016 ustavena
v rámci ŘSD ČR). Vlastní zkoušky a měření na
vzorcích vyrobených v předcházejících letech řešení
projektu se v roce 2016 zaměřily především na
studium vnitřní struktury cementového kamene,
zejména na porovnání pórového systému betonů, ve
kterých byly rozdílné objemy portlandského
cementu nahrazeny odpovídajícím množstvím
VJMS.

Oblast použití
Výsledky řešení bude možno primárně využít při
výstavbě, opravách a rekonstrukcích
cementobetonových vozovek, a to se zaměřením na:
1) kryty pozemních komunikací,
2) vzletové a přistávací dráhy letišť i další letištní

plochy (např. stojánky),
3) parkovací, odstavné a manipulační plochy (např.

logistická centra),
4) přímo pojížděné mostovky.

Dále bude možno výsledky řešení projektu využít i u
dalších konstrukcí, které jsou ohroženy ASR.

Metodika a postup řešení
V části řešení projektu, která se v roce 2016
zabývala možnostmi omezení rizika ASR, byly
realizovány následující aktivity:
1) rešerše zahraničních předpisů,
2) pasportizace v zahraniční využívaných

zkušebních postupů a metod,
3) srovnání získaných poznatků s předpisy

platnými v ČR,
4) seznámení odborné veřejnosti se zahraničními

zkušenostmi s ASR.

V rámci rešerše byla pozornost věnována především
zkušenostem FHWA (Federal  Highway
Administration, USA) s řešením problémů
spojených s ASR, které se dají shrnout takto:
1) omezení obsahu alkálií v betonu na maximální

hodnotu 1,8 kg/m3 Na2Oeq,
2) náhrada cementu – popílkem v objemu 25-30 %

nebo struskou v objemu do 50 % nebo
křemičitými úlety (v objemu stanoveném
výpočtem v závislosti na množství cementu a na
obsahu alkálií v něm).

Další možností prevence vzniku ASR je dle předpisů
FHWA použití solí lithia (tuto metodu však nelze
využít obecně, ale pouze na základě průkazních
zkoušek s konkrétním kamenivem).

Opatření doporučená RILEM v oblasti prevence
výskytu ASR jsou následující:

Opatření M1: Omezení obsahu alkálií v betonu např.
substitucí části objemu cementu struskou, popílkem
nebo dalšími vhodnými materiály; obsah alkálií v
cementu doporučuje RILEM maximálně 0,6 %.

Opatření M2: Použití nereaktivních kombinací
kameniva.

Opatření M3: Omezení přístupu vlhkosti (udržování
betonu v suchém stavu).

Opatření M4: Omezení rozpínavosti gelu přidáním
soli lithia do záměsové vody.

RILEM doporučuje využívat v praxi především
opatření označená M1 a M2, která jsou prověřená.



Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168 2016

Lze tedy konstatovat, že zahraniční praxe se
v zásadě neodlišuje od opatření obsažených v TP
137.

V části řešení projektu, která se v roce 2016
věnovala pokračujícím zkouškám mechanicko-
fyzikálních vlastností betonů, byl realizován soubor
testů zaměřených na porovnání struktury pórového
systému cementového kamene u betonů s různou
mírou substituce cementu VJMS. Tyto zkoušky byly
realizovány na zařízení s programovým vybavením
LUCIA, které má CDV dispozici (obr. 1).

Obr. 1 Mikroskop se software „LUCIA“ pro stanovení
charkteristik pórového systému cementového kamene.

Obr. 2 Příklad zjištěného histogramu distribuce
vzduchových pórů v cementovém kameni při substituci

45 % cementu VJMS.

Výsledky
Výsledky první části řešení projektu za rok 2016
byly odborné veřejnosti prezentovány jednak
v rámci již dříve zmíněné pracovní skupiny pro
ověření životnosti CB krytů vozovek zřízené při
ŘSD ČR, jednak v rámci jednání sekce
cementobetonových vozovek při České silniční
společnosti, a to s těmito závěry:
1) využití směsných cementů zejména pří výstavbě

cementobetonových krytů více dopravně
zatížených komunikací má z hlediska prevence
vzniku ASR své opodstatnění,

2) tzv. „alkalický ekvivalent“, který je dosud
využíván pro charakteristiku souhrnné reaktivity
alkálií, je pouze orientační hodnotou a pro
přesnější posouzení nebezpečí vzniku ASR jej
bude třeba doplnit dalšími vhodnými
charakteristikami, které budou lépe vystihovat
skutečnou reaktivitu alkálií v betonu (další
podrobnosti viz technický list CESTI 2016 č.
1.8).

Výsledky měření realizované v rámci druhé části
řešení projektu mimo jiné prokázaly, že se
zvyšujícím se objemem VJMS klesá ve ztvrdlém
betonu objem pórů nižších tříd. Tato skutečnost
velmi dobře koreluje se zjištěnými hodnotami
odolností proti účinkům vody a chemických
rozmrazovacích látek, které byly zjištěny na
jádrových vývrtech odebraných přímo z konstrukce
vozovky (obr. 2).

Závěr
První část řešení projektu realizovaná v roce 2016
reagovala operativně na aktuální potřeby výstavby,
oprav a údržby silnic a dálnic na území ČR a způsob
její realizace i výstupy řešení byly odbornou
veřejností hodnoceny vesměs kladně.

Ve druhé části řešení projektu byla prokázána
závislost mezi obsahem VJMS v cementovém
kameni a jeho pórovou strukturou. Vliv této
závislosti na mechanicko fyzikální vlastnosti betonu
bude předmětem studia v další části zpracování této
aktivity. V rámci dalšího řešení je zvažováno rovněž
měření in-situ na dříve realizovaných pokusných
úsecích s využitím postupů full-scale testování
(vazba na aktivitu 1.18 WP1).
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