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Souhrn

Metodika a postup řešení

V roce 2016 byl rozvíjen a zdokonalován způsob
stanovení míry napadení betonu rozpínavými
reakcemi kombinací podrobného petrografického
rozboru kameniva a analýzou mikrostruktury betonu
na zařízení SEM/EDX.

Sada vývrtů z každé desky CB krytu či jiné
konstrukce je podrobena níže uvedeným zkouškám:

V této
oblasti
probíhá
úzká
spolupráce
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, úsekem kontroly
kvality staveb.
Podařilo se získat projekt ze SFDI, v rámci kterého
se podle této metodiky hodnotí vývrty odebrané na
cementobetonových krytech dálnic v ČR, různého
stáří a v různém stádiu napadení rozpínavými
reakcemi.
Výsledky byly publikovány v rámci zahraniční
konference CEW 2016.

Oblast použití
Analýzy se používají při stanovení druhu napadení
struktury betonu rozpínavými reakcemi, zejména
alkalicko-křemičitou reakcí ASR, síranovým
rozpínáním (delayed ettringite formation – DEF)
apod.

Mechanicko-fyzikální zkoušky:
 pevnost v prostém tahu,
 pevnost v příčném tahu.
Aplikace látek pro plošné zvýraznění potencionálně
zasažených oblastí betonu ASR:
 metoda Los Alamos (rhodamin-B v kombinaci
s hexanytrokobaltitanem sodným),
 uranyl acetátová zkouška.
Stanovení míry porušení betonu makroskopicky:
 Cracking Index (CI),
 Damage Rating Index (DRI).
Rozbor mikrostruktury betonu a kameniva pomocí:
 skenovacího elektronového mikroskopu (SEM),
 energiově-disperzního rentgenového analyzátoru
(EDX),
 polarizačního optického mikroskopu.

Podrobné petrografické posouzení umožňuje
uplatnění jak ve fázi odsouhlasení receptury betonu
(při stanovení rizikovosti použitého kameniva), tak
ve fázi diagnostiky stavu provozovaných staveb
(míra napadení stanovená na vývrtech).

Obr. 1 Příklad napadení CB krytu vozovky.

Obr. 2 Příklad petrografického hodnocení hrubého
kameniva.
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Ze zkoumané konstrukce je odebrán potřebný počet
jádrových vývrtů. Všechny vývrty jsou nafoceny
tak, aby byl zachycen celý jejich povrch. Z fotografií
je vyhodnocen CI.

Kombinací SEM a EDX lze přesně stanovit druh
rozpínavé reakce v betonu a její stádium, jak
v pórech, tak i v cementové matrici.

První a druhý vývrt je upraven pro zkoušku pevnosti
v tahu, respektive pevnosti v příčném tahu, na
částech vývrtu je aplikována metoda Los Alamos či
uranyl acetátová zkouška.
Třetí vývrt ze sady je podélně rozříznut a nafocen,
fotografie podélného řezu vývrtem slouží ke
stanovení petrografie hrubého kameniva. Z jedné
poloviny vývrtu jsou odebrány (odseknuty) 3 vzorky
betonu pro SEM a EDX analýzu a to vždy ve 3
výškových úrovních:
 3 cm od pojížděného povrchu,
 v polovině výšky,
 3 cm od dolního okraje vývrtu.
Ze stejných úrovní je také odebrán vzorek betonu o
ploše 28x48 mm pro výrobu leštěného výbrusu pro
petrografický rozbor kameniva.
Druhá polovina rozříznutého vývrtu slouží ke
stanovení DRI.

Obr. 4 Póry vyplněné jehlicemi ettringitu.

Závěr
Metodika stanovení rozpínavých reakcí byla v roce
2016 použita na rozsáhlém souboru vzorků. V
dalším roce bude práce pokračovat upřesněním této
metodiky. Průběžně jsou publikovány výsledky
provedených analýz a výsledky jsou prezentovány
zástupcům ŘSD.
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Obr. 3 ASR gel mezi zrny kameniva, SEM.
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Dále je možné konfrontovat skutečné složení betonu
s návrhem betonové směsi (zdroj kameniva i jeho
zastoupení).
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