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Souhrn 

V roce 2018 pokračovaly práce související 
s analýzami napadení betonu rozpínavými reakcemi. 
Šlo zejména o:  

 analýzu betonových vývrtů odebraných z českých 
dálnic před a po jejich dlouhodobém cyklickém 
testování v komoře se střídáním klimatických 
podmínek na Institut F.A. Finger für 
Baustoffkunde (Německo, Výmar), 

 analýzu betonových vzorků obsahujících různá 
množství strusky, mikrosiliky a popílku, které 
byly dlouhodobě uskladněny ve vodním 
prostředí, 

 prezentace dosavadních výsledků v ČR, na 
konferenci a v odborném časopise. 

Oblast použití 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) odebralo 
jádrové vývrty (Ø 360 mm) z dálnic D1, D5 a 
D35 za účelem posouzení trvanlivosti betonu 
v institutu F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde 
v německém Výmaru. Z vývrtů byly vyrobeny 
zkušební trámce o rozměrech (100x100x300 
mm), zvlášť z vrchního a spodního betonu.  
Následně byly testovány v FIB klimatizační 
komoře za účelem zrychlené simulace 
středoevropských klimatických podmínek 
(potenciál poškození ASR). Jedna sada vzorků 
byla vystavena působení roztoku NaCl a druhá 
působení vody. Výsledky CDV doplnily a 
potvrdily výsledky z Německa. 

 Vzorky betonu (krychle o hraně 150 mm) byly 
vyrobeny v roce 2003 s různým obsahem jemně 
mletého vápence a kamenných odprašků (tzv. 
pasivních příměsí), tak i popílku, strusky a 
křemičitých úletů (mikrosiliky), tzv. aktivních 
příměsí. Po celou dobu byly uloženy ve vodním 
prostředí v laboratoři CDV. Tyto analýzy 
umožnily porovnání chování jednotlivých 
příměsí po 15 letech od výroby betonu. 

 Výsledky byly prezentovány na konferenci 
Betonové vozovky 2018 a v časopise Beton TKS. 

Metodika a postup řešení 

Byla zkoumána mikrostruktura betonu a kameniva 
pomocí: 

 skenovacího elektronového mikroskopu (SEM), 
 energiově-disperzního rentgenového analyzátoru 

(EDX), 
 optického polarizačního (petrografického) 

mikroskopu. 

1) Vzorky z Institutu F.A. Finger, Výmar 

Vzorky byly podrobeny dlouhodobému cyklování 
dle německé metodiky v délce 6 měsíců. Nejdříve se 
uskladnily trámce po dobu 14 dní ve standardních 
podmínkách (20 °C, 65% relativní vlhkosti 
vzduchu), poté se zahájilo cyklování se střídáním 
klimatických podmínek, kdy 1 cyklus = 21 dní 
(sušení + mlha + střídání mráz/tání): 

 fáze 1, 4 dny - sušení vzorků (60 °C) při 
postupně se snižující relativní vlhkosti vzduchu 
až na 5 %, 3 rychlé změny teploty mezi 65 °C a 
5 °C, 

 fáze 2, 14 dní - uskladnění vzorků s naneseným 
roztokem při 45°C a 100% relativní vlhkosti 
vzduchu, 

 fáze 3, 3 dny - tři rychlé změny teploty mezi 10 
°C a -10 °C, šest změn mráz/tání 20 °C/-20 °C 
(se zkušebním roztokem). 

Polovina zkušebních těles byla opatřena postřikem 
NaCl a srovnávací série postřikem vodou. Po 
ukončení zkoušek byly trámce převezeny do 
laboratoří CDV a následně zkoumány pomocí SEM 
a EDX analýzy a porovnávány s referenčními 
vzorky.  

2) Vzorky betonu s různými příměsemi 

Z dlouhodobě uskladněných vzorků betonu byly 
odděleny menší kusy betonu a vyrobeny nábrusy pro 
SEM/EDX analýzy. Závěry budou prezentovány 
v příspěvku, který bude vydán v roce 2019. 

Ing. Stryk se pravidelně účastní jednání pracovní 
skupiny pro ověření životnosti cementobetonových 
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krytů vozovek na ŘSD, kde jsou prezentovány 
dosažené výsledky. 

 
Výsledky 

Kombinací SEM/ EDX lze přesně stanovit: 

 druh rozpínavé reakce v betonu (jak v pórech, 
tak i v cementové matrici),  

 

Obr. 1 Kamenivo s pyritem 

 

Obr. 2 Mikrostruktura vzorku betonu se struskou 

.  

Obr. 3 Mikrostruktura vzorku betonu s mikrosilikou 

 výskyt alkalického silikagelu (ASR), 
sekundárního síranového rozpínání, portlanditu 
apod., 

 typ použitého kameniva - viz obr. 1 
(v kombinaci s optickým polarizačním 
mikroskopem),  

 přítomnost příměsí jako je struska (viz obr. 2), 
mikrosilika (viz obr. 3), popílek apod., 

 karbonatizaci betonu s hloubkovým dosahem, 
morfologií a sepětí s ASG, ettringity a 
portlanditem. 

Závěr 

Závěry byly prezentovány na jednáních odborných 
skupin a zástupcům ŘSD (Ing. Stryk se účastnil 4 
jednání pracovní skupiny pro ověření životnosti 
cementobetonových krytů vozovek na ŘSD). 

Výsledky byly publikovány na konferenci Betonové 
vozovky 8. listopadu 2018 v Praze [1] a následně 
byly uveřejněny v prosincovém čísle časopisu Beton 
TKS [2].  
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