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Souhrn 

Životnost cementobetonových krytů (CBK) 
dosahuje dnes v ČR 25-30 let, podobně jako 
v Německu. Kritická je kvalita materiálu (betonu), 
který není schopen dobře odolávat vzniku a šíření 
trhlin a dochází časem k jeho kusovému rozpadu, 
zejména v okolí spar. Toto chování je v konstrastu 
s chováním materiálu v původní dálnicí D1 
(Mirošovice-Kývalka), kde beton vydržel bez 
větších problémů ~40 let. Vysvětlení dle našeho 
názoru leží zejména v rychlých nárůstech pevností 
cementů, které způsobují větší vznik okem 
neviditelných mikrotrhlin, které mají tendenci se 
vlivem cyklických klimatických zatížení spojovat 
později do makrotrhlin. Řešením je moudrost našich 
předků – používat cementy s pomalým náběhem 
pevností. 

Oblast použití 

V České republice je provozováno přes 500 km 
CBK. Stav CBK z roku 2015 je na Obrázku 1, kde 
stupeň I znamená viditelné vlasové trhlinky na 
povrchu, stupeň II značí spojování mikrotrhlinek do 
širších trhlin, stupeň III značí rozpad betonu, 
zejména v okolí spar [1]. 

 
Obr. 1 Stav CBK v ČR v roce 2015 [1]. 

Poslední betonáž pomaluvazným silničním 
cementem z Maloměřic proběhla v roce 1997, od té 
doby se používají silniční cementy rychlovazné 
CEM I 42,5R. Po roce 1997 došlo i k dalším 
změnám od dvouvrstvé technologie betonáže po 
zvýšení množství cementu v betonu. 

Metodika a postup řešení 

Pro zjištění rozdílů cementů byl vybrán úsek 
Ostředek-Šternov na D1, který byl stavěn v 1974-75 
a modernizován s výměnou CBK v roce 2017.   

 

Obr. 2 Nárůst pevností v tahu za ohybu [2]. 

Na původním úseku D1 se používal cement SC70, 
na modernizovaném CEM I 42,5R sc Mokrá. 
Dřívější cement SC70 měl ve 3 dnech stejnou 
tahovou pevnost jako dnešní 42,5R v 1,5 dnech. Pro 
další studie byl semlet hrubý cement CEM I 32,5R 
v Ladcích s měrným povrchem 250 m2/kg. Tento 
cement se podobá nárůstem pevností cementu SC70, 
Obr. 2. 

Výsledky 

Pro vznik mikrotrhlin je kritická rychlost 
chemického smrštění pojiv. Pro rychlý průběh 
chemického smrštění není dostatek času pro relaxaci 
napětí a dochází ke vzniku mikrothlin, viditelných 
například v mikrotomografu, Obr. 3. 

 

Obr. 3 Mikrotrhliny na maltách v zapečetěném prostředí, 
14 dní. Velikost 20×20×30 mm [3]. 
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Stanovení rychlosti chemické reakce lze vhodně 
provést pomocí izotermální kalorimetrie, kde 
množství chemicky vázané vody odpovídá přibližně 
uvolněnému teplu, viz Obr. 4. 

CEM I 42,5R sc odpovídá na úseku Ostředek-
Šternov stavu z roku 2017, CEM I 32,5R je cement 
podobný tomu, jež byl použit v roce 1974-75. Pro 
informaci je doplněn cement, který byl použit na 
zkušebním úseku D1 0137 Přerov-Lipník nad 
Bečvou vzniklý míšením s vysokopecní struckou a 
který se blíží hydratací cementu z roku 1974-75. 

 

Obr. 4 Srovnání uvolněného tepla pojiv. 

Další provedenou zkouškou je zkouška na 
smršťovacích prstencích, viz Obr. 5. Tato zkouška 
kombinuje autogenní smrštění, smrštění při 
vysýchání, relaxaci napětí a nárůst tahové pevnosti. 
Byly zhotoveny tři malty, pojivo:písek 1:2, pojivový 
součinitel 0,50. Nejkratší doby do vzniku první 
trhliny byl CEM I 42,5R 18 dní, 75%CEM I 42,5R 
sc + 25% SMŠ 400 53 dní, CEM I 32,5R >60 dní. 
Tím se potvrzují dlouhodobé korelace stupně 
viditelných trhlin s dobou prasknutí prstence [4]. 

 
Obr. 5 Prstenec s maltou, viditelná je dobře trhlina po 

prasknutí.. 

Tyto poznatky byly využity pro zkušební úsek D1 
0137 Přerov-Lipník nad Bečvou, v délce cca 8 km 
[5], kde probíhá zároveň dlouhodobý monitoring 
teplot a deformací desky CBK, viz Obr. 6. 

Závěr 

Pro prodloužení životnosti CBK se jako klíčové jeví 
zpomalení rychlosti hydratace cementu a omezení 
vzniku okem neviditelných mikrotrhlin. Přijatelná 
cesta pro cementářský i stavební průmysl existuje 
použitím směsných struskoportlandských cementů, 
které jsou povoleny například v Německu, Rakousku 
i Nizozemí. 

 

Obr. 6 Zkušební úsek D1 0137 u Přerova s využitím 
vysokopecní strusky. 
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