MATERIÁLY A TECHNOLOGIE
MATERIALS AND TECHNOLOGIES

VOZOVKOVÉHO BETONU DÁLNICE D11
ZPÒSOBENÉ REAKCÍ ALKÁLIÍ S KAMENIVEM (RAK)
ALKALI–AGGREGATE REACTION–INDUCED DAMAGE
OF CONCRETE ON THE MOTORWAY D11
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Bﬁidlice, prachovce, tufy a vulkanity proterozoika jv. kﬁídla Barrandienu reagovaly s alkáliemi v betonu za vzniku silikagelÛ (star‰í bohat‰í Ca, mlad‰í K, Na). Kromû fylosilikátÛ, pokládan˘ch za pﬁíãinu
nedostateãnû objasnûné reakce alkálií
se silikáty, jsme nalezli domény mikrokrystalick˘ch kﬁemit˘ch hmot, doprovázen˘ch kaolinitem, které jsou typické pro
RAK. Novotvoﬁené chloritové lemy na
kontaktech kameniva s betonem povaÏujeme za zbytek po uvolnûní SiO2
z prachovce. Vût‰ina hornin prodûlala
neúplné geologické alterace, jejichÏ
v˘sledkem je chemická a mineralogická
nehomogenita hornin a v na‰í interpretaci i vût‰í náchylnost k RAK.
Late Proterozoic rocks of sedimentary,
mixed volcano–sedimentary and volcanic origin reacted with alkalis in concrete
to form older gels, high in Ca, and younger gels high in K and Na. Rock–forming
phyllosilicates are generally suspected to
be involved in alkali–silicate reaction.
Besides these, we have found newly formed chlorite rims along aggregate particles, and microcrystalline highly
siliceous domains accompanied by kaolinite. We suspect the former to represent a remnant after release of SiO2
from siltstone, and the later a material
likely to react with alkali solutions. Most
rocks underwent partial geological alterations (carbonatization, sericitization,
silicification) which enhanced the AAR in
our interpretation.
Objemové zmûny betonu, vedoucí za
vhodn˘ch podmínek k jeho úplné destrukci, mohou b˘t zpÛsobeny dlouhotrvající chemickou reakcí mezi kamenivem
a alkáliemi z cementu a pﬁísad. V âR se
jedná o nov˘, závaÏn˘ typ poruchy betonu, i kdyÏ je dnes jiÏ zﬁejmé, Ïe k RAK na
stavbách v minulosti na na‰em území
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do‰lo, av‰ak tento fenomén nebyl zﬁejmû
vãas a správnû identifikován. Trhliny v konstrukcích mohou b˘t totiÏ mylnû identifikovány jako mrazov˘ rozpad betonu
nebo smr‰Èovací trhliny (s pozdûj‰ími
v˘luhy vápna) z doby v˘stavby. Dále se
popisovan˘ druh poruchy mÛÏe vyskytnout i na rÛzn˘ch jin˘ch inÏen˘rsk˘ch
stavbách a konstrukãních prvcích z betonu, jako jsou napﬁ. mosty, pﬁehrady, jezy,
opûrné zdi, roury, bloky atd. Dosud pravdûpodobnû prvním dÛkladnûji popsan˘m
a publikovan˘m pﬁípadem RAK v âR se
stala porucha cementobetonové vozovky.
V letech 1995 aÏ 1999 se na dálnici
D 11 (Praha – Podûbrady – Hradec Králové) zaãaly objevovat nepravidelné trhliny a sítû trhlin v betonu vozovky. Jejich
ãetnost vzrÛstala k okrajÛm desek cementobetonového krytu dálnice, nejvût‰í hustoty dosahovala v rozích desek a v dolní
ãásti deskového prÛﬁezu (cca 150 aÏ 240
mm pod povrchem vozovky), tedy v oblasti se stálou, vysokou vlhkostí betonu.
U mechanicky zkou‰en˘ch v˘vrtÛ klesl
statick˘ E modul betonu na tﬁetinu a pevnost v osovém tahu témûﬁ na nulu, pevnost v tlaku klesla jen málo. Nejvíce postiÏené byly úseky dálnice v km 28 aÏ 40,
betonované v r. 1989. Vzhledem k nepravidelnosti rozpukání betonové desky
a dále s ohledem na mokvající tmavé
skvrny na jejich povrchu i na povrchu jádrov˘ch v˘vrtÛ, kde jsme dokonce objevili
i gelové kuliãky, jsme povaÏovali za pravdûpodobnou hypotézu o pﬁítomnosti gelÛ, vznikl˘ch alkalickou reakcí kameniva
v betonu.
ProtoÏe se v kamenivu pouÏitém do
betonu dálnice D11 nemûly podle geologick˘ch ani technologick˘ch pﬁedpokladÛ
vyskytovat horniny a minerály, které âSN
72 1179 uvádí jako moÏnou pﬁíãinu reakce alkálií s „reaktivním“ SiO2 (tj. amorfní
a kryptokrystalické formy SiO2 jako opál,
chalcedon, tridymit, buliÏník, rohovec, vulkanická skla a jiné amorfní silikáty), byly
vzorky poru‰eného betonu podrobnû
zkoumány jak s ohledem na identifikaci
gelÛ, tak i vzhledem ke sloÏení hornin
a stop po jejich pﬁípadné reaktivnosti.
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Jádrové v˘vrty byly podélnû rozﬁezány na
desky, jejichÏ plochy byly diagnosticky
barveny na pﬁítomnost vápenat˘ch a draseln˘ch gelÛ. Z vyﬁíznut˘ch vzorkÛ byly
zhotoveny le‰tûné v˘brusy, které byly nejprve pouÏity k petrografické charakteristice optickou mikroskopií a dále k anal˘ze
sloÏení jednotliv˘ch minerálÛ elektronov˘m mikroanalyzátorem. Nûkteré v˘brusy
byly také diagnosticky barveny na pﬁítomnost silikagelÛ a jejich distribuci v mikromûﬁítku.
Ze stejn˘ch vzorkÛ byly vyﬁezány destiãky, které byly studovány elektronov˘m
ﬁádkovacím mikroskopem s pﬁipojen˘m
energeticko-disperzním spektrometrem.
Povlaky a v˘plnû dutin a trhlin byly studovány ve formû prá‰kov˘ch preparátÛ. Fázové sloÏení nûkter˘ch hmot bylo dále
studováno metodou rentgenové difrakce.
KAMENIVO V BETONU
Makroskopicky je kamenivo v betonu
tvoﬁeno pﬁeváÏnû dvûma zcela odli‰n˘mi
skupinami hornin: (1) sedimentárními aÏ
vulkanosedimentárními horninami, pocházejícími pravdûpodobnû ze svrchního
proterozoika Barrandienu (oblasti tepelsko-barrandienské), a dále (2) horninami
granitoidními. To je v souladu s informacemi o zdrojích kameniva pouÏitého pﬁi
stavbû betonové vozovky, tj. z lomÛ Zbraslav u Prahy a Olbramovice na Moravû.
Velmi zﬁídka se vyskytují vût‰í úlomky Ïlutav˘ch jemnozrnn˘ch sedimentÛ, které
pﬁipomínají horniny svrchní kﬁídy, a dále
úlomky kﬁemenn˘ch hornin s hrubozrnnou vnitﬁní stavbou. Na základû poznatkÛ
o ‰kodách na vozovce a sloÏení dodávaného kameniva byla nejvût‰í pozornost
vûnována horninám z lokality Zbraslav.
V drobném tûÏeném kamenivu jsou zãásti zastoupeny úlomky stejn˘ch hornin jako
v kamenivu hrubém drceném, av‰ak nejãastûj‰í sloÏkou jsou oválná zrna kﬁemene. Mikroskopie hornin ve v˘brusech
pﬁinesla podstatné upﬁesnûní horninov˘ch typÛ.
Granitoidní horniny (Olbramovice)
jsou zastoupeny dvûma základními typy,
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stﬁednû aÏ hrubozrnn˘mi granodiority
a jemnozrnn˘mi porfyrick˘mi Ïulami aÏ
Ïulov˘mi porfyry.
• Granodiority jsou tvoﬁeny plagioklasem, K–Ïivcem, kﬁemenem a biotitem,
vût‰inou chloritizovan˘m. Struktura je
vût‰inou usmûrnûná, s projevy kataklastické i duktilní deformace, zejména
v kﬁemeni. Plagioklasy jsou témûﬁ vÏdy
ãásteãnû sericitizované. âasté jsou Ïilky
kﬁemene.
• Jemnozrnné porfyrické Ïuly aÏ Ïulové
porfyry jsou ménû zastoupeny neÏ granodiority. Odli‰ují se od nich zejména
jemnozrnnou strukturou základní kﬁemeno-Ïivcové hmoty se sericitem
(~ 0,001 mm) a mikroporfyrick˘mi vyrostlicemi kﬁemene, plagioklasu a draselného Ïivce (~ 0,1 mm). Akcesorické
jsou lupínky biotitu a chloritu (0,1 aÏ
0,05 mm).
Horniny svrchního proterozoika
(Zbraslav u Prahy) tvoﬁí ‰kálu hornin od
ãistû sedimentárních (droby, prachovce,
bﬁidlice), pﬁes horniny smí‰ené, vulkanosedimentární (tufity), po horniny vulkanogenní rÛzn˘ch zrnitostí (tufy lapilové, pískové, popelové) a horniny vulkanické
(ryolity aÏ dacity). V této ﬁadû jsou koncov˘mi ãleny klastické sedimenty na jedné
stranû a kyselé vulkanity na stranû druhé.
Kromû tûchto hornin v‰ak byly v hrubém
kamenivu zji‰tûny i vulkanity bazické,
reprezentované kﬁemenn˘m spilitem,
kter˘ není s ostatními horninami spojen
Ïádn˘mi pﬁechodn˘mi ãleny.
• Prachovce, prachovité bﬁidlice a bﬁidlice mají velikost ãástic nejãastûji 0,09
aÏ 0,001 mm, s malou pﬁímûsí zrn psamitick˘ch rozmûrÛ. Hlavními minerálními souãástmi jsou kﬁemen, Ïivce (albit)
a sericit. Jako vedlej‰í souãásti se uplatÀují chlorit, chemick˘m sloÏením na rozhraní pyknochloritu, brunswigitu a diabantitu (ve smyslu klasifikace Heye [1]),
opakní pigment (pravdûpodobnû organická hmota), ﬁidãeji opakní minerály
(pyrit), karbonáty (kalcit a siderit) a slídy
(muskovit a biotit). V˘jimeãnû byl zji‰tûn
apatit, epidot a blíÏe neurãená opticky
izotropní zrna. Ve v‰ech sedimentárních
a metasedimentárních horninách jsou
dosti hojné Ïilky, jak loÏní tak i pﬁíãné,
s rÛzn˘mi minerálními v˘plnûmi (kﬁemenné, Ïivcové, kﬁemen-karbonátové
a karbonátové s kalcitem a sideritem).
• Tufy a tufity jsou v hrubém kamenivu
poãetnû zastoupeny. Velikost zrna se
pohybuje od popelov˘ch tufÛ k tufÛm
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psamitické zrnitosti. Ve velmi jemnû
zrnité základní hmotû (0,001 aÏ 0,1
mm), se nacházejí úlomky velikostí 0,01
aÏ 1 mm. Nejãastûj‰í jsou úlomky ÏivcÛ
(vût‰inou albit, ménû ortoklas) a kﬁemene, ménû ãasto vulkanick˘ch hornin.
V nûkolika pﬁípadech byly identifikovány
úlomky andesitÛ. Dal‰ími souãástkami
tufÛ jsou sericit, chlorit (pﬁevaÏuje pyknochlorit s pﬁesahy do brunswigitu a diabanditu), epidot, prehnit, biotit, muskovit (v tufitu) a rudní (opakní) minerály.
Nejãastûj‰í alterací tûchto hornin je karbonatizace, v nûkter˘ch pﬁípadech
doprovázená chloritem.
• Kyselé vulkanity (ryolity, dacity) jsou
také ãastou sloÏkou hrubého kameniva.
Jejich panxenomorfní aÏ mikroporfyrická
struktura, v˘jimeãnû fluidální, se vyznaãuje zrnitostí od 0,001 do 1 mm. Z minerálÛ se uplatÀují pﬁeváÏnû kﬁemen
a Ïivce (albit aÏ anortoklas, ortoklas).
Z vedlej‰ích souãástí jsou nejhojnûj‰í
opakní rudní minerál a karbonát. Alterace jsou hojné. Je to zejména karbonatizace horniny (kalcit a siderit, v˘jimeãnû
ankerit), která dosahuje aÏ 25 % v nepravideln˘ch shlucích, a rozpt˘lená sericitizace.
• Spility s kﬁemenem mají zrnitost obvykle 0,1 aÏ 1 mm. Ve sloÏení silnû pﬁevaÏuje albit, kﬁemene je vût‰inou do 10 %.
Dále jsou pﬁítomny chlorit, pyroxen
(augit), minerály zoisit-epidotové skupiny, karbonát a rudní minerál. Alterace se
projevují chloritizací pyroxenÛ, karbonatizací a v˘plní mikromandlovcov˘ch dutinek kﬁemenem, chloritem a kalcitem.
Ostatní horniny jsou vzácné. Jsou to
úlomky agregátního kﬁemene, kﬁemence,
dále pískovec s glaukonitem, pocházející
z hornin svrchní kﬁídy. Pravdûpodobnû se

jedná o drobné tûÏené kamenivo z lokality Sadská (terasy Labe).
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Ve v‰ech vzorcích v˘raznû pﬁevaÏují zrna
klastického kﬁemene. Nejãastûj‰í zrnitost
je 0,5 aÏ 1 mm. Zrn vût‰ího prÛmûru je
ménû neÏ 10 %. Nûkterá zrna obsahují
inkluze biotitu (magmatického ãi metamorfního pÛvodu). Lze odli‰it kﬁemen
minimálnû dvou typÛ. Jeden reprezentuje kﬁemen magmatického pÛvodu, druh˘
je pravdûpodobnû metamorfní.
V mnoÏství men‰ím neÏ 5 aÏ 3 % jsou
pﬁítomny i monokrystalické ãi polykrystalické suboválné klasty ÏivcÛ (0,4 aÏ
1 mm). Zcela podruÏnou pﬁímûs tvoﬁí izolovaná zrna aÏ lupínky biotitu ãi chloritu.
S I L I K ÁT O V Á

C H E M I C K Á A N A L¯ Z A

K AM E N IVA

Granodiorit (Olbramovice) má relativnû
vysok˘ obsah SiO2. Typická je pﬁevaha
sodíku nad draslíkem. Nízké obsahy Fe,
Mg a H2O+ ukazují na nedostatek tmav˘ch minerálÛ a minerálÛ obsahujících
(OH)– skupinu. Zbraslavské kﬁemenné
spility jsou z analyzovan˘ch hornin nejchud‰í SiO2 a nejbohat‰í CaO a FeO. Mají
v˘raznou pﬁevahu Na2O nad K2O. Kyselé
vulkanity ukazují pﬁevahu Na2O nad
K2O a variabilitu chemického sloÏení, která je ve shodû s variabilitou petrografickou. Nejvy‰‰í obsah SiO2 mají nûkteré
vzorky tufÛ a tufitÛ.
V¯PLNù

TRHLIN V BETONU

A P¤ ÍTOM NOST SI LI K AG E LÒ

Ve v˘plních trhlin a dutin byly zji‰tûny
(v poﬁadí podle ãetnosti v˘skytu): (1) silikagely dvou typÛ, (2) bílé prá‰kovité po-

Obr. 1 Otevﬁená trhlina
v horninovém
úlomku
s ledvinit˘mi
povlaky
dehydratovaného gelu, SEI
Fig. 1. Open crack in
a rock fragment
with kidneyshaped
coatings of
dehydrated gel,
SEI
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Na2O
Bílé prá‰kovité povlaky na stûnách
trhlin v horninov˘ch úlomcích
Bílé celistvé v˘plnû dutinek v betonu
Star‰í gely
Porézní hmota mezi star‰ími
a mlad‰ími gely
Mlad‰í gely
Nezaﬁazené gely

K2O

CaO

Obr. 2 Pomûr CaO / Na2O / K2O fází nalezen˘ch v dutinkách a na
trhlinách betonu dálnice D11 (hmotnostní %)
Fig. 2. Ratio of CaO / Na2O / K2O phases found in cavities and cracks in
the concrete of D11 motorway (mass %)

vlaky na stûnách trhlin v horninov˘ch
úlomcích, blíÏe neurãené, (3) ettringit, (4)
bílé celistvé v˘plnû dutinek, blíÏe neurãené.
Silikagely vyplÀují dutinky a trhliny
(obr. 1). âasto jsou tvoﬁeny star‰í (spodní) a mlad‰í (svrchní) vrstvou, která b˘vá
následkem dehydratace znaãnû nesouvislá. Mezi nimi b˘vá vyvinuta porézní pﬁechodná vrstviãka. Silikagely jsou amorfní
silikáty s kolísav˘m zastoupením CaO,
K2O a Na2O (obr. 2) a se silnû variabilním obsahem vody. Jejich analyzované
sloÏení se pohybuje v ‰irokém rozmezí
cca 20 aÏ 70 % SiO2, 10 aÏ 60 % CaO,
0 aÏ 17 % K2O a 0 aÏ 15 % Na2O (hmotnostní %). Star‰í gely mají zﬁetelnû vy‰‰í
obsah vápníku (30 aÏ 60 % CaO), niÏ‰í
obsah kﬁemíku (20 aÏ 60 % SiO2) a niÏ‰í
obsah alkálií (2 aÏ 15 % Na2O + K2O)
neÏ mlad‰í gely (20 aÏ 35 % CaO, 50 aÏ
65 % SiO2, 15 aÏ 25 % Na2O + K2O).
PrÛmûrné sloÏení mlad‰ích gelÛ je blízké
pomûru 5 (K, Na) : 4 Ca : 10 Si (prÛmûr
z 12 anal˘z), sloÏení star‰ích gelÛ je silnû
kolísavé. Obsahy alkálií a CaO se vzájemnû zastupují. SloÏení star‰ích gelÛ, s niÏ‰ím obsahem SiO2 a vysok˘mi obsahy
CaO, ukazuje na velk˘ vliv betonové matrix, bohaté CaO, pﬁi tvorbû gelÛ. Pozdûji se
uplatnily roztoky bohat‰í sloÏkami vlastní
alkalické reakce, tj. SiO2, K2O a Na2O.
Bílé prá‰kovité povlaky se hojnû vyskyB
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tují na povrchu trhlin v horninov˘ch úlomcích a na kontaktu s betonovou matrix,
takÏe tvoﬁí lemy úlomkÛ. PrÛmûrné sloÏení je blízké pomûru 5 (K, Na) : 2 Ca : 10
Si.
Ettringit, sloÏit˘ hexagonální sulfát, tvoﬁí
velmi drobné jehlicovité krystaly na stûnách dutinek v betonu. Jeho pﬁítomnost
svûdãí o existenci roztokÛ s pH > 10, jak
bylo experimentálnû dokázáno.
Bílé celistvé v˘plnû dutinek v betonu,
ve formû drobn˘ch (cca 10 µm) kulovit˘ch agregátÛ, sestávajících z tence tabulkovit˘ch krystalkÛ. Chemické sloÏení
se pohybuje v rozmezí 63,73 aÏ 65,46 %
SiO2, 13,15 aÏ 17,54 % K2O, 7,67 aÏ
13,86 % Na2O a 6,42 aÏ 10,82 % CaO.

Vzájemn˘ pomûr alkálií je promûnliv˘,
s pﬁevahou K2O. Lze pﬁedpokládat, Ïe se
jedná o silikát se stál˘m poãtem atomÛ Si
v mﬁíÏce a zastupováním Ca za K a Na.
KAMENIVO

A J E H O S LO Î K Y,

ÚâASTNÍCÍ SE ALKALICKÉ REAKCE

Aãkoliv nelze vylouãit, Ïe se na alkalické
reakci mÛÏe podílet i silnû deformovan˘
kﬁemen ze zrn granodioritu, je na základû
makroskopického pozorování ãerstv˘ch
jádrov˘ch v˘vrtÛ a barvicích zkou‰ek zﬁejmé, Ïe silikagely pﬁednostnû vznikají v zrnech sedimentárních a vulkanick˘ch hornin svrchního proterozoika (lom Zbraslav
u Prahy) a v jejich sousedství. Mikroskopick˘m studiem jsme nalezli dva druhy
vysoce podezﬁel˘ch situací:
• Vznik chloritového lemu na kontaktu
prachovité bﬁidlice a betonu. Tento lem,
vzhledem ke své pozici a nepravidelnému prÛbûhu (obr. 3), vznikl s nejvût‰í pravdûpodobností reakcí na styku
tûchto dvou prostﬁedí. Pokud si jeho
tvorbu pﬁedstavíme jako reakci alkalického roztoku s bﬁidlicí, potom chloritov˘
lem pﬁedstavuje zbytek po desilifikaci:
prachovec obsahuje 65 aÏ 68 % SiO2,
analyzovan˘ chlorit pouze 25,9 aÏ
26,4 % SiO2. Takto uvolnûn˘ kﬁemík by
byl k dispozici pro vznik silikagelÛ, které
jako pohyblivûj‰í sloÏka se vysráÏely
v urãité vzdálenosti od úlomkÛ horniny,
kdeÏto chlorit jakoÏto alumosilikát vznikl
na místû, ze sloÏek ménû mobilních.
• V ﬁadû vulkanogenních hornin (ryolit,
pískové a popelové tufy, spilit) byly nalezeny kﬁemité hmoty, které se v mikroskopu projevují jako mikrokrystalické aÏ
kryptokrystalické a jsou ve svém okolí
doprovázeny mikroporézními oblastmi.
Sv˘m chemick˘m sloÏením v‰ak tyto
hmoty nemají sloÏení ãistého kﬁemene,

Obr. 3 Na kontaktu
prachovité
bﬁidlice (p)
a betonu (b) je
vyvinut
chloritov˘ lem
(ch), BEI
Fig. 3. Chlorite border
(ch) develops
on the contact
of powder slate
(p) and
concrete (b),
BEI
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ale kromû Si je pﬁítomen i Al (aÏ do
9,7 %) a alkálie (max. 5,7 % Na2O
a 3,2 % K2O). Tato hmota je tvoﬁena
agregáty xenomorfnû omezen˘ch zrn
o velikostech nepﬁesahujících první desítky mikrometrÛ. Tyto kﬁemité hmoty se
ãasto vyskytují spoleãnû s agregáty kaolinitu (obr. 4). Domníváme se, Ïe se
v pﬁípadû spoleãného v˘skytu kﬁemit˘ch
hmot a kaolinitu mÛÏe jednat o odskelnûné souãásti vulkanick˘ch hornin, které
byly silicifikovány a mají kolísavé a proto
nestabilní chemické sloÏení. Takov˘
agregát je velmi podobn˘ horninám,
které jsou obecnû povaÏovány za úãastníky alkalické reakce, jako napﬁ. pazourek, buliÏník, kﬁemité rohovce.
Jak bylo uvedeno v˘‰e, proterozoické
horniny pouÏité jako kamenivo prodûlaly
ﬁadu pﬁemûn (alterací) jiÏ ve svém pÛvodním geologickém prostﬁedí. Je to
zejména znaãnû roz‰íﬁená karbonatizace,
dále prokﬁemenûní, v pﬁípadû vulkanick˘ch hornin chloritizace a sericitizace,
a v pﬁedcházejícím odstavci uvedené odskelnûní, doprovázené kaolinizací a silicifikací. V‰echny tyto pochody neprobûhly
úplnû, postihly horniny jen v ãástech jejich
objemu. V dÛsledku toho jsou horniny po
stránce chemické i mineralogické nehomogenní. Jejich ãásteãná geologická pﬁemûna je pravdûpodobnû také dÛvodem,
proã v nich snáze probíhají antropogenní
pﬁemûny, kdy reagují s alkalick˘mi roztoky
za vzniku silikagelÛ. Dal‰í pﬁíãinou vzniku
RAK v tûchto horninách mÛÏe b˘t pﬁítomnost fylosilikátÛ (sericit, kaolinit, chlorit).
Z ÁV ù RY
V betonu vozovky dálnice D 11 byly analyzovány kﬁemité gely (silikagely) ve v˘plni trhlin, obsahující SiO2, CaO, Na2O
a K2O. Bûhem jejich tvorby se chemismus mûnil od SiO2 chud‰ích a CaO bohat‰ích ke gelÛm bohat‰ím SiO2 a alkáliemi. Ve v˘plni dutin a trhlin byly nalezeny
dal‰í, blíÏe neidentifikované hmoty,
zejména bílé prá‰kovité povlaky a drobnû
krystalické agregáty, a dále sulfát ettringit.
Posloupnost ve v˘voji silikagelÛ, charakterizovaná ub˘váním Ca a pﬁib˘váním Si
a alkálií, ukazuje na postupnû ustupující
vliv betonové matrix a zvût‰ující se vliv
migrujících produktÛ alkalické reakce.
Silikagely i dal‰í hmoty vznikají pﬁeváÏnû
v okolí úlomkÛ kameniva, pocházejícího
ze svrchního proterozoika Barrandienu,
v tomto pﬁípadû z lomu Zbraslav u Prahy.
Tyto horniny jsou zastoupeny vcelku ply24
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Obr. 4 Dutiny v pískovém tufu, pravdûpodobnû po
skle, vyplnûné
kaolinitem (k),
lemované kryptokrystalickou
kﬁemennou
hmotou (q), BEI
Fig. 4 Hollows in sand
tuff, probably left
after glass, filled
with kaolinite
(k), lined with
kryptocrystalline
quartz material
(q), BEI

nulou ﬁadou od sedimentÛ (bﬁidlic a prachovcÛ), pﬁes smí‰ené horniny tufitické
a vulkanogenní tufy aÏ po vyvﬁeliny typu
ryolitÛ a spilitÛ s kﬁemenem.
Ostatní typy kameniva, tj. granitoidy
(HDK Olbramovice) a kﬁemenné agregáty drobného kameniva (DTK Sadská)
neasociují zﬁetelnû se silikagely.
Byly zji‰tûny nûkteré struktury a minerální agregáty, které jsou pravdûpodobn˘m
svûdectvím nebo pﬁíãinou vzniku RAK. Je
to zejména chloritov˘ lem na kontaktu
betonu a sedimentárního prachovce, kter˘ vznikl bûhem reakce tûchto dvou prostﬁedí. Dále to jsou velmi jemnozrnné
agregáty kﬁemité hmoty s podílem Al
a alkálií, které jsou doprovázeny mikroporézními doménami a agregáty kaolinitu ve
vulkanogenních horninách. PovaÏujeme
za pravdûpodobné, Ïe vznikly odskelnûním vulkanického skla a silicifikací, a zároveÀ se domníváme, Ïe pﬁedstavují hmoty,
které jsou náchylné k RAK, podobnû jako
buliÏník, kﬁemit˘ rohovec apod.
Ve vût‰inû zkouman˘ch vzorkÛ kameniva z lomu Zbraslav byly identifikovány
rÛzné alterace vzniklé geologick˘mi procesy (karbonatizace, silicifikace, chloritizace, sericitizace), které nepostihují celou
horninu. Tím vznikly nehomogenity a gradienty v chemickém a mineralogickém
sloÏení hornin, které je pravdûpodobnû
ãiní náchylnûj‰ími k reakcím typu RAK.
Pﬁítomnost silikátÛ s vrstevnatou vazbou
tetraedrÛ (fylosilikátÛ) mÛÏe b˘t dal‰í pﬁíãinou vzniku RAK.
Vulkanické horniny a horniny s vulkanogenní pﬁímûsí v jv. kﬁídle barrandienského
svrchního proterozoika jsou potenciálnû
náchylné k RAK. Lze usuzovat, Ïe zejména novotvoﬁen˘ chlorit na styku kameniva
a betonu, dále jemnozrnné aÏ kryptokrysETON
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talické kﬁemité hmoty vzniklé odskelnûním vulkanického skla a ãásteãnû probûhnuv‰í geologické alterace hornin jsou
hlavními pﬁíãinami vzniku RAK. Pro ocenûní vhodnosti jednotliv˘ch ãástí loÏiska
Zbraslav a jin˘ch loÏisek kamene v této
geologické jednotce bude uÏiteãné jejich
podrobné petrografické zpracování
s ohledem na uvedené a pﬁípadnû i dosud neznámé faktory, které vedou ke
vzniku RAK.
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