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Alkalické sloÏky z cementu reagují v betonu s ostatními komponenty a produkty
tûchto reakcí zpÛsobují mnohdy znaãné
problémy v konstrukcích. Je‰tû vût‰í potíÏe mohou nastat pﬁi reakcích alkalick˘ch
sloÏek s okolním prostﬁedím betonové
konstrukce. V takov˘ch pﬁípadech není
nouze o velmi pﬁekvapivé situace.
Alkaline components of cement react
with other components, and products of
these reactions often cause serious problems in structures. Even more pressing
difficulties can arise during reactions of
alkaline components with the environment surrounding concrete structures.
These reactions can lead to very unexpected results.
Stavební práce provádûné na vodních tocích jsou témûﬁ vÏdy spojené s vût‰ími
obtíÏemi, neÏ je tomu u bûÏné stavební
ãinnosti. Vedle technického ﬁe‰ení stavby
je nutno vûnovat daleko vût‰í pozornost
bezpeãnosti práce a také zaji‰tûní ochrany Ïivotního prostﬁedí. Ochranu Ïivotního
prostﬁedí je moÏno zajistit na základû znalostí o místû stavby, zji‰tûn˘ch potﬁebn˘mi
prÛzkumy a anal˘zami. Schválen˘ provádûcí projekt by mûl také obsahovat podmínky, které je nutno splnit, aby v prÛbûhu v˘stavby, ale i po dokonãení díla, bylo
Ïivotní prostﬁedí naru‰eno co nejménû.
Vliv staveb na vodních tocích na Ïivotní
prostﬁedí je zcela v˘jimeãn˘ a proto musí
b˘t jejich zabezpeãení z tohoto hlediska

vûnována stejná pozornost jak pﬁi stavbû
pﬁehrad, tak i na pﬁíklad pﬁi regulaci potoka. Îe tomu tak vÏdy není, pﬁedev‰ím
u mal˘ch staveb, se mÛÏeme pﬁesvûdãit
velice ãasto. PodceÀování pﬁípravy i malé
stavby, z hlediska potﬁebn˘ch prÛzkumÛ,
mÛÏe vést ke ‰kodám, které jsou nûkdy
nenahraditelné. V na‰em pﬁíspûvku popí‰eme skuteãnou pﬁíhodu, která na‰tûstí
skonãila dobﬁe, ale mÛÏe b˘t ponauãením.
V jedné rekreaãní podhorské oblasti, byl
na jaﬁe leto‰ního roku regulován místní
potok, stékající s pﬁilehl˘ch kopcÛ. Potok
s pomûrnû velk˘m spádem a hlubok˘m
korytem, kter˘ posléze protéká zastavûnou oblastí, zpÛsoboval pﬁi tání snûhu
a pﬁi déletrvajících de‰tích znaãné ‰kody.
V místech zv˘‰ené eroze projektant navrhl vybudování vodních stupÀÛ a kamenn˘
obklad bﬁehÛ (obr. 1).
Stavbu provádûla renomovaná stavební
firma, která s podobn˘mi stavbami má
znaãné zku‰enosti. Pro realizaci stavby si
vybrali roãní období, o kterém z dlouhodob˘ch údajÛ vûdûli, Ïe má málo sráÏek
a tedy i prÛtok vody v potoce bude minimální. Aby si usnadnili práci na dnû koryta potoka, odvedli v místech budovan˘ch
stupÀÛ vodu potoka potrubím mimo provádûn˘ objekt.
Vodní stupnû a obklad bﬁehÛ byl navrÏen z lomového kamene vût‰ích rozmûrÛ, kladen˘ch do zavlhlého betonu, s následn˘m vyspárováním (obr. 2). Provádûjící firma si pro svou ãinnost zajistila
dodávku betonu z blízké betonárny od organizace, která se v˘robou betonu zab˘vá

profesionálnû a má pro tuto ãinnost pﬁíslu‰nou certifikaci. Obû firmy navíc jiÏ del‰í dobu spolupracují, takÏe znaly navzájem kvalitu své práce.
Po vybudování prvního vodního stupnû
odstranili dûlníci pomocné potrubí, aby je
mohli pouÏít na dal‰ím. Jakmile byl obnoven prÛtok vody pÛvodním korytem, pﬁes
nov˘ kamenn˘ stupeÀ, zaãala se v tÛÀce
pod ním usazovat bílá, aÏ naÏloutlá neznámá látka (obr. 3). Vzhledem k jednoduchosti sortimentu materiálu pouÏitého
ke stavbû, spojili pracovníci provádûjící organizace tento jev zcela logicky s dodávkou betonu.
MoÏn˘ neÏádoucí vliv na Ïivotní prostﬁedí vyvolal operativní ãinnost ze strany subjektÛ oprávnûn˘ch k posouzení a zabezpeãení vzniklé situace. K posouzení situace na místû samém byli pﬁizvání také pracovníci Betotechu, s. r. o., jakoÏto organizace kontrolující kvalitu betonu ve zmínûné v˘robnû.
Provûrkou skladby dodaného betonu
bylo zji‰tûno, Ïe se jedná o zavlhl˘ beton
sloÏen˘ pouze z drobného tûÏeného kameniva frakce 0 aÏ 4 mm, jehoÏ kvalita je
ovûﬁená mnoholet˘m pouÏíváním, a cementu CEM II/B-S 32,5R, bez jak˘chkoliv
dal‰ích pﬁímûsí a pﬁísad. Peãlivou prohlídkou okolí stavby nezjistili pracovníci Betotechu v˘skyt materiálu podobného charakteru, kter˘ by mohl kontaminaci zpÛsobit a proto odebrali vzorky vody z hlavního toku potoka nad vodním stupnûm
i pod ním, vzorek neznámé látky s vodou
a vzorek vody z levostranného pﬁítoku
ústícího do potoka pod stupnûm k dal‰ímu zkoumání v laboratoﬁi.
Orientaãní kvalitativní zkou‰ka s neznámou látkou, na níÏ bylo pÛsobeno kyselinou chlorovodíkovou, ukázala pﬁítomnost
karbonátÛ, coÏ se projevilo energick˘m
rozpou‰tûním a bohat˘m v˘vojem plynu.
U vzorkÛ vody bylo stanoveno pH, tvrdost
a vodivost. Anal˘za ukázala, Ïe voda je neutrální, ale vysoká vodivost svûdãila o velkém mnoÏství rozpu‰tûn˘ch látek. Následnou chemickou anal˘zou vylouãené
látky byla zji‰tûna pﬁítomnost vápníku
a aniontu CO32– jako dvou hlavních sloÏek,
Obr. 1 Pohled na vybudovan˘ vodní stupeÀ.
Fig. 1 View of the completed drop
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Obr. 2 Obklad bﬁehÛ potoka
Fig. 2 Revetment of brook banks

a dále sodík a fosfátov˘ aniont jako sloÏky
doprovázející.
Na základû poznatkÛ z proveden˘ch
laboratorních zkou‰ek byly uãinûny pokusy s vodou z potoka, aby bylo moÏno
objasnit událost na stavbû. Vzorky vody
byly postupnû zalkalizovány aÏ na stupeÀ
11. Se zvy‰ujícím se pH zaãala z vody
vypadávat tûÏká sraÏenina stejného charakteru jako ta, jeÏ se objevila pﬁi stavbû
vodního stupnû, která byla identifikována
jako CaCO3.
Pokusme se popsat, co se vlastnû stalo.
Vápenec obsaÏen˘ v okolní pÛdû pÛsobením vody a oxidu uhliãitého pﬁechází
na Ca(HCO3)2, kter˘ je rozpustn˘ v kyselém a neutrálním prostﬁedí podle rovnice:

pu‰tûn˘ hydrogenuhliãitan vápenat˘ zreagoval na málo rozpustn˘ uhliãitan vápenat˘, kter˘ se vylouãil (obr. 4 a, b):

v pouÏitém betonu, ale v chemickém
sloÏení vody a obsahu v ní rozpu‰tûn˘ch látek. Ke stejnému prÛbûhu by
do‰lo pﬁi pouÏití jakéhokoliv druhu betonu a bez rozdílu kde byl vyroben. Kdyby
byl projekt doplnûn anal˘zami vody potoka, bylo by moÏno popsanou pﬁíhodu
pﬁedvídat a vyhnout se stresující situaci,
kdy bylo nutné okamÏitû rozhodnout, co
se vlastnû stalo a jaká opatﬁení je tﬁeba
uãinit.
Tato ekologická pﬁíhoda nakonec skonãila jako logická, ale pﬁi podceÀování potﬁebné pﬁípravy staveb mohou pﬁijít i ty
obtíÏnû ﬁe‰itelné.

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3 + 2H2O
SraÏenina, která se vylouãila z vody
v popsaném pﬁípadû, nemá svÛj pÛvod
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Obr. 4 a) b) Vyluãující se
uhliãitan vápenat˘
Obr. 4 a) b) Separating
calcium carbonate

CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2
PrÛbûh této reakce mÛÏe je‰tû podpoﬁit
i moÏná pﬁítomnost agresivního oxidu
uhliãitého v samotné vodû potoka. Pﬁi
kontaktu vody potoka s betonem do‰lo
k lokálnímu zalkalizování prostﬁedí a roz-

Obr. 3 Usazenina
na dnû potoka
Fig. 3 Sediment
on the bottom
of the brook
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