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Alkalicko-křemičitá reakce představuje jednu 

z častých příčin porušení betonových konstrukcí. 

Kameniva v  České republice nejsou z  hlediska 

alkalicko-křemičité reakce bezpečná a prakticky 

ve všech je možné najít fáze, které jsou reaktivní. 

Jednou z  cest, jak alkalicko-křemičitou reak-

ci eliminovat, je použití vhodných minerálních 

přísad. Je demonstrován účinek strusky, popíl-

ku a  metakaolinu. Dilatometrická měření jsou 

doplněna stu diem mikrostruktury. ❚ Alkali-

silica reaction represents a  frequent reason of 

failure of concrete structures. Aggregates in the 

Czech Republic are not safe from the point of 

view of alkali-silica reaction; they nearly always 

contain deleterious phases. The use of mineral 

admixtures seems to be a  convenient way of 

eliminating the effects of alkali-silica reaction. 

Effects of slag, fly ash and metakaoline are 

demonstrated. Dilatometric measurements are 

complemented with the study of microstructure.

„Republikou obchází strašidlo, stra-

šidlo alkalicko-křemičité reakce“, tak 

mohl kdysi – asi v polovině devadesá-

tých let – začínat článek na téma mož-

ného výskytu alkalicko-křemičité reak-

ce (ASR – alkali-silica reaction) v beto-

nových konstrukcích v  České republi-

ce. V té době doznívaly ozvěny rozpa-

du betonových pražců, který byl firmou 

Idorn Consulting přisouzen právě ASR 

(prof.  Šauman z  VUT v  Brně naopak 

za  příčinu rozpadu označil sekundár-

ní tvorbu ettringitu a  jednoznačně ne-

bylo rozhodnuto nikdy) [1]. A  projevily 

se i další problémy – tentokrát přede-

vším s  cementobetonovými kryty dál-

nic, ASR se dostala do popředí zájmu 

pracovníků ŘSD a následně začala vý-

razně ovlivňovat použitelnost kameniv 

a  hodnocení betonů právě z  hlediska 

jejich možného porušení alkalicko-kře-

mičitou reakcí [2, 3].

ASR bývá popisována jako soubor re-

akcí mezi reaktivním kamenivem, al-

káliemi a  vlhkostí za přítomnosti vápe-

natých iontů [4]. V důsledku rozpínání, 

jímž bývá doprovázena, může dochá-

zet ke  vzniku trhlin v  cementové pas-

tě i v kamenivu, případně až k porušení 

betonové konstrukce. 

Pokud si všimneme jednotlivých fak-

torů, pak s vlhkostí musíme u betono-

vých konstrukcí počítat téměř vždy. Al-

kálie se do  betonu dostávají již z  ce-

mentu – jejich obsah se s přechodem 

od mokrého způsobu výroby cementu 

k  suchému výrazně zvýšil. Další alká-

lie mohou do betonu proniknout z oko-

lí, např. i z posypových solí. Zdá se te-

dy, že tím, co je možné ovlivnit, je vý-

běr kameniva.

POTENCIÁLNÍ  NEBEZPEČNOST 

KAMENIVA V   ČR

Pokud bychom chtěli vzít otázku poten-

ciální nebezpečnosti kameniv v ČR (ale 

i kdekoliv jinde) doslova, museli bychom 

konstatovat, že cementobetonové kryty 

komunikací a  dalších betonových kon-

strukcí jsou buď ASR již postiženy, ne-

bo se tak stane v budoucnosti. Na roz-

díl od ranných zkušeností s ASR (nebo 

obecněji AAR – alkali-aggregate reac-

tion), kdy byly pozorovány účinky silně 

reagujícího kameniva [5], v současnos-

ti jsou zaznamenávány poruchy způso-

bené ASR vznikající po  mnoha deseti-

letích, např. [6]. Z toho vyplývá, že ASR 

může probíhat rychle, pomaleji nebo ta-

ké velmi pomalu. Jaké jsou příčiny roz-

dílného průběhu?

ASR a reaktivnost SiO2

ASR je způsobena rozpustností a  mo-

bilitou SiO2, který reakcí s ionty Na+, K+ 

a  Ca2+ vytváří alkalicko-silikátové gely. 

Ty při své hydrataci zvětšují objem, což 

je vlastní příčinou porušení betonových 

konstrukcí. Křemen, nejběžnější sou-

část kameniva do betonu, je tvořen vý-

hradně SiO2. Všechny horninotvorné 

alumosilikáty obsahují tuto složku ve své 

krystalové struktuře také.

Reaktivita SiO2, jeho rozpuštění a vy-

srážení, je určována termodynamický-

mi a kinetickými faktory. Různé modi-

fikace SiO2 se rozpouštějí ve vodě po-

dle reakce:

SiO2 (s) + 2 H2O = H4SiO4 (aq)

V obecnější formě:

SiO2 (s) + n H2O = SiO2 . n H2O (aq)

Rozpustnost vzrůstá v  řadě: křemen 

– α-cristobalit – β-cristobalit – tridimit 

– amorfní SiO2 [7]. Na rozpustnost kře-

mene, obecněji SiO2, působí řada vněj-

ších faktorů. Jsou to zejména pH, teplo-

ta, velikost a specifický povrch zrn (kře-

mene nebo dalších minerálů).

Vliv pH

Rozpustnost SiO2 je nejmenší při pH 2. 

Směrem k pH 8,5 se zvyšuje mírně, ko-

lem pH 9 prudce a  maxima dosahu-

je v  oblasti pH 11 až 13. Takové pro-

středí je v betonu obvyklé. Pokud je roz-

tok v rovnováze s amorfním křemenem, 

tzn. koncentrace SiO2 v  roztoku je da-

leko vyšší, mohou vznikat ionizované 

vyšší polymery, jako H6Si4O7. Rozpust-

nost a  první disociační konstanty SiO2 

se mění s teplotou. Tím vzniká poměrně 

složitý vztah pro chování křemene v zá-

vislosti na pH a teplotě [7].

Vliv velikosti a specifického 

povrchu částic

Míra rozpustnosti SiO2 záleží také na 

velikosti povrchu, na  němž se sol-

vent (voda) stýká s pevnou fází (SiO2), 

a na volné energii povrchu dané látky. 

Čím je volná energie látky vyšší a polo-

měr částice menší, tím je rozpustnost 

vyšší [7].

Procesy na rozhraní SiO2 – voda

Procesy, které řídí kinetiku interakce 

mezi SiO2 a  roztokem, se odehráva-

jí na rozhraní pevné fáze a roztoku. Ve-

likou roli proto hrají struktury a chemis-

mus povrchu. Vazby Si-O na  povr-

chu se hydroxylují okamžitě (např. při 

rozštípnutí čerstvého minerálu), proto 

na povrchu převažují >SiOH silanolové 

skupiny. Při jejich ionizaci na >SiO- se 

uvolňují protony, vzniká elektrický náboj 

povrchu a elektrická dvojvrstva. 

Protony migrují k povrchu pevné lát-

ky a  ovlivňují strukturu rozpouštědla 

na rozhraní. Elektronegativní náboj po-

vrchu vzrůstá výrazně se vzrůstajícím 

pH a  koncentrací alkalických kationtů 

až do pH 10 až 11 [7].

Přítomnost a koncentrace 

alkalických iontů

Experimenty při teplotách 25 až 70 °C 

ukázaly, že sodné a  draselné chloridy 

zvýšily rozpustnost 5 až 8krát, při čemž 

účinek klesá v řadě NaCl~ KCl > LiCl > 

MgCl2 [8]. 

Naopak je znám brzdící účinek ně-

kterých na  povrch sorbovaných ion-
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tů, např. Al3+ na  rozpustnost křeme-

ne, i když jeho mechanismus není zce-

la objasněn. 

Podobně je známo, že v  přítomnos-

ti dvojmocného železa je křemen roz-

pustnější v  porovnání s  železem troj-

mocným jak v  přírodních, tak i  labo-

ratorních podmínkách. Experimentál-

ně byl vyzkoušen brzdící účinek iontů 

Al3+, Fe3+, Zn2+, Cu2+, Be2+, Ga3+ [7].

Reaktivita kameniva (hornin)

Reaktivita SiO2 závisí na  výše uvede-

ných faktorech. Samotný proces ASR 

avšak ovlivňuje  komplikované prostře-

dí kameniva (silikátových hornin), ce-

mentového pojiva a dostatečný přísun 

vlhkosti. Kamenivo je tvořeno kombi-

nací různých minerálů uspořádaných 

do mnoha struktur.

ASR běžných silikátových hornin 

je zpravidla ovlivněna více minerály na-

jednou. Některé minerály nebo fáze 

mohou ASR brzdit (např. Al(OH)3, [9]), 

jiné ji pravděpodobně zvyšují (např. 

plagioklasy). Nejreaktivnějšími složka-

mi jsou však amorfní hmoty obsahují-

cí SiO2, ať se jedná o čisté SiO2 (opál), 

nebo o  vulkanická skla s  variabilním 

obsahem této složky. 

ASR byla poprvé objevena a popsá-

na Stantonem [10] v  roce 1940 v Co-

loradu právě na účincích vulkanických 

skel. Amorfní a mikrokrystalické hmo-

ty SiO2 (pazourek, křemitý rohovec 

apod.) jsou tzv. rychle reagující fáze, 

jejichž reaktivnost se projevuje během 

5 až 15 let. Dlouhou dobu byly proto 

tyto fáze považovány za  jedinou příči-

nu ASR.

V  průběhu let se však potvrdilo, že 

i další horniny jsou příčinou ASR. Kře-

menné agregáty typu kvarcitů, žilné-

ho křemene apod., které jsou nejhoj-

nější součástí štěrků a  písků, způso-

bují pomalou ASR projevující se po ví-

ce jak 15 letech. Tyto horniny mají roz-

manité struktury vznikající jak růstem 

křemene, tak i  jeho pozdější defor-

mací a  rekrystalizací v  různých  geo-

logických procesech. V  současnos-

ti se předpokládá, že jejich reaktivnost 

je ovlivněna řadou mikrostrukturních 

a  deformačně-rekrystalizačních para-

metrů. Nejreaktivnější jsou křemenné 

agregáty rekrystalizované mechanis-

my „bulging“ a  „subgrain rotation“, při 

nichž vznikají nová, velmi drobná zr-

na spadající do kategorie mikrokrysta-

lického křemene. Reaktivita takových 

agregátů byla ověřena experimentálně 

i  v  reálných betonových konstrukcích, 

např. [11, 12].

PORUCHY ZPŮSOBENÉ ASR 

V   ČESKÉ REPUBLICE

V  České republice byly poprvé škody 

způsobené ASR identifikovány na  ce-

mentobetonovém krytu dálnice D11, 

zkoumaném na popud Ing. J. Hromád-

ky z Ředitelství silnic a dálnic ČR. ASR 

se projevila makroskopicky v  podobě 

husté sítě trhlin pozorované na  povr-

chu dálnice. Následně byla ASR potvr-

zena uranyl-acetátovou metodou a de-

tailním mikroskopickým výzkumem be-

tonových jader. Vznik alkalicko-křemiči-

tých gelů a mikrotrhlin byl přisouzen vul-

kanogenním drobám, tufitům a  tufům, 

pocházejícím z barrandienského svrch-

ního proterozoika [13].

V  letech 2004 až 2010 bylo ve  spo-

lupráci se společností Pontex, s. r. 

o., analyzováno patnáct mostních kon-

strukcí, z  nichž ve  dvanácti byla ASR 

potvrzena (obr. 1a, b, c, f). ASR způso-

buje vznik trhlin pokrývajících části be-

tonových dílců (obr. 1a až c, i); trhliny 

kumulující se do okrajových a rohových 

částí cementobetonových desek (obr. 

1d, e, g, h) a odprýskávání míst na po-

vrchu (obr. 1f). Hlavním reaktivním ty-

pem kameniva byly kvarcity a křemen-

né agregáty (obr. 2a, [14]).

Vysoký stupeň ASR se překvapivě 

projevil v případě mostu v Praze-Ruzy-

ni obsahujícím jako hlavní složku kame-

niva barrandienské vápence (obr.  2b). 

Bližším zkoumáním jsme zjistili, že to 

jsou vápence s  variabilním podílem 

SiO2. Prorůstání vápencové a  křemi-

té složky je intimní při velikosti zrna ko-

lem 1 μm. Právě tyto velice jemnozrn-

né křemenné partie způsobovaly ASR. 

Jednalo se o velmi rychlý typ ASR, kte-

rý se na mostě projevil po sedmi letech 

[15, 16].

Trhliny způsobené pouze ASR (obr. 2a, 

b, c, d) jsou částečně vyplněné alkalic-

ko-křemičitými gely (ASG) a  pronika-

jí skrz kamenivo nebo podél kontaktu 

kameniva a cementového pojiva. Trhli-

ny způsobené kombinací ASR a zpož-

děné ettringitové formace (DEF) (obr. 

2d, e) jsou vyplněné ASG a sekundár-

ním ettringitem (ett.s.). 

V  letech 2008 a  2009 zahrnoval vý-

zkum ASR i  pět úseků dálnic: dva 

na  dálnici D1 (obr. 1d, e), po  jednom 

na dálnicích D5 a D11 a odpočívka Vr-

bová Lhota (obr. 1g, h) na  pravé i  le-

vé straně dálnice D11. Stupeň ASR byl 

kvantifikován podle měrné délky trh-

lin na  povrchu a  uvnitř cementobeto-

nového krytu dálnice a objemu alkalic-

ko-křemičitých gelů a mikrotrhlin stano-

vených mikroskopicky. Kombinací mik-

roskopických a  makroskopických me-

tod se podařilo odlišit desky porušené 

v důsledku ASR od desek postižených 

jinými mechanismy. 

U desek postižených v důsledku ASR 

byly vyčleněny tři stupně intenzity. Nej-

vyšší stupeň ASR byl pozorován u de-

sek obsahujících převážně vulkanogen-

ní tufy, tufity, tufitické prachovce a dro-

by (obr. 2c, f). Vysokou reaktivnost těch-

to hornin způsobuje jemnozrnný kře-

men (velikost zrna pod 10  μm) hojně 

zastoupený v matrix hornin. Střední stu-

peň ASR se projevil u desek obsahují-

cích převážně křemenné a křemen živ-

cové agregáty a  biotitický granodiorit 

typické nízko-teplotně deformovaným 

křemenem. Nulový stupeň ASR vyka-

zovaly desky obsahující bazické vulka-

nity (spility, bazické tufy a tufitické pra-

chovce), vápence bez příměsi SiO2, 

amfibolity a  biotit amfibolický granodi-

orit, [12, 17] .

V  přehradním tělese Vrané nad Vlta-

vou byly zjištěny poruchy (obr. 1i), které 

jsou způsobeny kombinací ASR a pro-

cesem zvaným DEF (delayed ettringi-

te formation, tj. vznik sekundárního či 

opožděného ettringitu). 

Minerál ettringit je aluminát (hlinitan) 

a síran vápníku. Jeho vzorec je uváděn 

jako (CaO)6(Al2O3)(SO3)3 . 32 H2O nebo 

Ca6Al2(OH)4(SO4)3 . 26 H2O (např. [18]). 

Vznik ettringitu v  cementovém systé-

mu závisí na poměru síranu vápenaté-

ho k hlinitanu. 

ASR vznikla v přehradním tělese prav-

děpodobně jako první v  důsledku pří-

tomnosti reaktivního kameniva (vulka-

nogenních tufů, tufitů a drob, obr. 2d). 

Ke vzniku DEF došlo později v důsled-

ku vyššího obsahu fází obsahujících sí-

ru v  cementovém pojivu. Sekundární 

ettringit tak vyplnil trhliny a dutiny vznik-

lé původně v důsledku ASR (obr. 82e, 

[19]).

Z našich dosavadních zkušeností za-

tím vyplývá, že nejrizikovější typy ka-

meniva z hlediska ASR v České re-

publice jsou vulkanity a  vulkanogen-

ní horniny s převažujícím obsahem kře-

mene a  alkalických živců, které mají 

velmi jemnozrnnou křemennou matrix. 

Silnou reakci také vyvolávají vápen-

ce s velice jemnozrnnou křemitou slož-

kou. Tyto horniny však nejsou široce 

používány vzhledem k  svému omeze-

nému geologickému rozšíření. Grano-

diority a žuly jsou často také reaktivní, 

pokud jejich křemenná zrna prošla níz-

koteplotní deformací, v  jejímž důsled-

ku vznikla velmi drobná zrna mecha-

nismem „bulging“ „subgrain rotation“. 
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Nutno však připomenout, že identifika-

ce ASR na  stavbách v  ČR a  zjišťová-

ní jejích příčin byly zatím prováděny jen 

v omezeném rozsahu a převážně v čes-

ké části ČR.

Z metodického pohledu se jako neje-

fektivnější jeví aplikace základních mik-

roskopických metod (polarizační a elek-

tronová mikroskopie), s  jejichž pomo-

cí je možné přímo identifikovat produk-

ty ASR na  základě jejich chemického 

složení a morfologie. Doplňkové mikro-

skopické metody se osvědčily při kvan-

tifikaci ASR produktů (obrazová analý-

za) a identifikaci geologických typů kře-

mene v  kamenivu (katodová luminis-

cence) [20].

Nejspolehlivějším přístupem, jak ome-

zit vznik ASR, by bylo detailní geologic-

ko-petrografické a  technologické otes-

tování jednotlivých ložisek kameniva, 

které umožní vyčlenit ty jejich části (ne-

bo celá ložiska), které nejsou vhodné 

pro kamenivo do betonu, a zamezit tak 

jejich použití. Tím se ovšem v podstatě 

znemožní výroba betonu, protože – jak 

bylo řečeno na  začátku – snad žádné 

kamenivo není proti ASR zcela bezpeč-

né. Jde ovšem také o  to, jak hodnotit 

účinky ASR. To, že tato reakce v něja-

ké míře probíhá, ještě nemusí zname-

nat, že bude trvanlivost betonu výraz-

ně ohrožena.

Pro hodnocení nebezpečnosti kame-

niv z hlediska ASR byla na celém svě-

tě vyvinuta řada metod, které využíva-

jí měření rozpínání malt nebo betonů, 

připravených z  daného kameniva. Po-

kud rozpínání nedosáhne určité hodno-

ty, je kamenivo považováno za bezpeč-

né a naopak. 

Snad nejrozšířenější metodou je 

zrychlená zkouška dle ASTM  C  1260 

C94 Standard Test Method for Potential 

Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-

-Bar Method). Zkušební tělesa připrave-

ná z malty přesného složení a z kame-

niva přesné granulometrie mají rozmě-

ry 25 × 25 × 285 mm. Po odformování 

po 24 h jsou orientačně změřena a ulo-

žena na dalších 24 h do vody o teplo-

tě 80 °C. Poté je provedeno počáteční 

měření (nulové čtení) a tělesa jsou ulo-

žena po dobu 14 dnů, popř. déle, v roz-

toku hydroxidu sodného o koncentraci 

1,0 mol ∙ dm-3. V průběhu tohoto ulože-

ní jsou tělesa měřena. 

Z hlediska hodnocení rizikovosti ASR 

je rozhodující hodnota průměrného re-

lativního prodloužení vzorků dané smě-

si po 14 dnech uložení v roztoku NaOH. 

Dle ASTM 1260 C94 je možné výsledky 

interpretovat takto: 

• je-li relativní expanze menší než 0,1 %, 

je kamenivo neškodné,

• je-li expanze vyšší než 0,2 %, je kame-

nivo potenciálně nebezpečné,

• pro kameniva, jejichž expanze leží 

v  rozmezí 0,1 až 0,2 %, se o nebez-

pečnosti nedá rozhodnout. 

Toto hodnocení je založeno na empi-

rických výsledcích a samozřejmě exis-

tují výjimky. Ovšem pro další práci je té-

to normy a tohoto způsobu zkoušek vy-

užito a to pro posouzení možností elimi-

nace nebezpečí ASR. 

ELIMINACE NÁSLEDKŮ 

ALKALICKO-KŘEMIČITÉ REAKCE

Jak bylo řečeno, existují tři možnosti 

eliminace nebezpečí ASR: 

• snížení množství alkálií v betonu, 

• udržení betonu v suchém stavu,

• nepoužívání kameniva nebezpečné-

ho z hlediska ASR. 

Bohužel, tyto možnosti nejsou pro 

praxi reálné. 

Nabízejí se dvě další. Inhibitory ASR 

jsou většinou založeny buď na

• již zmíněných iontech Al3+, 

• nebo na sloučeninách lithia [21]. 

Tento způsob ochrany je ovšem ná-

kladný.

Existuje však jiný způsob, založený 

na  aplikaci minerálních příměsí. Me-

chanismus potlačování ASR příměsmi 

sestává ze souboru dílčích působení 

založených na malé velikosti jejich čás-

tic, pucolánové reaktivitě, modifikaci 

CSH gelu aj. [22, 23]. Podle Thomaso-

vy rešerše [24] jsou z běžných přímě-

sí nejúčinnější křemičité úlety a meta-

kaolin, méně účinný je pak nízkovápe-

natý vysokoteplotní popílek a ještě mé-

ně vysokopecní struska.

Použité materiály

Pro studium vlivu příměsí na  alkalické 

rozpínání vzorků byl použit běžný port-

landský cement CEM I 42,5 R. Příměs-

mi, jimiž byl z 10, 20 a 30 % nahrazo-

ván, byla středně mletá vysokopecní 

granulovaná struska o  měrném povr-

chu přibližně 380 m2/kg, vysokoteplot-

ní popílek a metakaolin. Jako kameni-

vo byl použit písek těžený na  jihový-

chodní Moravě. Označení jednotlivých 

směsí v  závislosti na  složení pojivové 

fáze udává tab. 1. Příměsi byly vybírá-

ny s ohledem na jejich různou předpo-

kládanou účinnost a různou ekonomic-

kou dostupnost.

Vliv příměsí na ASR

Rizikovost ASR byla posuzována pro-

střednictvím ASTM  1260 C94, princip 

zkušebního postupu byl popsán výše. 

Průběh rozpínání vzorků je zachycen 

na obr. 3. Je patrné, že použité kame-

nivo spadá do  oblasti kameniva, kte-

ré se svojí nebezpečností blíží kameni-

vu, potenciálně způsobujícímu škodlivé 

rozpínání. Dále je zřejmé, že v případě 

všech použitých příměsí ve všech dáv-

kách bylo dosaženo snížení rozpínání 

a tedy snížení rizika ASR.

Jako nejméně účinná příměs se je-

ví vysokopecní granulovaná struska, 

kterou bylo pro minimalizaci rozpíná-

ní na úroveň považovanou za bezpeč-

Obr. 1 Makroskopické projevy ASR 

na mostech: a) ve Svijanech, b) Tuřicích, 

c) Liblíně, f) Dolanech, d), e) na dálnici D1, 

g), h) na dálnici D11 – odpočívce Vrbová 

Lhota, i) na přehradním tělese Vrané nad 

Vltavou, Fotografie a, b, c, f, i – Ing. Míčka, 

Pontex, s. r. o.; fotografie d, e, g, h – 

Š. Šachlová ❚ Fig. 1 Macroscopic signs of 

ASR in bridges a) in Svijany, b) in Tuřice, c) in 

Liblín and f) in Dolany; d), e) from D1 Highway, 

g) h) from D11 Highway – Vrbová Lhota rest 

area and i) from Vrané nad Vltavou water 

dam, ASR causes cracks covering portions of 

concrete elements (a–c, i); cracks cumulating 

in the boundary and edge portions of the 

concrete pavement (d, e, g, h) and exfoliations 

(f), Pictures a, b, c, f, i - T. Míčka, Pontex Ltd; 

pictures d, e, g, h – Š. Šachlová

Obr. 2 Mikroskopické projevy ASR 

pozorované ve vzorcích betonu odebraného 

z mostu a) v Dolanech, b) v Praze-Ruzyni, 

c) f) z cementobetonového krytu dálnice D11 – 

odpočívka Vrbová Lhota a d) e) z přehradního 

tělesa Vrané nad Vltavou, qtz – kvarcit, cal 

– vápenec obsahující křemitou složku, qz – 

křemen, t.d. – vulkanogenní tufitická droba, tuf 

– vulkanogenní tuf, ett.p. – primární ettringit, 

c.p. – cementové pojivo, p – pór, Skenovací 

elektronový mikroskop kombinovaný 

s energiově disperzním spektrometrem, 

snímky v sekundárních elektronech (SE, a)

a ve zpětně odražených elektronech (BSE, 

b–f) ❚ Fig. 2 Microscopic characteristics 

of ASR observed in concrete samples taken 

from bridges in a) Dolany, b) Prague-Ruzyně; 

c) f) from concrete pavement of D11 Highway 

– Vrbová Lhota rest area and d) f) from Vrané 

nad Vltavou water dam, microcracks caused 

by ASR only (a, b, c, d) are partially filled 

by alkali-silica gels (ASG) and penetrating 

aggregate or cement paste boundary (qtz – 

quartzite, cal – limestone with silica content, 

qz – quartz, t.d. – volcanic tuffaceous 

greywacke, tuf – volcanic tuff, ett.p. – primary 

ettringite, c.p. – cement paste, p – pore 

voids). Microcracks caused by combination 

of ASR and delayed ettringite formation 

(DEF) (d, e) are filled by ASG and secondary 

ettringite (ett.s.), scanning electron microscopy 

combined with energy dispersive analysis, 

pictures in secondary electrons (SE, a) and in 

backscattered electrons (BSE, b–f)
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nou (pod 0,1  %) třeba nahradit 30  % 

cementu. 

Účinnější příměsí byl shledán vysoko-

teplotní popílek. V případě 20% náhra-

dy cementu popílkem bylo dosaženo 

nižší expanze než v případě 30% náhra-

dy cementu struskou. Vzorky, v kterých 

byl cement nahrazen popílkem z 30 %, 

nevykazovaly prakticky žádné délko-

vé změny. 

Za  nejúčinnější ze studovaných pří-

měsí je zde považován metakaolin, ne-

boť prodloužení těles s  10% náhra-

dou cementu přibližně odpovídá vzor-

Tab. 2 Zastoupení obsahu cementu a příměsí v maltách [%], (obr. 4) 

❚ Tab. 2 Proportional composition of binders in mortars [%], (fig. 4)

Složení/Označení směsi R S25S25 S50S50 S25 + V25S25 + V25

CEM 42,5 R [%] 100100 7575 5050 5050

vysokopecní struska [%] 00 2525 5050 2525

vápenec [%] 00 00 00 2525

Složení/Označení směsi P12,5P12,5 P25P25 P12,5 + B12,5P12,5 + B12,5 B25B25

CEM 42,5 R [%] 87,587,5 7575 7575 7575

vysokoteplotní popílek [%] 12,512,5 00 12,512,5 00

mletý betonový recyklát [%] 00 2525 12,512,5 2525

0
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Tab. 1 Zastoupení obsahu cementu a příměsí v maltách [%] (obr. 3) 

❚ Tab. 1 Proportional composition of binders in mortars [%] (fig. 3)

Složení/Označení směsi R S10 S20 S30 P10

CEM 42,5 R [%] 100 90 80 70 90

vysokopecní struska [%] 0 10 20 30 0

vysokoteplotní popílek [%] 0 0 0 0 10

metakaolin [%] 0 0 0 0 0

Složení/Označení směsi P20 P30 M10 M20 M30

CEM 42,5 R [%] 80 70 90 80 70

vysokopecní struska [%] 0 0 0 0 0

vysokoteplotní popílek [%] 20 30 0 0 0

metakaolin [%] 0 0 10 20 30
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Obr. 3 Vliv metakaolinu, popílku a strusky 

na alkalické rozpínání připravených 

malt ❚ Fig. 3 Influence of metakaoline, 

fly ash and slag on alkali-silica expansion of 

mortars

Obr. 4 Vliv minerálních příměsí a ternárních 

pojiv na alkalické rozpínání připravených 

malt ❚ Fig. 4 Effect of mineral admixtures 

and ternary binders on alkali-silica expansion 

of mortars

Obr. 5 Referenční malta R; 1 – alkalicko-

křemičitý gel rozlitý přes zrno ruly a 2 – 

lemující okraj póru ❚ Fig. 5 Microstructure 

of reference mortar R; 1 – alkali-silica gel 

across grain of gneiss and 2 – around pore

Obr. 6 Malty S25 s náhradou 25 % cementu 

struskou; 1 – trhlina v zrnu křemene s výplní 

alkalicko-křemičitého gelu ❚ Fig. 6 Mortar 

S25 with substitution of 25 % of OPC with 

slag, 1 – cracks in quartz filled in with alkali-

silica gel

Obr. 7 Malta S50 s náhradou 50 % cementu 

struskou; 1 – trhliny v zrnu křemene s výplní 

alkalicko-křemičitého gelu ❚ Fig. 7 Mortar 

S50 with substitution of 50 % of OPC with 

slag; 1 – crack in quartz filled in with alkali-

silica gel

Obr. 8 Malta P12,5 s náhradou 12,5 % 

cementu popílkem; 1 – alkalicko-křemičitý 

gel vyplňující trhlinu a 2 – jako lem kolem 

křemenných zrn ❚ Fig. 8 Mortar P12,5 

with substitution of 12,5 % of OPC with fly 

ash; 1 – alkali-silica gel infilling crack and 2 – 

surrounding grain of quartz

Obr. 9 Malta P25 s náhradou 25 % cementu 

popílkem; 1 – alkalicko-křemičitý gel v ztvrdlém 

pojivu a 2 – lemující okraj póru ❚ 

Fig. 9 Mortar P25 with substitution of 25 % 

of OPC with fly ash; 1 – alkali-silica gel in 

hardened paste and 2 – surrouding pore

Obr. 10 Malta P12,5 + B12,5 s náhradou 

cementu popílkem a betonovým recyklátem; 

1 – rozlitá forma alkalicko-křemičitého gelu 

na klastu křemenného agregátu 

❚ Fig. 10 Mortar P12,5 + B12,5 with 

substitution of OPC with fly ash and recycled 

concrete; 1 – spilt type of alkali-silica gel on 

quartz grain

3

4



3 92 / 2 0 1 4  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B E T O N

M A T E R I Á LY  A   T E C H N O L O G I E  ❚  M A T E R I A L S  A N D  T E C H N O L O G Y

kům s 20 % popílku a spadá hluboko 

do  oblasti, v  které je kombinace poji-

va a  kameniva považována z  hlediska 

ASR za  bezpečnou. Jako vůbec nej-

stálejší ze studovaných směsí se jeví ta 

s 30 % metakaolinu. Dosažené výsled-

ky korespondují s teoretickými předpo-

klady (viz úvod).

Prezentované výsledky dobře souhla-

sí s  těmi, které již byly provedeny pro 

strusku a  vysokoteplotní popílek v  mi-

nulosti [25, 26]. 

Při starších experimentech bylo použi-

to písku ze západního Slovenska, jehož 

rizikovost, zkoušena dle ASTM 1260 

C94 v ZKK Hořice, je vysoká. Jedná se 

o světle hnědo-šedý písek s maximální 

velikostí klastů do 6 mm. Hlavní složkou 

je křemen, který tvoří 50 % objemové-

ho zastoupení všech složek a vyskytu-

je se jak ve formě monokrystalické, tak 

i polykrystalické. Další podstatnou slož-

kou jsou klastické sedimenty v podobě 

prachovců a pískovců, jejichž obsah či-

ní 25 %. Nezanedbatelnou část tvoří ta-

ké jemnozrnný vápenec (10 obj. %) spo-

lu se zástupci metamorfovaných hor-

nin, rulami a kvarcity (10 obj. %). Akce-

soricky se vyskytují mikroklin, musko-

vit a  klasty granitoidů. Hornina působí 

čerstvým vzhledem a  celkově nevy-

kazuje žádné znaky zvětrávání, zaob-

lení a  sféricita jednotlivých klastů je 

dobrá. 

V  tomto případě byl kromě účinku 

strusky a  popílku zkoušen i  efekt ter-

nárních pojiv, konkrétně kombinace ce-

mentu, zmíněných příměsí a  mletého 

betonového recyklátu (BR). Mletý beto-

nový recyklát byl zkoušen jako alternati-

va k použití mletého vápence. Z hledis-

ka životního prostředí by bylo vhodné 
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nahradit cenný přírodní materiál – vá-

penec – surovinou druhotnou. A mletý 

betonový recyklát (odprach z  recykla-

ce betonu) by mohl být vhodnou alter-

nativou. Receptury malt jsou uvedeny 

v tab. 2, výsledky jsou znázorněny gra-

ficky na obr. 4.

Je zřejmé, že i v tomto případě došlo 

k výraznému snížení expanze při použi-

tí strusky a k ještě podstatně výrazněj-

šímu snížení při použití popílku. Zajíma-

vý je i efekt přídavku vápence, resp. be-

tonového recyklátu. Pokud byl cement 

nahrazen pouze recyklátem, byla za-

znamenána velmi výrazná expanze (pro 

mletý výpenec byl zaznamenán velmi 

podobný průběh). Ovšem při společ-

né aplikaci aktivních příměsí a recyklá-

tu došlo k výraznému snížení expanze. 

Mikroskopie malt

Kromě dilatometrických měření byla sle-

dována i  mikrostruktura zkoušených 

malt. Jak je zřejmé z obr. 4, byly hranoly 

dle ASTM 1260 C94 zkoušeny 28 dní, 

nikoli jen 14, což je rozhodující pro hod-

nocení rizika ASR. Všechny zkušební 

hranoly byly zkoumány při zvětšení pod 

mikroskopem, zda se na povrchu nevy-

skytují mikrotrhliny. Zároveň z nich byly 

pomocí kotoučové pily kolmo na podél-

nou osu hranolu uříznuty plátky o  roz-

měrech 25 × 25 × 30 mm, které byly ná-

sledně rovněž zkoumány na stereomik-

roskopu Leica S6D.

Výbrusy byly zhotoveny speciálním 

postupem, kdy jsou hranolová zkušeb-

ní tělesa bezprostředně po vyjmutí z al-

kalického roztoku opláchnuta a nepro-

dyšně uzavřena v igelitovém obalu, aby 

se zamezilo jejich vysychání. K  mikro-

skopii výbrusů byl použit polarizační mi-

kroskop Leica DMEP a k pořízení sním-

ků digitální kamera Leica.

Srovnávací hranol R obsahuje jako 

pojivo pouze cement bez dalších pří-

měsí. Mikroskopicky jsou vidět velmi 

četné a  dobře patrné reakční lemy 

na  okrajích pórů (obr.  5) a  trhliny zrn 

vyplněné alkalicko-křemičitým gelem.

U  vzorku S25, kde bylo 25  % obsa-

hu cementu nahrazeno vysokopecní 

struskou, můžeme ve výbrusu pozoro-

vat zejména kolem křemenných klastů 

časté reakční lemy z  alkalicko-křemi-

čitých gelů a  místy se nachází i  zrna 

s  trhlinami, které jsou částečně vypl-

něné gely (obr.  6). Častým úkazem je 

i výskyt gelového lemu na okrajích pó-

rů podobně jako u  srovnávacího hra-

nolu. Vzorek S50 s náhradou 50 % ce-

mentu vysokopecní struskou ukazuje 

na ojedinělých křemenných zrnech po-

čátek tvoření reak čních lemů a u jedno-

ho zrna křemene jsou patrné trhliny se 

slabou výplní alkalicko-křemičitého ge-

lu (obr. 7) Celkově se však dá zhodnotit 

jako vzorek s podstatně menšími reak-

čními změnami než vzorky R a S25.

Malty vyrobené s  náhradou 12,5  % 

(P12,5) a 25 % (P25) cementu vysoko-

teplotním popílkem vykazují na  ojedi-
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nělých místech v ploše výbrusu proje-

vy ASR. U vzorku s 12,5 % popílku by-

lo nalezeno jedno zrno s trhlinou, vypl-

něné alkalicko-křemičitým gelem a sla-

bý reakční lem kolem kvarcitového zrna 

(obr. 8), které jsou ojediněle vidět i u zrn 

křemene. Vzorek s 25 % popílku je až 

na výjimky (obr. 9) reakcemi téměř ne-

postižen. 

Substitucí 12,5  % vysokoteplotního 

popílku a 12,5 % mletého betonu za ce-

ment vznikla zkušební tělesa, ve  kte-

rých můžeme zejména u  křemenných 

zrn pozorovat časté reakční lemy z alka-

licko-křemičitých gelů, zrna s  trhlinami 

a u pórů okrajové gelové lemy (obr. 9).

Zkušební hranoly po  zkoušce 

ASTM C 1260, u kterých bylo cemento-

vé pojivo částečně nahrazeno struskou 

(S50), popílkem (P25) a popílkem s mle-

tým betonem (P12,5 + B12,5), nevyka-

zují žádné viditelné povrchové porušení. 

Vzorek S25 + V25 s náhradou cemen-

tu struskou a vápencem má jen tenkou 

ojedinělou trhlinku na lícové straně. Zku-

šební tělesa zhotovená s  25% příměsí 

strusky na úkor cementu jsou poruše-

ná drobnými trhlinkami na lícové i boč-

ních stranách, stejně tak to můžeme po-

zorovat i u vzorku s příměsí 12,5 % po-

pílku, dále u vzorku s 25% příměsí mle-

tého betonu i  u  srovnávacího hranolu. 

U  posledních dvou typů bylo narušení 

povrchu výraznější než u ostatních hra-

nolů, přičemž srovnávací zkušební těle-

so mělo porušení nejvýraznější. U žád-

ného ze vzorků nebyly ovšem trhliny vi-

dět pouhým okem a byly patrné až při 

zvětšení ve stereomikroskopu. 

ZÁVĚR

Bylo ověřeno, že riziko ASR lze pro-

střednictvím vhodných příměsí velmi vý-

razně eliminovat. Ze studovaných pří-

měsí byl jako nejúčinnější shledán me-

takaolin, méně pak vysokoteplotní po-

pílek a  relativně nejméně účinnou ze 

zkoušených příměsí se jeví vysokopecní 

granulovaná struska.

Míra mikroskopicky viditelných proje-

vů alkalicko-křemičité reakce je úměrná 

naměřeným hodnotám alkalické rozpí-

navosti hranolů. 

To, že ASR představuje celosvětově 

nedořešený problém s velkými technic-

kými a ekonomickými důsledky doklá-

dá řada mezinárodních konferencí týka-

jících se mimo jiné i ASR, např. Interna-

tional Cement Microscopy Association 

Conference, Euroseminar on Microsco-

py Applied to Building Materials. Pou-

ze na témata související s ASR (a AAR, 

resp. ACR) se spe cializuje konference 

International Conference on Alkali Agg-

regate Reaction (první uspořádaná roku 

1974 v Dánsku; poslední, v pořadí čtr-

náctá, v roce 2012 v Texasu). 

Tento článek si rozhodně nedělá ná-

rok na  to, aby vyřešil problematiku 

ASR v České republice. Ovšem ukazuje 

na velmi perspektivní možnost elimina-

ce ASR v kamenivech, která nejsou ani 

zcela bezpečná ani potenciál ně nebez-

pečná, tedy ve většině případů, s nimiž 

se v České republice setkáváme. 

Uvedených výsledků bylo dosaženo díky finanč-

ní podpoře projektu GAČR č. P104/12/0915 

a TAČR č. TA03010501.
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