
ABSTRAKT (ČJ) 

Alkalicko-křemičitá reakce je i v dnešní době významným problémem v oblasti betonářství. V roce 

1940 byla poprvé popsána Stantonem a do dnešní doby velice postoupilo zkoumání výskytu alkalicko-

křemičité reakce v kamenivu. I přes tyto poznatky není vše vyřešeno a nejsou známy všechny příčiny a 

důsledky této reakce. Pro rozpoznání alkalicko-křemičité reakce v kamenivu slouží celá řada metod, 

jsou to petrografické, chemické metody a dilatační zkoušky, které zkoumají rozpínání betonu 

v důsledku reaktivnosti kameniva.  

Petrografické metody hodnotí kvalitativní a kvantitativní znaky kameniva, ale nemohou zaručit zda 

nakonec kamenivo přece jen nezpůsobí reakci. Chemické zkoušky a dilatační zkoušky stanovují 

takzvaný potenciál reakce (nereaktivní, potenciálně reaktivní a reaktivní kamenivo), ale i ty mají své 

chyby a nemohou být brány jako 100% ukazatel přítomnosti alkalicko-křemičité reakce v kamenivu.  

V práci jsou popsány obecné charakteristiky alkalicko-křemičité reakce kameniva, její mechanizmy a 

faktory ovlivňující její vznik. Je popsáno porušení betonu, ve kterém je použito některých 

vulkanických hornin, ty jsou v některých pracích uváděny jako potenciálně reaktivní alkalicko-

křemičitou reakcí (ASR). 

Dále se zabývá samotným laboratorním výzkumem ASR. Bylo vybráno okolo 30 lomů produkujících 

drcené kamenivo z vulkanitů. Vulkanické horniny byly vybrány,  protože jsou považovány některými 

vědci za potenciálně reaktivní. Většina vybraných hornin jsou označovány jako neovulkanity, některé 

pak paleovulkanity. Na začátku byly zjištěny hodnoty rozpínání maltových trámečků ve výzkumném 

ústavu v Hořicích v Podkrkonoší. Podle těchto zjištěných informací byly vybrány více reaktivní 

vzorky (hodnota expanze > 0,1) a dále zkoumány v laboratoři.  

Laboratorní výzkum zahrnoval mikroskopický popis výbrusů trámečků, přípravu gel pat 

(koláčkového) testu a mikroskopický popis výbrusů koláčků. Pomocí analýzy obrazu (program 

SigmaScan Pro 5) a mikroskopických fotek je vyhodnocen procentuelní poměr přítomnosti alkalicko-

křemičitého gelu ve výbrusech.  

Z výzkumu pak vyplývá, že vybrané vzorky jsou ve větší části potenciálně reaktivní díky svým 

hodnotám expanze trámečků a výsledkům obsahu alkalicko-křemičitého gelu ˃ 0,10 obj.%. A je třeba 

je podrobněji zkoumat před použitím v betonech nebo použít případně přísad do betonu, aby se reakci 

zabránilo.  

Z výzkumu je také patrný vliv hydroxidových roztoků, které se používají při koláčkových zkouškách a 

ve kterých vzorky setrvávají od 14ti dní až do 1 měsíce. Je vidět, že roztoky tvořené pouze NaOH mají 

větší vliv na přítomnost alkalicko-křemičitého gelu ve výbrusech, ale naopak snižují hodnotu měrné 

délky trhlin, zatímco vzorky z roztoku KOH mají hodnoty měrné délky trhlin vyšší. 

Z práce je vidět, že i doplňková metoda jako je koláčkový test může částečně přispět k výzkumu 

alkalicko-křemičité reakce. A je otázkou, zda by se jí nemělo zabývat v budoucnu více a rozvinout ji 

potřebám výzkumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


