
OPONENTSKÝ POSUDEK 

doktorské disertační práce slečny Mgr. Šárky Lukschové, vypracované na téma                                                   

„Alkali-silica reaction of aggregates in real concrete and mortar speciments“ 

 

 Na základě žádosti děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pana 

Prof. RNDr. Pavla Kováře, CSc., ze dne 5.8.2008, podávám na předmětnou disertační práci 

tento oponentský posudek. 

 Předložená doktorská disertační práce je tvořena celkem pěti textovými kapitolami a 

seznamem použité literatury v celkové úhrnné délce 70 číslovaných stran textu. Za vlastním 

textem je ve formě dodatků (Appendix A – Appendix E) zařazeno pět odborných článků a 

konferenčních příspěvků, které dokládají autorčinu publikační činnost a v detailech rozvádějí 

některé výsledky a závěry uvedené v textu práce.  

 Práce se zabývá velmi aktuálním problémem alkalicko-silikátové reakce kameniva 

v betonu. Této problematice nebyla dosud u nás věnována patřičná pozornost, teprve 

v posledních zhruba deseti letech je možno zaregistrovat jistý odborný zájem o řešení tohoto 

technicky významného problému. Předloženou doktorskou práci je tedy možno označit za  

první ucelenou studii, která je v podmínkách České republiky zaměřena na propojení 

petrografických metod, dlouhodobě používaných v geologii a laboratorních metod výzkumu 

náchylnosti kameniva k alkalicko-silikátové reakci, tak, jak jsou tyto postupy známy ze 

zkušebnictví betonu a maltovin.  

 Zkoušky a analýzy prováděné v rámci disertační práce lze v zásadě rozdělit do dvou 

časově a tématicky oddělených period. V první z nich byla nejprve provedena terénní 

prohlídka vybraných 13-ti mostních objektů (realizovaných v letech 1924 – 1996) a jednoho 

úseku dálničních svodidel z roku 2000. In-situ byly zaregistrovány a popsány předpokládané 

projevy alkalicko-křemičité reakce na jednotlivých objektech a formou vývrtů z nich bylo 

odebráno celkem 17 vzorků betonů. Na těchto vzorcích se pak v laboratoři jednak provedly 

barvící zkoušky (za pomoci Rhodaminu B a hexonitrokobaltitanu sodného), umožňující 

makroskopickou registraci alkalicko-křemičitých gelů v betonu a dále z nich byly zhotoveny  

výbrusy, na kterých se provedlo detailní mikroskopické studium s využitím analýzy obrazu a 

elektronové mikroskopie.  

Druhou, odborně neméně závažnou, část doktorské práce pak představuje testování 

vzorků těženého kameniva, které bylo odebráno z dvaceti vybraných pískoven, a to vzhledem 
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k jejich náchylnosti k alkalicko-křemičité reakci. Tuto část doktorské práce považuji za velmi 

originální, inovativní a pro výzkum alkalicko-křemičité reakce v České republice za 

jednoznačně přínosnou. Její zásadní význam spočívá především v důsledné aplikaci metod 

petrografického studia a ve využití analýzy obrazu, která umožňuje kvantifikaci produktů 

alkalicko-křemičité reakce. Pomocí analýzy obrazu byl modifikován postup petrografické 

metody AAR-1 dle RILEM, urychlené dilatometrické zkoušky rozpínání na maltových 

trámečcích dle ASTM C1260 i tzv. gel pat testu.  

Samostatnou součástí petrografického studia je pak výzkum křemenem bohatých typů 

těženého kameniva s ohledem na způsoby rekrystalizace křemenných zrn a vztah konkrétního 

mechanismu rekrystalizace k projevům a intenzitě alkalicko-silikátové reakce. Protože jde o 

dosud ne příliš probádaný aspekt náchylnosti křemenem bohatého kameniva k alkalicko-

silikátové reakci, který byl v práci hodnocen pouze na třech vzorcích, je možno jej považovat 

za vhodný námět k dalšímu studiu.    

Doktorská práce spadá převážně do oblasti základního výzkumu, i když její závěry 

budou jistě využitelné také prakticky. O provázanosti práce na stavební praxi svědčí fakt, že 

některé metodické postupy, použité v práci (zejména petrografické studium maltových 

zkušebních těles) byly navrženy k doplnění do novelizované verze Technického předpisu TP 

137, který představuje jediný v současnosti platný dokument, upravující zkoušení kameniva 

vzhledem k jeho náchylnosti k alkalicko-silikátové reakci.  

I přes jednoznačné kladné hodnocení předložené doktorské disertační práce mám 

k jejím výsledkům nebo závěrům tyto dotazy, námitky nebo doporučení: 

1. Nejsem si jist, zda-li veškeré projevy degradace betonu, které jsou uvedeny 

jako příklady na Obr.1. na str. 21 (resp. na Obr.1. v článku v příloze A) je 

možno přičíst jen a pouze alkalicko-křemičité reakci (autorka sama přiznává 

složitost makroskopické identifikace trhlin a dalších způsobů porušení betonu 

vyvolaných alkalicko-křemičitou reakcí a možnost jejich záměny s degradací 

způsobenou např. vlivem mrazu nebo chemických rozmrazovacích prostředků). 

Existuje provázanost např. s mikroskopickým studiem vzorků z objektů 

prezentovaných na uvedených obrázcích, aby bylo možno prezentované 

porušení jednoznačně spojit s alkalicko-křemičitou reakcí?, 

2.  Na str. 27 a 28 jsou uvedeny výsledky kvantitativní analýzy složení betonu, 

odebraného jak z mostních objektů, tak z dálničních svodidel. Uvedené 

hodnoty objemového zastoupení drobného kameniva (frakce 0/4), které se 

zejména u betonu ze svodidel pohybují v rozmezí cca 12 – 16%, považuji za 
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poměrně nízké a nekorespondující s běžně používanými recepturami betonu. 

Jakým způsobem odlišila autorka pomocí mikroskopických metod velmi 

drobná zrna kameniva (o velikosti např. n.μm) od cementového kamene? 

3. Proč byly pro testování náchylnosti konkrétního kameniva k alkalicko-

křemičité reakci vybrány pouze vzorky těženého kameniva? Je důvodem 

skutečnost uvedená na str. 42, tj. že šlo o identické lokality, které byly 

hodnoceny již v projektu, řešeném kolektivem z Kloknerova ústavu ČVUT 

(Modrý et al., 2003)? Byla tedy snahou autorky revize předcházejících 

výzkumů, resp. vzájemné srovnání výsledků? V každém případě bych 

doporučil se v budoucnu věnovat také drcenému kamenivu, které je 

v některých regionech dominantní složkou používaných betonů. 

4.  Je chvályhodné, že si autorka plně uvědomuje problém značné mineralogicko 

– petrografické nehomogenity ložisek přírodního kameniva (viz konstatování 

v poslední větě na str. 42). Znamená to tedy, že reaktivita kameniva není ve 

všech partiích ložiska stejná a může silně kolísat. Jsou, v této souvislosti, 

součástí návrhu na doplnění Technického předpisu TP 137 také požadavky na 

způsob „optimálního“ odběru vzorků, resp. na časové intervaly zkoušení 

kameniva z konkrétního ložiska? 

5. Alkalicko-křemičitá reakce není vyvolána pouze samotným kamenivem, ale 

také obsahem alkalických iontů v použitém cementu, resp. prostředím, v němž 

se konkrétní beton nachází (což koneckonců sama autorka několikrát zmiňuje, 

např. hned v úvodní podkap. 1.1. na str. 15). V této souvislosti bych pro další 

výzkumy a publikování jejich výsledků autorce doporučil, aby se kromě 

detailního petrografického studia kameniva věnovala i chemickému složení 

cementu. Je známo, že cementy různých producentů mohou mít diametrálně 

odlišný obsah alkálií (a pro některé speciální případy jsou dnes dováženy 

nízkoalkalické cementy např. z Německa). 

6. Z ekonomických důvodů (kdy v současnosti v technologii betonu hrají roli 

nikoliv koruny, ale desítky haléřů, které mohou rozhodovat o použitelnosti 

dané receptury v praxi) nelze zcela vyloučit použití potencionálně reaktivního 

kameniva v betonu (konkrétně jde např. o kulmské droby, které jsou hlavním 

typem kameniva těženým pro užití do betonu v regionu severní a střední 

Moravy a těžko lze předpokládat jejich nahrazení zcela nereaktivním 

kamenivem). Dokázala by autorka uvést způsoby a konkrétní řešení, jak 
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(alespoň částečně) eliminovat alkalicko-křemičitou reakci i v případě užití 

reaktivního nebo potencionálně reaktivního kameniva? 

I přes uvedené připomínky, které však považuji spíše za náměty pro další výzkum 

autorky v této oblasti, považuji předloženou doktorskou disertační práci za velmi kvalitní a 

v řadě ohledů průkopnickou v podmínkách České republiky. Disertační práce je vypracována 

ve smyslu svého zadání a cílů, vytýčených v úvodních kapitolách. Práce přináší velké 

množství dat, v řadě případů jde o zcela nový pohled na hodnocení alkalicko-křemičité 

reakce.  

Celkově hodnotím disertační práci slečny Mgr. Šárky LUKSCHOVÉ jako velmi 

zdařilou a rád ji doporučuji k veřejné obhajobě.   

 

V Ostravě dne 3. září 2008 

 

 

Ing. Martin Vavro, Ph.D. 

vedoucí Katedry stavebních hmot a 

hornického stavitelství Fakulty stavební VŠB-

TU v Ostravě 

 


