REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA PIASKU
– CZY TO JEST PROBLEM ?
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Zakres prezentacji

01

Rola doświadczenia w ocenie reaktywności
alkalicznej kruszyw

02

Ocena reaktywności alkalicznej piasku –
analiza wyników

03

Skutki proponowanych zapisów

04

Propozycje rozwiązania problemu
reaktywności alkalicznej piasku

Skład betonu w przeliczeniu na m3 mieszanki betonowej

KRUSZYWO GRUBE ~ 55,0%

PIASEK ~ 25,0%

ZACZYN CEMENTOWY ~ 13,8%

Kruszywo naturalne do betonu

Piasek 0/2

Żwir 2/8

Żwir 8/16

Żwir 16/32

Mechanizm reakcji ASR - I stadium reakcji alkalia – krzemionka

ŹRÓDŁA ALKALIÓW:
• cement
• woda
• domieszki
• środki odladzające

REAKTYWNE FORMY
KRZEMIONKI
• opal
• chalcedon
• trydymit
• krystobalit

PRODUKTY ŻELOWE
(ŻEL ALKALICZNOKRZEMIAMOWY)

Mechanizm reakcji ASR – skutki reakcji alkalia – krzemionka
Destrukcyjne procesy betonu
wywołane reakcją alkalia –
krzemionka (ASR)
są bardzo powolne, rezultaty
uwidaczniają się
niejednokrotnie

Charakterystyczna siatka
spękań, wycieki żelu

dopiero po kilkunastu latach
eksploatacji konstrukcji betonowej.

Znaczenie doświadczeń praktycznych w dokumentach normalizacyjnych
PN-EN 12620+A1:2010 „Kruszywa do betonu” zał. G
W przypadku braku wystarczająco długich doświadczeń dotyczących negatywnych skutków
reaktywności w określonych połączeniach cementu i kruszywa, może zachodzić potrzeba
uwzględnienia następujących środków zaradczych…
W przypadku kruszyw importowanych z innych krajów, zaleca się aby nabywca uwzględniał
doświadczenia z miejsca pochodzenia kruszywa

Znaczenie doświadczeń praktycznych w dokumentach normalizacyjnych
ASTM C33-02a Standard Specification for concrete aggregates
Valid, comparable concrete service record data, if available, should take precedence over
laboratory test results in most cases. To be considered valid, a record of satisfactory service
should be available for at least 10 years for aggregates, cementitious materials, and exposures
sufficiently similar to those in which an aggregate is being considered for future use.
W większości przypadków wyniki dotyczące eksploatacji betonu (powyżej 10 lat), jeśli są
dostępne, powinny mieć pierwszeństwo przed wynikami badań laboratoryjnych…

Znaczenie doświadczeń praktycznych w dokumentach normalizacyjnych
ASTM C33-02a Standard Specification for concrete aggregates
Results of this test method (ASTM C1260) should not be used for rejection of aggregates unless it
has been established using the sources of supplementary information cited in the test method
that the detected expansion is actually due to alkali-silica reaction.
Wyniki tej metody badawczej (ASTM C1260) nie powinny być stosowane do odrzucania kruszyw,
chyba że ustalono, wykorzystując źródła informacji uzupełniających cytowanych
w metodzie badawczej, że wykryta ekspansja jest rzeczywiście spowodowana reakcją alkaliakrzemionka.

Znaczenie doświadczeń praktycznych w dokumentach normalizacyjnych
ASTM C33-02a Standard Specification for concrete aggregates
This test method (ASTM C1293) is considered to be the most reliable procedure among
ASTM Test Methods for the evaluation of aggregates for alkali-silica reaction.
Ta metoda badawcza (ASTM C1293) jest uważana za najbardziej wiarygodną spośród
metod ASTM służących do oceny kruszywa pod kątem reakcji alkalia-krzemionka.

Dotychczasowe doświadczenia własne

Dotychczasowe doświadczenia własne
Odcinek: Odcinek F Częstochowa Północ (z węzłem) -Blachownia (z
węzłem)
Realizacja: 2015 - 2019
Kruszywo: Dziergowice

DK46 Obwodnica Lublińca
Realizacja: 2008-2010
Kruszywo: Stroszowice / Lewin Brzeski

A1/A4 Węzeł Sośnica
Realizacja: 2008-2009
Kruszywo: Ruda Budziska /
Bieńkowice

DK 78 Obwodnica
Siewierza Realizacja: 20082010
Kruszywo: Dziergowice
Odcinek: Piekary Śląskie – Gliwice
Wschód
Realizacja: 2009-2011
Kruszywo: Dziergowice

Odcinek: Gliwice Sośnica - Kleszczów
Realizacja: 2003 - 2005
Kruszywo: Kotlarnia

Odcinek: Odcinek G Blachownia (bez
węzła) - Częstochowa Południe (z
węzłem)
Realizacja: 2015 - 2019
Kruszywo: Dziergowice

Odcinek: Kraków Przewóz Kraków Nowa Huta
Realizacja: 2014 - 2017
Kruszywo: Radłów

Odcinek: Gliwice - Balice Targowisko
Realizacja: 2007 - 2009
Kruszywo: Radłów
Remont obiektów drogowych
Dąbrowa Górnicza – Tychy
Realizacja: 2002 - 2008
Kruszywo: Kotlarnia / Dziergowice

Odcinek: Sośnica – Rybnik
Realizacja: 2007-2009
Kruszywo: Ruda Budziska /
Bieńkowice

A4 / DK86 Węzeł Murckowska
Realizacja: 2007 - 2009
Kruszywo: Dziergowice
Odcinek: Gorzyczki - Mszana -Świerklany
Realizacja: 2007-2014
Kruszywo: Ruda Budziska/ Bieńkowice

Odcinek: Bielsko-Biała
Komorowice - Jasienica
Realizacja: 2003 - 2006
Kruszywo: Kotlarnia

S52 Obwodnica Skoczowa
Realizacja: 2003 – 2007
Kruszywo: Kotlarnia

Odcinek: Gliwice - Ruda Śląska - Chorzów
Realizacja: 2002 - 2004
Kruszywo: Kotlarnia
Odcinek: Bielsko-Biała Mikuszowice
– Buczkowice - Żywiec
Realizacja: 2010 – 2015
Kruszywo: Kotlarnia / Dziergowice

Ocena reaktywności alkalicznej piasku – porównanie metod badawczych
Procedura GDDKiA PB/1/18

Procedura GDDKiA PB/2/18

PN-B-06714-34:1991
– stara norma

16

365

180

Zaprawa

Beton

Zaprawa

25x25x285

75x75x250

25x25x250

80 (1n NaOH)

38

38

Zawartość cementu [kg/m3]

580

420

640

Zawartość Na2Oeq w cemencie [%]

0,90

1,25

1,20

w/c

0,47

0,42 – 0,45

około 0,40

100% sprawdzane kruszywo
drobne (piasek)

ok. 37% - sprawdzane kruszywo
0-2mm (uśredniony punkt piaskowy)
pozostałość –kruszywo grube
niereaktywne R0

100% sprawdzane kruszywo
drobne (piasek)

Metoda badawcza
Czas trwania badania [dni]
Rodzaj próbek
Rozmiar próbek [mm]
Temperatura dojrzewania próbek
[°C]

Skład próbki poddawanej badaniu

Ocena reaktywności alkalicznej piasku – porównanie wyników badań
Numer próbki piasku

Według PN-91/B06714-34 - stara norma

Według metody PB/1/18

kryterium <0,10

ocena

kryterium R0 <0,15, R1<0,30

kategoria

Piasek 1

0,03

spełnia

0,04 (0,20)

R0 (R1)

Piasek 2

0,01

spełnia

0,27

R1

Piasek 3

0,02

spełnia

0,10

R0

Piasek 4

0,01

spełnia

0,24

R1

Piasek 5

0,02

spełnia

0,26

R1

Piasek 6

0,03

spełnia

0,37

R2

Piasek 7

0,04

spełnia

0,37

R2

Piasek 8

0,02

spełnia

0,33

R2

Piasek 9

0,02

spełnia

0,20

R1

Piasek 10

0,04

spełnia

0,13

R0

Ocena reaktywności alkalicznej piasku – w kontekście procedur GDDKiA

Oznaczenie piasku

Badanie wg procedury PB/1/18
(metoda przyspieszona)

Badanie wg procedury PB/2/18
(metoda długoterminowa)

Kryterium
R0 <0,15, R1<0,30, R2>0,30

Kategoria

Kryterium
R0 <0,04, R1<0,12

Kategoria

Piasek A

0,24

R1

0,01

R0

Piasek B

0,37

R2

0,02

R0

Piasek C

0,30

R2

0,04

R0

Piasek D

0,12

R0

0,005

R0

Piasek E

0,30

R2

0,03

R0

Piasek F

0,10

R0

0,003

R0

Skutki aktualnych zapisów – dostawy kruszyw na wybrane realizacje kontraktów
Kontrakt

Producent betonu

Producent kruszywa /
kopalnia

Odległość

Dostosowanie DK 18
do parametrów
autostrady na odcinku
„0” i „1”

WBT Iłowa

Szumowo

615 km

Gryżyce

370 km

Radziechów

304 km

Zbiroża

250 km

Borowce

410 km

Rasząg

515 km

Różyńsk Wielki

508 km

Potasznia

583 km

Budowa drogi
ekspresowej S1

WBT Dąbrowa
Górnicza

Skutki aktualnych zapisów – częstotliwość wykonywania badań
Dla Producenta kruszywa
Procedura badawcza

Częstotliwość badania

Dla Producenta betonu

PB/3/18 Analiza petrograficzna (uzupełnienie badań
Zgodnie z ZKP
wykonywanych zgodnie z PN-EN 932-3)
PB/1/18 (2 tygodnie)

1 raz na rok*

PB/2/18 (roczna)
1 raz na 2 lata*
PB/2/18 (roczna zmodyfikowana)
* zalecane jest zwiększenie częstotliwości badania, gdy mierzone wielkości wydłużenia próbek zaprawy lub betonu są
bliskie w granicach błędu wartościom rozgraniczającym sąsiednie kategorie reaktywności (tzn. w obszarze
niepewności pomiarowej

Dla każdej dostarczonej partii kruszywa, tj.:
a) w przypadku budowy drogowych obiektów
inżynierskich:
- co 4000 ton – partia kruszywa grubego jednej frakcji,
- co 2000 ton – partia kruszywa drobnego.
b) w przypadku budowy nawierzchni drogowych:
1 raz podczas budowy odcinka jezdni o powierzchni nie
większej niż 50000 m2, ale nie mniej niż 2 razy na całym
budowanym odcinku jezdni

Propozycje rozwiązania
Uwzględnienie dotychczasowych doświadczeń ze zrealizowanych obiektów drogowomostowych, tj. wnioskuje się o dopuszczenie do stosowania kruszyw drobnych (piasku)
kategorii reaktywności R0 i R1 określonej wg procedury badawczej PB/1/18 (przyspieszonej)
Uznanie Deklaracji Właściwości Użytkowych wystawionej przez producenta kruszywa jako
głównego źródła potwierdzającego kategorię reaktywności kruszywa

Uznanie za zalecaną metodę oceny kategorii reaktywności kruszywa dla producenta
kruszywa metody długoterminowej PB/2/18 (poza okresem przejściowym)

Sposoby zapobiegania reakcji alkalia – krzemionka (ASR)
• ograniczenie stopnia nasycenia betonu wodą
• stosowanie niereaktywnego kruszywa
• obniżenie zawartości alkaliów efektywnych w porach betonu:
– stosowanie cementów specjalnych o niskiej zawartości aktywnych alkaliów (NA)
– stosowanie dodatków typu II do betonu

Warunki przebiegu reakcji alkalia – krzemionka (ASR)

Ryzyko wystąpienia reakcji alkalia-kruszywo
może zostać ograniczone poprzez zmniejszenie
alkaliczności roztworu porowego

Mechanizm reakcji ASR - alkalia rozpuszczalne w wodzie wg ASTM C114

Mechanizm reakcji ASR - alkalia rozpuszczalne w wodzie wg ASTM C114

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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