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INTRODUCTION

The Czech deep geological repository (DGR) concept is based 

on the disposal of highly-radioactive waste in a crystalline rock 

environment as in, for example, Finland and Sweden. Crystalline 

rocks are characterised by the presence of fractures that may, in 

the future, play the role of preferential pathways for the transport 

of radionuclides. Thus, the natural barrier provided by the rock is 

complemented by a system of engineered barriers consisting of the 

waste disposal package and a layer of bentonite, the main function 

of which is to protect the waste package and retard the potential 

migration of radionuclides.

The Czech deep geological repository for radioactive waste 

concept, which is still in the development stage, considers the 

design of materials that are stable over the long term and whose 

properties can be reasonably predicted over thousands of years. At 

the same time, it is important that the materials that make up the 

engineered barriers are not adversely affected by the construction 

materials used in the DGR, such as concrete.

One of the typical characteristics of conventional structural 

concrete consists of its high pH value (12.5–13), which is able to 

negatively affect the properties of bentonite, an example of which 

concerns a potential reduction in the swelling ability of the material 

and, consequently, its sealing function. Hence, it is necessary to 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

V České republice je koncept hlubinného úložiště (HÚ) založen 

na ukládání vysoce radioaktivního odpadu v krystalinických hor-

ninách, stejně jako například ve Finsku a Švédsku. Krystalinické 

horniny jsou typické přítomností puklin, které mohou v budoucnu 

sloužit jako preferenční cesta pro radionuklidy. Proto je tato přírod-

ní bariéra doplněna o systém inženýrských bariér, složený z ukláda-

cího obalového souboru a bentonitových bariér, jejichž hlavní funk-

cí je ochránit kontejner a zpomalit případnou migraci radionuklidů.

Český koncept hlubinného úložiště radioaktivního odpadu je 

stále ve fázi vývoje. Jedním z úkolů je navržení takových materiá-

lů, které budou dlouhodobě stabilní a jejich vlastnosti dlouhodobě 

predikovatelné. Zároveň nesmí být materiály inženýrských bariér 

negativně ovlivněny konstrukčními materiály, jako je například 

beton.

Typickou vlastností běžného konstrukčního betonu je vysoké pH 

(12,5–13), které může negativně ovlivnit vlastnosti bentonitu. Pří-

kladem negativního ovlivnění je možné snížení bobtnací schopnos-

ti bentonitu, a tím i jeho těsnicí funkce. Z tohoto důvodu bylo nutné 

zabývat se výzkumem a vývojem betonové směsi, která bude mít 

snížené pH (≤ 11,2), a tudíž vlastnosti a funkci bentonitové barié-

ry neovlivní. Tyto teoretické předpoklady je nutné experimentálně 
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ověřit, a to nejprve v laboratorních podmínkách. Když se materi-

ál v laboratorních testech osvědčí i v kombinaci s bentonitem, je 

nutné toto chování ověřit i v dlouhodobých in-situ experimentech 

v horninovém prostředí. Z tohoto důvodu bylo nutné beton vyvi-

nout v předstihu, ač stavba samotného HÚ je plánována za desítky 

let. 

POŽADAVKY NA VÝVOJ BETONOVÉ SMĚSI 
PRO POUŽITÍ V HÚ

Betonové směsi budou v hlubinném úložišti použity především 

jako konstrukční materiály pro zajištění výrubů (ostění), jako in-

jektážní směsi pro výplň puklin, nebo pro konstrukci těsnicích 

zátek. Z tohoto důvodu byla jedním z hlavních požadavků jejich 

srovnatelná mechanická odolnost s běžným betonem s cementem 

třídy 42,5 (CEM 42,5). 

Z hlediska dlouhodobé bezpečnosti a vzájemné interakce mate-

riálů v úložišti byla maximální hodnota pH měřená po 90 dnech 

stanovena na pH 11,2 a obsah organických přísad max. 2 %. Tyto 

hraniční hodnoty byly stanoveny na základě rozsáhlé rešeršní stu-

die evropského projektu CEBAMA (Vehmas and Holt, 2016). Zá-

roveň bylo podmínkou vývoje směsi využití především lokálních 

surovin, surovin dostupných v České republice.

VÝVOJ SMĚSI 

Vývoj směsi byl realizován Kloknerovým ústavem ČVUT v Pra-

ze. Na základě poznatků z literatury (Pernicova et al., 2018) bylo 

zřejmé, že je nutné nahradit přibližně 50 % cementu jinými ak-

tivními přísadami, a tím zvýšit obsah SiO
2
 ve směsi. Konkrétně 

se jedná o strusku, metakaolin, popílek či mikrosiliku (El Bitouri 

et al., 2016). Pro další práce byla vybrána třísložková směs (ce-

ment–struska–mikrosilika). Důležitou vlastností betonové směsi je 

její zpracovatelnost. Aby směs byla dobře zpracovatelná, je nutné 

do ní přidat plastifi kační či superplastifi kační přísady. Podíl těchto 

složek nesmí být příliš vysoký, kvůli jejich reakci s prostředím, vět-

šinou se pohybuje v rozmezí 1 až 2 hmotnostních procent z pojiva 

(Cau Dit Coumes, 2008). 

Při vývoji směsi se nejdříve začalo s návrhem a testováním malt 

(kamenivo maximální frakce 4 mm), kde se kladl hlavní důraz na 

hodnotu pH. Následný vývoj betonů pak vycházel ze dvou směsí, 

jejichž složení je uvedeno v tab. 1.

Dalším krokem bylo přidání hrubé frakce kameniva, tj. velikost 

zrna 8–16 mm, s tím bylo spojeno i navýšení poměru plastifi ká-

toru z 1,5 na 2 hmotnostní procenta z celkové hmotnosti pojiva. 

Stále se jednalo o 2 hmotnostní procenta tekutého superplastifi -

kátoru, obsah sušiny je u těchto přísad cca 30–40 %. Vzhledem 

k požadavku na lokální použití surovin byl CEM II 52,5 R nahra-

zen CEM I 42,5 R. V následujícím kroku musela být receptura 

research and subsequently develop a concrete mixture with a low 

pH value (≤ 11.2) which will not affect the various properties and 

functions of the bentonite barrier. The fi rst step consists of verifying 

the theoretical assumptions experimentally under laboratory 

conditions. Once the laboratory tests prove that the material does 

not adversely affect the properties of bentonite, its favourable 

behaviour must be verifi ed via the conducting of long-term in-situ 

experiments in a suitable rock environment. Hence, despite the 

fact that the construction of the Czech DGR is not anticipated for 

several decades, it is necessary to develop and test the concrete 

mixture well in advance of its potential application.

REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT 
OF A CONCRETE MIXTURE FOR USE IN THE DGR

Concrete mixtures will be used in the deep geological repository 

principally as construction materials for reinforcing the various 

structural elements (linings), grouting mixtures for the fi lling of 

fractures and for the construction of sealing plugs. Hence, one 

of the principal requirements of the concrete mixture is that it 

must exhibit a mechanical resistance that is comparable to that of 

conventional concrete containing class 42.5 cement (CEM 42.5).

In view of the long-term safety and mutual interaction of 

materials within the repository, the maximum pH value measured 

after 90 days was set at 11.2 with an organic additive content of a 

maximum of 2%. These limit values were established based on the 

results of the extensive research conducted as part of the European 

CEBAMA project (Vehmas and Holt, 2016). At the same time, the 

design of the mixture assumed the use of local raw materials, i.e. 

raw materials available in the Czech Republic.

DEVELOPMENT OF THE MIXTURE

The mixture was developed by the Klokner Institute of the Czech 

Technical University in Prague. It was clear from the literature 

(Pernicova et al., 2018) that it would be necessary to replace 

approximately 50% of the cement with other active ingredients, 

thereby increasing the SiO
2
 content of the mixture. Specifi cally, 

this involved the use of slag, metakaolin, fl y ash and microsilica 

(El Bitouri et al., 2016). A mixture containing three components 

(cement-slag-microsilica) was fi nally selected for further study. Since 

workability was considered one of the most important properties of 

the concrete mixture, it was subsequently decided to add plasticising 

or super-plasticising agents. Due to their potential reaction with the 

surrounding environment, the proportion of these agents was limited 

to between 1% and 2% of the weight of the binding material (Cau 

Dit Coumes, 2008).

The design and testing of mortars (maximum fraction of the 

aggregates 4mm) commenced during the development of the 

concrete mixture, again with the main emphasis on the pH level. The 

Tab. 1 Složení fi nálních malt
Tab. 1 Final composition of the mortars

surovina [kg]
material [kg]

písek 0–4
sand 0–4

CEM II 52,5 R
CEM II 52.5 R

mikrosilika
microsilica

struska
slag

voda
water

plastifi kátor
plasticiser

malta 1
mortar 1

1850
1850

160
160

204
204

36
36

200
200

6
6

malta 2
mortar 2

1850
1850

160
160

180
180

60
60

200
200

6
6

Tab. 2 Složení fi nální betonové směsi (BF) se sníženým pH
Tab. 2 Composition of the fi nal low pH concrete mixture

surovina [kg]
material [kg]

kamenivo 
aggregates

CEM I 42,5 R
CEM I 42.5 R

mikrosilika
microsilica

struska
slag

voda
water

plastifi kátor
plasticiser

odpěňovač
defoamer

beton se sníženým pH
low pH concrete

1712
1712

140
140

179
179

32
32

200
200

6
6

1,75
1.75
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subsequent development of the concrete was based on two mortar 

materials, the composition of which is shown in Tab. 1.

The next step was to add coarse-fractioned aggregate, i.e. with a 

grain size of 8–16mm, which was accompanied by an increase in the 

plasticiser ratio from 1.5 to 2 weight percentage of the total weight 

of the binding material. However, while the liquid super-plasticiser 

constituted 2% by weight of the concrete material, the active (organic) 

dry matter content of the additive was no more than 30–40%. 

Due to the requirement for the use of local raw materials, CEM II 

52.5 R was replaced by CEM I 42.5 R. The next stage consisted 

of the adjustment of the recipe with concern to the workability of 

the fresh mixture. Following this modifi cation, the fresh mixture had 

a higher content of air, thus requiring the addition of a defoaming 

agent. A higher content of air leads to a reduction in the bulk density 

of the concrete and thus a reduction in the resulting mechanical 

properties. The result of the gradual optimisation process was a 

concrete mixture, the composition of which is presented in Tab. 2; its 

basic properties are listed in Tab. 3.

BULK PRODUCTION TEST

The production of the fi nal mixture was tested by TBG Metrostav 

s.r.o. (1m3 of material in total, Figs. 1, 2). The properties of the fresh 

mixture are summarised in Tab. 4. The production process involved 

the casting of a large number of samples – cubes with dimensions of 

upravena z hlediska zpracovatelnosti čerstvé směsi. Po této modifi -

kaci vykazovala čerstvá směs větší množství vzduchu, proto musel 

být do směsi ještě přidán odpěňovač. Vyšší obsah vzduchu zna-

mená snížení objemové hmotnosti betonu, a tím i snížení výsled-

ných mechanických vlastností. Výsledkem postupné optimalizace 

je betonová směs, jejíž složení je prezentováno v tab. 2 a základní 

vlastnosti v tab. 3.

TEST VELKOOBJEMOVÉ VÝROBY

Výroba fi nální směsi byla odzkoušena v TBG Metrostav s.r.o., 

kde bylo vyrobeno 1 m3 této fi nální směsi (obr. 1, 2). Vlastnosti 

čerstvé směsi jsou shrnuty v tab. 4. V rámci výroby bylo odlito 

velké množství vzorků – krychlí o rozměrech 150 × 150 × 150 mm 

(obr. 3) a válců o průměru 150 mm a výšce 300 mm. Část těchto 

vzorků byla testována po 10, 20, 28, 60 a 90 dnech od jejich vý-

roby, výsledky jsou uvedeny v tab. 3. Zbylých 150 krychlí bylo 

převezeno do Podzemního výzkumného pracoviště Bukov (PVP 

Bukov) pro zkoušky dlouhodobějšího charakteru (obr. 4). 

TEST APLIKACE SMĚSI NÁSTŘIKEM

V rámci řešeného projektu byla v jeho závěru řešena stříkaná 

varianta směsi. Vzhledem k požadavku na nástřik v podzemí byla 

zvolena varianta suchého stříkání, na kterou byli pracovníci v PVP 

Obr. 1 Zkouška sednutí kužele fi nální směsi
Fig. 1 Cone slump test of the fi nal mixture

Obr. 3 Příprava zkušebních těles
Fig. 3 Preparation of the test samples

Obr. 2 Příprava tělesa pro měření tepla během hydratace
Fig. 2 Preparation of a sample for temperature measurement during hydration

Tab. 3 Základní vlastnosti fi nální betonové směsi (BF) se sníženým pH po 28 
a 90 dnech tvrdnutí
Tab. 3 Basic properties of the fi nal low pH concrete mixture after 28 and 90 
days of hardening

dny
day

28
28

90
90

objemová hmotnost [kg/m3]
bulk density [kg/m3]

2230
2230

2250
2250

pevnost v tlaku [MPa]
compressive strength [MPa]

47,6
47.6

52,3
52.3

modul pružnosti [GPa]
modulus of elasticity [GPa]

28,3
28.3

28,3
28.3

max. hloubka průsaku [mm]
max. water penetration depth [mm]

8
8

7
7

nasákavost [%]
absorbability [%]

3,3
3.3

hydratační teplo [°C]
hydration heat [°C]

30,3
30.3

pH
pH

11,01
11.01

10,73
10.73
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150 × 150 × 150mm (Fig. 3) and cylinders of 

150 mm in diameter and 300mm in height, a 

number of which were tested 10, 20, 28, 60 

and 90 days following casting; the results are 

shown in Tab. 3. The remaining 150 cubes 

were transported to the Bukov Underground 

Research Facility (Bukov URF) for longer-

term testing purposes (Fig. 4).

SPRAY APPLICATION TESTING

The project was concluded with the 

design of a sprayed variant of the concrete 

mixture. Due to the requirement for 

spraying in a confi ned underground space, 

it was decided to employ the dry spraying 

technique, concerning which personnel 

at the Bukov URF were provided with 

the relevant technology. This spraying 

technique involves feeding the premixed 

dry mixture under pressure from the fi lling 

machine to the hose. The dry mixture is then 

mixed with water in the nozzle located at the 

end of the head of the hose; although it is 

possible to add a so-called accelerator to the 

mixture, this was not the case during testing 

Obr. 4 Zkušební tělesa uložená v PVP Bukov
Fig. 4 Test samples stored at the Bukov URF

Bukov připraveni a technologicky vybaveni. Při této variantě stří-

kání je předem namíchaná suchá směs pod tlakem přiváděna od pl-

nicího stroje do hadice. Na konci hlavice dochází v hubici k mísení 

suché směsi s vodou a případně s urychlovačem, který nebyl v tom-

to případě použit. Množství vody ve směsi je regulováno podle 

vizuální kontroly nastříkané plochy (přídržnosti čerstvé směsi na 

podklad). Předem tedy nelze přesně určit množství vody ve směsi. 

Tloušťka nástřiku se pohybuje od 5–10 cm v závislosti na hrubos-

ti povrchu. Stříkání probíhá vždy kolmo ke stříkanému povrchu 

(obr. 5). Strojní vybavení je ukázáno na obr. 6.

Receptura stříkané směsi (tab. 5) vycházela z kombinace vý-

sledné varianty betonové směsi BF. Vzhledem k metodě suchého 

stříkání byla zvolena varianta malty, tedy směsi bez hrubého ka-

meniva. Důvodem pro aplikaci malty byla nutnost předmíchání 

a napytlování suchých složek směsi, a to lze pouze do určité frakce 

kameniva, respektive písku. V podzemí nebylo možné průběžné 

Tab. 4 Vastnosti čerstvé směsi BF
Tab. 4 Properties of the fresh mixture

objemová hmotnost [kg/m3]
bulk density [kg/m3]

2280
2280

obsah čerstvého vzduchu [%]
fresh air content [%]

2,4
2.4

sednutí kužele [mm]
cone slump test [mm]

130
130

teplota betonu při zamíchání [°C]
concrete mixing temperature [°C]

19,2
19.2

Obr. 5 Zkouška nástřiku v PVP Bukov
Fig. 5 Spray testing at the Bukov URF

Tab. 5 Složení směsi na aplikaci nástřikem v kg (BS)
Tab. 5 Sprayed concrete mixture composition in kg

kamenivo Dobříň 0–4
Dobříň aggregates 0–4

1670
1670

cement Mokrá CEM I 42,5 R
Mokrá CEM I 42.5 R cement

140
140

mikrosilika Elkem 970 
Elkem 970 microsilica 

179
179

struska Dětmarovice
Dětmarovice slag

32
32
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dávkování hrubého kameniva a stříkání betonové směsi. Pro ne-

rovný povrch stěny (horniny) je zároveň jemnozrnnější materiál 

vhodnější a homogennější. Ze směsi byl oproti fi nální variantě BF 

vyloučen plastifi kátor i odpěňovač. Důvodem byl fakt, že pro akti-

vaci plastifi kátoru je nutné důkladné promíchání se směsí. V tomto 

případě by byl plastifi kátor do směsi dávkován až v trysce a nedo-

šlo by, vzhledem k vysokému množství jemnozrnných částic (ze-

jména mikrosiliky), k dostatečnému promíchání. Směs s plastifi ká-

torem by také mohla ve vertikální poloze ze stěny stékat. U většiny 

stříkaných betonů je do trysky přiváděn i urychlovač tuhnutí, který 

má za úkol zajistit, že nastříkaná směs nebude z povrchu odpadávat 

a dojde k rychlému přilnutí. Receptura byla připravena na variantu 

nástřiku s i bez urychlovače. Zkušební nástřik potvrdil předpoklad, 

že navržená směs je díky své jemnozrnnosti a složení přilnavá, ze 

zdi neodpadává. Nebylo tedy nutné urychlovač aplikovat. Výsledné 

složení receptury BS je uvedeno v  tab. 5.

Nástřik byl vizuálně zkontrolován po 28 dnech od aplikace a zá-

roveň byla odvrtána jádra pro testování (obr. 7). Jádrové odvrty 

byly zvoleny průměru cca 75 mm a 50 mm. Menší průměr byl 

zvolen z důvodu odvrtání co nejdelšího vzorku z vybraných pro-

hlubní skály, na které byl aplikován nástřik. Výsledky, po přepočtu 

na krychelnou pevnost, potvrdily konzistenci z hlediska výsledné 

pevnosti betonu v tlaku.

Po vizuální stránce byl test úspěšný. Materiál byl přilnavý k po-

vrchu a jeho struktura byla homogenní, nebyla zřejmá segregace 

materiálu či výraznější vrstevnatost nástřiku (obr. 8). Z povrchu 

vývrtů je ale místy patrné nanášení materiálu po vrstvách vzhle-

dem k prvotní aplikaci nástřiku a optimalizaci konzistence stříkané 

směsi během nástřiku. Podrobné výsledky z těchto odběrů nejsou 

zatím dostupné.

at the Bukov URF. The amount of water in 

the mixture is regulated according to the 

visual inspection of the sprayed area (the 

adhesion of the fresh mixture to the spray 

surface). Thus, it is not possible to precisely 

determine the water content in the mixture 

in advance. The thickness of the sprayed 

material varied from 5 to 10cm depending 

on the roughness of the surface. Spraying 

must always be performed perpendicular 

to the sprayed surface (Fig. 5). The spray 

machine is shown in Fig. 6.

The sprayed mixture recipe (Tab. 5) was 

based on a combination of the resulting 

fi nal concrete mixture variants. As a result 

of the selection of the dry spraying method, 

the mortar variant was chosen, i.e. a mixture 

without the presence of coarse aggregates. 

The reason for the application of the 

mortar was the necessity for the premixing 

and storage of the dry components of 

the mixture, which is only possible with 

aggregates up to certain dimensions, 

i.e. up to sand fraction dimensions. 

The simultaneous application of coarse 

aggregates and the sprayed concrete mixture 

was not possible in the underground testing 

environment. Finer-grained materials are 

generally more homogeneous and more 

suitable for uneven surfaces (rocks). The 

plasticiser and defoaming agents were 

omitted from the sprayed mixture due to 

the necessity for thorough mixing with 

the other components in order to activate the plasticiser. In the 

case of dry sprayed application, the plasticiser would have to be 

introduced into the mixture in the nozzle, which would not allow 

for suffi cient mixing due to the presence of a large amount of fi ne-

grained particles (especially microsilica). Moreover, the addition of 

a plasticiser could have led to the sprayed concrete “sliding” down 

the vertical spray surface. With respect to most sprayed concretes, 

a hardening accelerator is also fed into the nozzle so as to enhance 

adherence capability and so ensure that the sprayed mixture does not 

fall off the surface. Although the recipe considered mixtures with 

and without the presence of an accelerator, the spray test confi rmed 

the assumption that the proposed mixture (without an accelerator) 

would adhere to the wall due to its fi ne-grained composition and 

that no accelerator was necessary. The fi nal composition of the 

sprayed concrete is shown in Tab. 5.

The sprayed concrete was visually inspected 28 days following 

application and core samples with diameters of approximately 

75mm and 50mm were extracted for testing purposes (Fig. 7). The 

smaller diameter was chosen for the core drilling of the longest 

possible sample from the selected depressions in the rock face to 

which the spray was applied. The results, following conversion to 

cube strength, confi rmed a high degree of consistency in terms of the 

compressive strength of the concrete.

The test was successful from the visual point of view. The material 

adhered to the surface and its structure was homogeneous; moreover, 

no apparent segregation of the material or signifi cant layering were 

apparent (Fig. 8). However, in some cases, the drill cores indicated 

the partial layering of the material due both to the initial application 

of the spray material and the optimisation of the consistency of the 

sprayed mixture during spraying. The detailed results from the study 

of the samples are not yet available.

Obr. 6 Stroj na stříkání betonu
Fig. 6 Concrete spraying machine
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CONCLUSION

The design and testing of the new mixture took a total of 

22 months. The mixture fulfi lled all the pre-set requirements – a pH 

value of lower than 11.2, mechanical properties comparable to those 

of conventional concretes, the use of local raw materials and an 

organic additive content of a maximum of 2%. The production of the 

new mixture was tested at a commercial concrete mixing plant via 

the preparation of 1 m3 of the material employing the conventional 

approach and, fi nally, the material was successfully applied using the 

spraying technique in a confi ned underground environment.
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ZÁVĚR 

Vývoj a test nové směsi trval celkem 22 měsíců. Směs splni-

la všechny požadavky – pH nižší než 11,2, mechanické vlastnosti 

srovnatelné s běžnými betony, použití lokálních surovin a obsah 

organických přísad do 2 %. Zároveň byla výroba nové směsi od-

zkoušena v komerční betonárce zamícháním objemu 1 m3 běžným 

způsobem a na závěr byl optimalizovaný materiál úspěšně apliko-

ván nástřikem přímo v podzemí. 
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Obr. 7 Odvrtávání vzorků z nastříkaného betonu v PVP Bukov
Fig. 7 Drilling of sprayed concrete samples at the Bukov URF

Obr. 8 Odvrtané jádro betonu s horninou
Fig. 8 Drilled concrete core with the rock




