
CZOŁOWY WYKONAWCA 

NAWIERZCHNI BETONOWYCH 

NA ŚWIECIE 

 

INFRASTRUKTURA  

BETONOWA 

NAWIERZCHNIE NA POKOLENIA 

 



Zakres oferty: 
→ Produkcja i transport 

mieszanki betonowej przez 
wytwórnie Cemex Polska 

 

→ Wykonawstwo warstw 
jezdnych i podbudów dróg 
betonowych, przy użyciu 
wysokiej klasy rozściełacza 

 

→ Kompleksowa realizacja 
inwestycji drogowych 

 

→ Pomoc w przygotowaniu 
inwestycji, współpraca z 
projektantami 

 

→ Doradztwo w zakresie 
eksploatacji drogi 

Cemex Infrastruktura 

Droga lokalna w Ewuninie, gm. Wilkołaz 

Droga lokalna w Dziergowicach, gm. Bierawa 



JESTEŚMY CZOŁOWYM 
DOSTAWCĄ  

BETONU NAWIERZCHNIOWEGO 
NA ŚWIECIE. 

 
ROK LICZBA 

PAŃSTW 
LICZBA 

PROJEKTÓW 
POWIERZCHNIA 

[MLN M2] 

2010 3 153 7,9 

2011 7 188 8,0 

2012 7 315 8,3 

2013 15 400 9,5 

SUMA                   1 056           33,7 

Tylko od 2010 roku CEMEX wziął 
udział w budowie ponad 33 
milionów metrów kwadratowych 
nawierzchni. 

Po wykonaniu pierwszego projektu 
infrastrukturalnego w technologii betonowej 
(Meksyk, 1992 rok) nasza aktywność w tej 
dziedzinie rozrosła się do bardzo dużych 
rozmiarów. 



CEMEX Polska jako lider w kraju i jeden z największych  

producentów betonu na świecie, od lat współtworzy 

globalną sieć dróg betonowych. W Polsce posiadamy 

ponad czterdzieści wytwórni betonu towarowego  

(stacjonarnych i mobilnych). 

 

Za budową nawierzchni betonowych przemawiają 

pozytywne doświadczenia ich użytkowników,  

jak również wiele argumentów obiektywnych, 

przedstawianych w licznych publikacjach  

naukowych i opracowaniach branżowych.  

 

Stacjonarna wytwórnia betonu 
towarowego CEMEX Polska 

CEMEX POLSKA 



Co z betonu?  

Drogi publiczne wszystkich 

kategorii 

Nawierzchnie szczególnie 

podatne na obciążenia 

(skrzyżowania, ronda, punkty 

poboru opłat) 

Drogi techniczne i dojazdowe 

Chodniki i ścieżki rowerowe 

Parkingi, podwórza i podjazdy 

garażowe 

Elementy małej architektury 



Kategoria drogi Długość w km 
nawierzchnia 
utwardzona 

nawierzchnia 
utwardzona [%] 

Udział w 
całości 

Drogi krajowe 18 520 18 414 99% 5% 

Drogi wojewódzkie 28 536 28 441 100% 7% 

Drogi powiatowe 126 924 114 416 90% 33% 

Drogi gminne 209 333 94 270 45% 55% 

  
383 313 255 541   100% 

Drogi w Polsce  

Potencjał ponad 115 tys. km 
nieutwardzonych dróg gminnych 

Źródło: GUS 



Czym jest beton wałowany? 

Beton konwencjonalny 

(PCC) 

Beton wałowany  

(RCC) 

Produkcja 
transport 
ułożenie 

Historia 

Stosowanie 

Odpowiedni dla wszystkich rodzajów 

nawierzchni. Zalecane jest uszorstnienie 

nawierzchni po ułożeniu. 

Dedykowany nawierzchniom o bardzo 

wysokim obciążeniu ruchem i relatywnie 

niskich prędkościach osiąganych przez 

pojazdy. 

Pierwsze drogi w tej technologii powstały 

jeszcze w XIX wieku. Żywotność wielu  

z nich sięga kilkudziesięciu, a nawet stu lat. 

Po raz pierwszy zastosowany w USA  

i Kanadzie w latach 70. XX wieku. Mieszanka 

wykorzystywana przez amerykańską armię. 

Przewożona betonomieszarkami i rozkładana  

w deskowaniu stałym lub ślizgowym,  

z użyciem specjalistycznego rozściełacza. 

Te same składniki mieszanki, ale w innych 

proporcjach. Transport pojazdami 

samowyładowczymi. Układana rozściełaczem 

do asfaltu. 



W jaki sposób RCC ułatwia pracę? 

Przyrost 
wytrzymałości 

Ekonomia 

Potencjał 
wykonawczy 

Specjalistyczny rozściełacz betonowy nie 

jest maszyną będącą w powszechnym 

użyciu. 

Beton wałowany rozkłada się rozściełaczem 

asfaltowym. Budowie takiej drogi podoła 

większość firm wykonawczych. 

Mimo wszelkich korzyści jakościowych, 

cena budowy drogi klasyczną metodą jest 

nierzadko wyższa od ceny drogi asfaltowej. 

Atrakcyjny koszt mieszanki betonu RCC  

i tańsze wykonawstwo przekładają się na 

niższą cenę z punktu widzenia inwestora. 

Po wykonaniu drogi należy dopilnować, aby 

nie była użytkowana przez kilka dni, ani 

przez pojazdy, ani pieszych czy zwierzęta. 

Bardzo szybki wstępny przyrost 

wytrzymałości betonu RCC zapewnia 

odporność na deformacje już od momentu 

wbudowania. 

Beton konwencjonalny 

(PCC) 

Beton wałowany 

(RCC) 



Beton vs konkurencja  



Wiele 
jakościowych 
przykładów 
wybudowanych 
inwestycji 

Proste 
wbudowywanie 

betonu 
Szybkie  
otwarcie  
drogi do  

ruchu 

RCC to  

tańsze  
rozwiązanie 

Trwały w 
użytkowaniu 

Przewagi betonu wałowanego, RCC 



Profesjonalne projektowanie i badanie mieszanki 

 Najwyższej jakości sprzęt i obsługa 

 

CZYNNIKI 
GWARANTUJĄCE 

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ 
NASZYCH  REALIZACJI 
 
 
 Staranne zaprojektowanie mieszanki  

i dobre przygotowanie logistyczne do 
budowy 
 

 Zapewnienie stałego dowozu betonu do 
rozściełacza asfaltowego 
 

 Zadbanie o odpowiednie zagęszczenie  
i gładkość powierzchni drogi 
 

 Użycie odpowiednich walców  
i profesjonalnego sprzętu 
 

 Właściwa pielęgnacja i dylatacja ułożonej 
nawierzchni 



W Polsce nie ma dróg 

betonowych? Są! 



Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie 

Gmina Bierawa, woj. opolskie 

Gmina Józefów nad Wisłą, woj. lubelskie 

Gmina Wilkołaz, woj. lubelskie 

Gmina Zaklików, woj. podkarpackie 

Ufają nam samorządy… 

Nasze realizacje 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/POL_gmina_J%C3%B3zef%C3%B3w_nad_Wis%C5%82%C4%85_COA.svg


 Droga gminna relacji Chruślanki Józefowskie 
(gm. Józefów nad Wisłą, pow. opolski) – 
Mikołajówka (gm. Urzędów, pow. kraśnicki) 

Metryczka projektu 

→ Długość: 3.220 m 

→ Szerokość: od 5 do 6 m 

→ Koszt: 3,1 mln zł brutto 

→ Wykonawca wyłoniony w trybie 
przetargu wariantowego – oferta 
„betonowa” niższa o kilka procent od 
najtańszej oferty złożonej  
w technologii asfaltowej 

→ Dostawa 7500m3 betonu z mobilnej 
wytwórni zlokalizowanej 500m od 
placu budowy 

→ Okres budowy: 3,5 miesiąca 

→ Nawierzchnia: 15cm RCC C25/30 

Wybrane realizacje: gmina Józefów nad Wisłą 



 ul. Leśna w miejscowości Trzebinia  
w powiecie chrzanowskim Metryczka projektu 

→ Długość: 400 m 

→ Szerokość: ok. 6 m 

→ Koszt: 369 tys. zł brutto 

→ Wykonawca wyłoniony w trybie 
przetargu wariantowego rozpisanego 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”– 
oferta „betonowa” tańsza o ponad 
15 proc. od najtańszej oferty 
„asfaltowej” 

→ Droga prowadzi do zakładu 
wydobywczego (kopalnia piasku) i 
jest przeznaczona pod ruch ciężkich 
pojazdów 

→ Droga oddana do ruchu po 5 dniach 
od wejścia na budowę! 

→ Nawierzchnia: 20cm RCC C30/37 

Wybrane realizacje: powiat Chrzanowski 



 

Metryczka projektu 

→ Powierzchnia: 8.094 m2 

→ Koszt inwestycji: 882.440 zł 
netto 

→ Przygotowanie projektu 
rozkładania nawierzchni, projektu 
dylatacji oraz odwodnienia  

→ Warstwa ścieralna: 20cm RCC 
C30/37 
(na podbudowie z chudego 
betonu C8/10 o grubości 17 cm 
oraz stabilizacji  2,5MPa o 
grubości 15cm) 

 

 

Wybrane realizacje: plac przemysłowy Zabrze 

 Plac przy Zakładzie Recyklingu Metali 
Żelaznych i Kolorowych firmy Mo-Bruk SA 



Portal  www.betonowki.pl 





LCCA - koszty w całym cyklu życia drogi 

Rekomendowaną metodą oceny 
inwestycji infrastrukturalnych 
jest LCCA, czyli analiza kosztów 
w cyklu życia, która bierze pod 
uwagę wszystkie wydatki 
związane z danym  
obiektem, ponoszone na 
przestrzeni wielu lat 

30 LAT 

BUDOWA 

Produkcja 
energii 

Transport materiałów na 
budowę 

UTRZYMANIE UŻYTKOWANIE 



Poniższy wykres przedstawia cenę budowy 
(„ciemny” słupek) i utrzymania przez 30lat 
(„jasny” słupek) dróg w podziale na poszczególne 
kategorie ruchu i technologie [PLN netto / m2].  
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Kalkulator drogowy: przykład wyceny 

Źródło: www.kalkulatordrogowy.pl; narzędzie oparte o bazy cen robót i materiałów budowlanych – ceny służą wyłącznie celom porównawczym 



Tym razem  

wybierz właściwie 



Biuro 
CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o.  
ul. Łopuszańska 38D 
02-232 Warszawa 
tel. (22) 571 41 00 
 
Kierownik Sprzedaży 
Michał Hebdaś 
tel. (48) 693 210 114 
Michal.hebdas@cemex.com 

Zobacz też www.betonowki.pl ● www.kalkulatordrogowy.pl  


