


CEMEX POLSKA
l  2 cementownie 
l  7 kopalni kruszyw 
l  40 wytwórni betonu

l  blisko 1200 pracowników
l  blisko miliard złotych
    przychodów rocznie

l  prawie 2,3 mln ton cementu
l  1,8 mln m3 betonu
l  4,2 mln ton kruszyw

W zakresie oferty spółki CEMEX INFRASTRUKTURA
mieści się kompleksowa realizacja inwestycji
drogowych w technologii betonu wałowanego RCC.
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CEMEX TO MY
Jesteśmy globalnym dostawcą rozwiązań i materiałów dla przemysłu budowlanego. Jesteśmy obecni w ponad 
50 krajach, gdzie zatrudnionych jest 44 214 pracowników. Posiadamy 55 cementowni, 1736 wytwórni 
betonu oraz 341 kopalni kruszyw. Produkcja cementu na koniec 2014 wynosiła 68 mln ton, betonu 55,9 mln m3, 
kruszyw 167 mln ton. Dostarczamy produkty najwyższej jakości, domieszki chemiczne do betonu i zapraw, 
chemię budowlaną oraz świadczymy usługi z zakresu badań laboratoryjnych i doradztwa technicznego. 
Nasi klienci to duże firmy budowlane i inwestycyjne, producenci materiałów budowlanych oraz osoby 
indywidualne.
Nasze kompetencje, doświadczenie i wiedza w dziedzinie konstrukcji nawierzchni, kompleksowa oferta 
handlowa i doskonała jakość materiałów czynią z nas światowego lidera w dziedzinie rozwiązań infrastruk-
turalnych.



DLACZEGO BETON?

pewność technologii:
bezkonkurencyjna

trwałość,nawet do 50 lat

zdolność do przenoszenia
znacznych obciążeń

brak kolein

jasna nawierzchnia,
mniejsze koszty

oświetlenia

wspieranie lokalnej gospodarki,
używanie wyłącznie krajowych

materiałów budowlanych

stabilne ceny
surowców

odporność
na klawiszowanie

niskie koszty
eksploatacji

łatwość utrzymania NIE występuje przerastanie
zielenią i konieczność
stosowania obrzeży

korzystny wpływ
na środowisko

(możliwość recyklingu)

ograniczenie efektu miejskiej
wyspy ciepła, przez odbicie

promieni słonecznych



Lata 70.
Kanada. RCC jako
standardowa nawierzchnia
placów do sortowania
drewna w Kanadzie.

Lata 80.
Korpus inżynieryjny Armii USA
używa RCC do wykonywania
nawierzchni w obiektach
wojskowych.

Lata 40.
RCC w USA - budowa
lotniska w m. Yakima
w stanie Waszyngton.

Początek XXI wieku
Największa realizacja RCC ok.
125 ha placu w fabryce
Hondy, grubość od 12,5
do 17,5 cm, Lincoln, AL, USA.

Koniec lat 80.
i początek lat 90.
RCC w portach
i terminalach
intermodalnych w USA.

Początki w Polsce
Realizacje CEMEX 2013 pierwszą
nawierzchnią drogi publicznej przy
użyciu rozściełacza ul. Sportowa,
Zaklików.

HISTORIA RCC

BETON WAŁOWANY RCC
BIERZE TO CO NAJLEPSZE
Z TECHNOLOGII NAWIERZCHNI
BETONOWEJ I ASFALTOWEJ
RCC (z ang. Roller-compacted concrete) jest specjalną odmianą betonu cementowego stosowaną 
w drogownictwie. Zastosowane składniki są takie same jak dla zwykłego betonu, lecz są one w innych 
proporcjach, dobrane w celu optymalnego zagęszczenia. Układanie nawierzchni odbywa się rozściełaczem 
do mieszanek asfaltowych, co umożliwia dużą szybkość budowy i szybkie wprowadzenie ruchu.



CECHY TECHNOLOGII RCC:

bardzo
innowacyjna

wczesny przyrost
wytrzymałości betonu RCC,

zapewnia możliwość
bardzo szybkiego

wprowadzenia ruchu
pojazdów na drogę

początkowy koszt
budowy porównywalny

do technologii asfaltowej
lub niższy dla ruchu

ciężkiego 

zastosowanie
konwencjonalnego

sprzętu (rozściełacze
asfaltowe i walce drogowe)

krótki
czas budowy

niższy koszt w całym
cyklu życia, wynikający

z bardzo niskich wydatków
eksploatacyjnych

i minimalnych nakładów
remontowych



BETON WAŁOWANY RCC
ZASTOSOWANIE

Dla inwestorów prywatnych:
l  drogi techniczne i dojazdowe
l  place manewrowe i parkingi
l  place składowe

Dla społeczności lokalnych i samorządów:
l  drogi gminne i powiatowe
l  nawierzchnie szczególnie podatne na obciążenia
    (skrzyżowania, ronda, punkty poboru opłat)
l  chodniki i ścieżki rowerowe
l  parkingi i place



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

50 lat

Drogi

Transport
materiałów
na budowę

Produkcja
energii

Budowa Utrzymanie Użytkowanie

Porównaj koszty budowy i utrzymania drogi

w technologiach: betonowej i asfaltowej

KOSZT W CYKLU ŻYCIA DROGI

Wykres przedstawia cenę budowy („ciemny” słupek) i utrzymania („jasny” słupek) dróg w podziale na 
kategorie ruchu i technologie [PLN netto/m2] *

Ocena kosztów projektów infrastrukturalnych w cyklu życia (ang. LCCA – Life Cycle Cost Analysis) jest 
powszechną praktyką w gospodarkach wysokorozwiniętych, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych.
Kluczem jest zrozumienie, że nie tylko budowa drogi stanowi dla inwestora wydatek, ale i utrzymanie 
odcinka pochłania znaczne koszty. W celu samodzielnego dokonania wyceny LCCA, skorzystaj z bezpłatnego 
narzędzia Kalkulator Drogowy: www.kalkulatordrogowy.pl.

KALKULATOR DROGOWY
Kalkulator w prosty sposób pozwala oszacować koszt budowy nowego odcinka drogi. Aplikacja określa 
koszt budowy drogi zależny od jej podstawowych parametrów: wielkości i kategorii ruchu drogi. Porów-
nanie cen ułatwia podjęcie najkorzystniejszej decyzji inwestycyjnej co do technologii. Kalkulator przed-
stawia także rozliczenie kosztów utrzymania odcinka w trakcie jego użytkowania, co czyni porównanie 
bardziej miarodajnym. Właściwy wybór rodzaju drogi sprawi, że będzie ona dobrze służyła przez lata. 



JAK PRZEBIEGA BUDOWA?
CZYNNIKI GWARANTUJĄCE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ
NASZYCH  REALIZACJI

Właściwa pielęgnacja i dylatacja
ułożonej nawierzchni.

Zapewnienie stałego dowozu betonu
do rozściełacza asfaltowego.

Zadbanie o odpowiednie zagęszczenie
i gładkość powierzchni drogi.

Przygotowanie podłoża pod nawierzchnię.
Podbudowa powinna być równomiernie
zagęszczona i o odpowiedniej równości.

Użycie odpowiednich walców
i profesjonalnego sprzętu.

Staranne zaprojektowanie mieszanki
i dobre przygotowanie logistyczne do budowy.



Porównanie nawierzchni dla KR1-KR2, m.in. dla dróg lokalnych

12 cm - 15 cm warstwa ścieralna z betonu RCC C30/37

0 - 15 cm podbudowa

podłoże gruntowe G1, E2>80 MPa

4 - 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

5 - 8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

0 - 20 cm podbudowa

podłoże gruntowe G1, E2>80 MPa
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15 - 20 cm warstwa ścieralna z betonu RCC C30/37

10 - 30 cm podbudowa    

podłoże gruntowe G1, E2>120 Mpa

5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

6 - 14 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

7 - 23 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 

0 - 22 cm podbudowa  

podłoże gruntowe G1, E2>120 Mpa
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Porównanie nawierzchni dla KR3-KR7, m.in. dla dróg i placów
przemysłowych o dużych obciążeniach

Przekroje drogi opracowane na podstawie katalogu typowych nawierzchni podatnych i doświadczenia CEMEX Infrastruktura.

ównanie nawierzchni dla KR3
mysłowych o dużych obciąż



l  powierzchnia: 8094 m2

l  grubość warstwy RCC C30/37: 20 cm
l  podbudowa: chudy beton klasy C6/9 o grubości 15 cm
l  koszt inwestycji: 882 440 zł netto
l  klasa betonu: C30/37

l  długość: 3220 m
l  szerokość: od 5 do 6 m
l  grubość warstwy RCC C25/30: 15cm
l  podbudowa: Stabilizacja cementowa Rm 5 MPa 20 cm
l  warstwa odsączająca: 20 cm piasku
l  Koszt: 3,1 mln zł brutto
l  10-letni okres gwarancyjny

Wybrane realizacje:

Droga Chruślanki - Mikołajówka Gmina Józefów nad Wisłą

Budowa nowego odcinka drogi, który łączy dwa powiaty. Odcinek ten jest najdłuższą drogą w Polsce 
wybudowaną w technologii RCC. Inwestycja została dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Generalny wykonawca CEMEX Infrastruktura wyłoniony został w trybie przetargu 
wariantowego – oferta „betonowa” była niższa o kilka procent od najtańszej oferty złożonej w technologii 
asfaltowej.

Plac firmy Mo-BRUK S.A. Zabrze

Inwestycja ta obejmuje drogi i plac wykonany przez CEMEX Infrastruktura na terenie Zakładu Recyklingu 
Metali Żelaznych i Kolorowych należącego do firmy Mo-BRUK S.A. Szczeliny dylatacyjne zostały 
rozmieszczone co 6 metrów.



l  plac manewrowy dla ciężarówek w Grafenwörth
    o powierzchni 720 m2

l  droga dojazdowa na terenie węzła betoniarskiego
    CEMEX Retz: długość 110 m, szer. 6,0 m, grubość
    warstwy nawierzchni RCC 17 cm

l  długość: 400 m
l  szerokość: ok. 6 m
l  grubość warstwy RCC C30/37: 20 cm
l  warstwa wyrównawcza: 20 cm kruszywa łamanego
    frakcji 0/31,5 mm
l  podłoże stanowiła zużyta nawierzchnia
l  koszt: 369 000 zł brutto
l  5-letni okres gwarancyjny

ul. Leśna w miejscowości Trzebinia w powiecie chrzanowskim

Przebudowa istniejącej drogi do kopalni o obciążeniu cieżkim ruchem kategorii KR3. Generalny wykonawca 
CEMEX Infrastruktura wyłoniony został w trybie przetargu wariantowego rozpisanego w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” – nasza oferta okazała się tańsza o ponad 15 proc. od najtańszej oferty w tech-
nologii asfaltowej. Ruch samochodowy został dopuszczony już po 4 dniach od wbudowania nawierzchni.

Realizacje w Austrii

Projekty te pozwoliły podzielić się cennym doświadczeniem zdobytym przez CEMEX Infrastruktura w Polsce  
i wsparły dynamiczny rozwój technologii betonu wałowanego RCC w Europie.



l  wykonawstwo warstw jezdnych i podbudów dróg betonowych, przy użyciu
    wysokiej klasy rozściełacza
l  kompleksowa realizacja inwestycji drogowych
l  produkcja i transport mieszanki betonu nawierzchniowego
l  pomoc w przygotowaniu inwestycji
l  doradztwo w zakresie eksploatacji 

W ZAKRESIE OFERTY SPÓŁKI
CEMEX INFRASTRUKTURA
MIEŚCI SIĘ:

Kontakt:

Michał Hebdaś
Kierownik Handlowy, tel. 693 210 114, michal.hebdas@cemex.com

Andrzej Wójtowicz
Menedżer Handlowy, tel. 507 041 338, andrzej.wojtowicz@cemex.com

Biuro CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź, tel. (42) 239 25 49

www.betonowki.pl

DOSTARCZAMY ROZWIĄZANIA,
KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD
POPULARNYMI NAWIERZCHNIAMI
ASFALTOWYMI W NASTĘPUJĄCYCH
KWESTIACH:
l  znakomita trwałość przy znikomych potrzebach
    utrzymaniowych i remontowych
l  znacznie niższy koszt w cyklu życia drogi
l  bezpieczeństwo (jaśniejsza nawierzchnia,
    brak kolein)
l  technologia przyjazna środowisku
    (lokalne surowce, niższe zużycie
    paliwa, możliwość recyklingu)


