˚WIRY / PIASKI

˚wiry / piaski CEMEX

WłaÊciwoÊci ˝wirów zale˝à głównie od genetycznego typu zło˝a. ˚wiry CEMEX, dzi´ki swoim właÊciwoÊciom i zapewnieniu
odpowiedniej technologii przeróbki, znajdujà zastosowanie w budownictwie oraz przemyÊle drogowym.
Kruszywa CEMEX spełniajà wymagania:
• norm polskich m.in. PN-S 06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-86/B-06712 Kruszywa do betonu;
• europejskich PN-EN 12620 Kruszywa do betonu, PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni
dróg, lotnisk i innych nawierzchni przeznaczonych do ruchu, PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiàzanych i zwiàzanych
hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
• oraz wymagaƒ technicznych WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleƒ
na drogach krajowych.
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W∏aÊciwoÊci kruszyw naturalnych wg PN-EN 12620 - ˚wiry CEMEX

Rostki Borowce
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Zak∏ad

Wpływ na właÊciwoÊci betonu

Cecha kruszywa ˝wirowego

Wy˝sza wytrzymałoÊç betonu
Wy˝sza wodoszczelnoÊç
i mrozoodpornoÊç
Ni˝sza nasiàkliwoÊç

Niska zawartoÊç frakcji pylastych
i niska nasiàkliwoÊç

Wy˝sza odpornoÊç na działanie
Êrodowisk korozyjnych
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Ni˝sze opory przepływu przy
pompowaniu

Zaokràglona powierzchnia ziarn

Poprawa mo˝liwoÊci
zag´szczania

Niska zawartoÊç ziarn nieforemnych

Wysoka powtarzalnoÊç uzyskanej
konsystencji oraz pompowalnoÊci

StałoÊç składu ziarnowego

˚wiry / piaski CEMEX

ZASTOSOWANIE:
• w technologii betonów cementowych m.in. przy
produkcji:
– betonu towarowego
– betonu architektonicznego
– masywnych elementów betonowych
– betonu posadzkowego

– podbudów z chudego betonu
– betonu nawierzchniowego (w tym nawierzchnie
lotnisk, dróg, zatok)
– podsypek cementowo – piaskowych
• w technologii mieszanek mineralno
– asfaltowych (MMA);

– betonu mostowego (piaski)

• w technologii suchych zapraw budowlanych;

– betonu kontraktorowego

• w przemyÊle materiałów autoklawizowanych;

– betonu samozag´szczalnego

• jako materiały na podbudowy, nasypy, umocnienia

– betonu hydrotechnicznego

gruntów.

– betonu do prefabrykacji
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˚wiry / piaski CEMEX

KILKA PRAKTYCZNYCH INFORMACJI DLA PRODUCENTÓW BETONU
W okresie letnim, przy wysokich temperaturach i małej wilgotnoÊci powietrza, problematyczne mo˝e okazaç si´ utrzymywanie
właÊciwej konsystencji mieszanki betonowej. Jednà z przyczyn tego zjawiska jest pochłanianie przez wysuszone kruszywo
du˝ych iloÊci wody z mieszanki betonowej. Aby zapobiec gwałtownym spadkom konsystencji mieszanki, zraszaj
nasiàkliwe kruszywo wodà przed przystàpieniem do produkcji.
Problem z pompowalnoÊcià mieszanek betonowych w wielu przypadkach zwiàzany jest z niewielkà iloÊcià frakcji
mniejszych ni˝ 0,25 [mm]. Z reguły najtaƒszym rozwiàzaniem jest zmiana proporcji stosu okruchowego, tak aby zwi´kszył
si´ udział frakcji mniejszych ni˝ 0,25 [mm] lub wzbogacenie mieszanki o dodatek mineralny np. popiół lotny.

Wymagania techniczne WT-2 2010
Mieszanki mineralno – asfaltowe dopuszczajà stosowanie kruszywa drobnego
niełamanego w proporcji 50/50 w stosunku do kruszywa łamanego.
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W∏aÊciwoÊci kruszyw naturalnych wg PN-EN 13043 - Piaski CEMEX

Rostki Borowce

f3

2,65

0,5

mLPC 0,1

ECS26

Borowce

f3

2,65

0,2

mLPC 0,1

ECS30

Sitno

f3

2,65

0,2

mLPC 0,1

ECS26

Mirowo

f3

2,65

0,4

mLPC 0,1

ECS30

Borz´cin

f3

2,65

0,4

mLPC 0,1

ECS26

Bierawa

f3

2,6

0,3

mLPC 0,1

ECS26

Zak∏ad

OFEROWANE PRODUKTY:
• piasek 0/2 mm;

• grys 2/6,3 mm;

• piasek 0/4 mm;

• grys 6,3/12,5 mm;

• piasek łamany 0/2 mm;

• grys 5/8 mm;

• piasek łamany 0/5 mm;

• grys 8/16 mm;

• ˝wir 2/16 mm;

• ˝wir kruszony 32/63 mm;

• ˝wir 2/8 mm;

• mieszanka ˝wirowa 0/32 mm;

• ˝wir 8/16 mm;

• mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 mm.

• ˝wir 16/32 mm;
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˚wiry / piaski CEMEX

Przekrój przez warstwy drogi

Warstwa Êcieralna
piasek 0/2; piasek łamany 0/2; piasek łamany 0/5
Warstwa wià˝àca (KR1-KR6)
piasek 0/2; piasek łamany 0/2; piasek łamany 0/5;
grys 5/8; grys 8/16;
grys 2/6,3; grys 6,3/12,5
Warstwa podbudowy (KR1-KR6)
piasek 0/2; piasek łamany 0/2;
piasek łamany 0/5;
grysy z otoczaków; ˝wiry
Podbudowa stabilizowana mechanicznie
mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5
Podbudowa stabilizowana cementem
piasek 0/2; mieszanki ˝wirowe;
mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5

Warstwa mrozoochronna
mieszanki ˝wirowe;
mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5

Zapewniamy nie tylko szeroki wachlarz asortymentów dost´pnych na terenie całej Polski,
ale równie˝ wsparcie i doradztwo techniczne w zakresie wykorzystania kruszyw w danej
gał´zi przemysłu.
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Przyk∏adowe receptury

CEMEX oferuje Klientom receptury do produkcji cementowych stabilizacji drogowych St-0-1,5MPa,
1,5-2,5 MPa, 2,5-5,0 MPa oraz ChB 6-9 MPa
Chudy beton drogowy
Dokument odniesienia

PN-S-96013

Klasa wytrzymałoÊci

6:9 MPa

Skład laboratoryjny gruntu wraz z cementem na 1m3 zarobu
Piasek 0/2 mm (Borowce)

kg

556

Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 mm
(Borowce)

kg

1582

Woda dla W opt [%] 5.8

kg

130

CEM II BS 42,5 N

kg

107

kg/dm3

2,245

Maksymalna g´stoÊç szkieletu gruntowego
kg/dm3

Grunt stabilizowany cementem
Dokument odniesienia

PN-S-96013

Klasa wytrzymałoÊci

0.5:1.5 MPa

Skład laboratoryjny gruntu wraz z cementem na 1m3 zarobu
Piasek 0/2 mm (Borowce)

kg

1176

Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 mm
(Borowce)

kg

851

Woda dla W opt [%] 7,1

kg

154

CEM II BS 42,5 N

kg

50

kg

80

kg/dm3

2,245

Dodatki do betonu
Popiół (%)
Maksymalna g´stoÊç szkieletu gruntowego
kg/dm3
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Przyk∏adowe receptury

Grunt stabilizowany cementem
Dokument odniesienia

PN-S-96013

Klasa wytrzymałoÊci

6:9 MPa

Skład laboratoryjny gruntu wraz z cementem na 1m3 zarobu
Piasek 0/2 mm (Borowce)

kg

1176

Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 mm
(Borowce)

kg

851

Woda dla W opt [%] 7,1

kg

154

CEM II BS 42,5 N

kg

60

kg

70

kg/dm3

2,157

Dodatki do betonu
Popiół (%)
Maksymalna g´stoÊç szkieletu gruntowego
kg/dm3

Grunt stabilizowany cementem
Dokument odniesienia

PN-S-96013

Klasa wytrzymałoÊci

2.5:5 MPa

Skład laboratoryjny gruntu wraz z cementem na 1m3 zarobu
Piasek 0/2 mm (Borowce)

kg

1170

Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 mm
(Borowce)

kg

847

Woda dla W opt [%] 7,1

kg

154

CEM II BS 42,5 N

kg

70

kg

70

kg/dm3

2,157

Dodatki do betonu
Popiół (%)
Maksymalna g´stoÊç szkieletu gruntowego
kg/dm3
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Obiekty referencyjne

Obiekt:
Stadion Baltic Arena w Gdaƒsku
Element budowy:
Słupy, stropy, ruszt fundamentowy
Frakcja:
Mirowo - piasek 0/2; ˝wir 2/8 oraz 8/16

Obiekt:
Ergo Arena hala widowiskowo – sportowa w Gdaƒsku
Element budowy:
Słupy, stropy, ruszt fundamentowy
Frakcja:
Mirowo - piasek 0/2; ˝wir 2/8 oraz 8/16
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Obiekty referencyjne

Obiekt:
Oczyszczalnia Êcieków Wschód w Gdaƒsku
Element budowy:
Zbiorniki
Frakcja:
Mirowo - piasek 0/2; ˝wir 2/8 oraz 8/16

Obiekt:
Kładka dla pieszych i rowerzystów w Krakowie Kładka
pieszo-rowerowa na WiÊle. Łàczy dwie dzielnice:
Kazimierz i Podgórze. Kładka zmontowana jest w miejscu,
gdzie był niegdyÊ most Cesarza Franciszka Józefa.
Jej konstrukcja przypomina struktur´ liÊcia
Element budowy:
Wypełnienie elementu noÊnego- beton samozag´szalny
Frakcja: Borz´cin - piasek 0/2; ˝wir 2/8
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Dział Doradztwa Technicznego

Dział Doradztwa Technicznego to zespół ludzi, którzy majàc do dyspozycji Centralne Laboratorium Betonu i Kruszyw oraz
bogate doÊwiadczenie, pragnà zapewniç Klientom CEMEX Polska najwy˝szà jakoÊç usług doradczych w zakresie
optymalnego zastosowania naszych produktów. Połàczenie naszej wiedzy z narz´dziami, którymi dysponujemy,
gwarantuje profesjonalnà i niezawodnà obsług´ naszych Klientów.
Oferujemy wszechstronnà pomoc technologicznà w zakresie rozwiàzaƒ materiałowych oraz pomoc w badaniach
diagnostycznych i kontrolnych.
Skupiamy si´ głównie na:
• pomocy w opracowaniu i wdro˝eniu nowych produktów u Klienta, przy zastosowaniu rozwiàzaƒ materiałowych
oferowanych przez CEMEX Polska;
• opracowaniu recept na betony zwykłe i specjalne dla betonu towarowego i prefabrykacji;
• dostarczaniu Klientom CEMEX Polska aktualnych parametrów oferowanych przez nas produktów;
• rozpoznawaniu potrzeb Klientów CEMEX Polska - aby móc dostarczyç produkt spełniajàcy ich oczekiwania;
• organizowaniu szkoleƒ dla naszych Klientów i ich pracowników.
JeÊli jesteÊ naszym Klientem lub chciałbyÊ nim zostaç i nie wiesz, jaki produkt oferowany przez CEMEX Polska byłby
dla Ciebie odpowiedni albo potrzebujesz innej pomocy natury technologicznej – nasi doradcy sà do Twojej dyspozycji.

Zespół JakoÊci i Doradztwa Kruszyw:
Mened˝er Zespołu JakoÊci i Doradztwa Kruszyw
Agnieszka Chojnicka
kom. 605 423 395
e-mail: agnieszka.chojnicka@cemex.com
Kierownik ds. JakoÊci i Doradztwa Kruszyw - Region Północ
Bartosz Badziàg
kom. 693 881 139
e-mail: bartosz.badziag@cemex.com

Kierownik ds. JakoÊci i Doradztwa Kruszyw
- Region Południe
Iwona Wagner
kom. 601 695 467
e-mail: iwona.wagner@cemex.com

Nasze ˝wirownie - kontakt
Region Północny

Region Południowy

Zespół ˝wirowni Rostki – Borowce
Rostki – Borowce, 07-405 Troszyn

˚wirownia Bierawa
ul. LeÊna 18, 47-240 Bierawa
Kierownik Sprzeda˝y:
Michał Jałocha
kom. 691 483 114
e-mail: michal.jalocha@cemex.com

˚wirownia Sitno
Nowy Sielc, 06-225 Rzewnie
˚wirownia Mirowo
Mirowo, 83-209 Godziszewo
Mened˝er Zespołu Sprzeda˝y Mazowsze:
Anna Stojke
kom. 603 794 174
e-mail: anna.stojke@cemex.com

˚wirownia Borz´cin
Borz´cin 308, 32-825 Borz´cin
Kierownik Sprzeda˝y:
Krzysztof Manowski
kom. 693 361 474
e-mail: krzysztof.manowski@cemex.com

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa
Tel. +48 22 571 41 00

www.cemex.pl

