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Kruszywa bez tajemnic 

 

 
Zespół Ochrony Środowiska 

Zespół Jakości i Doradztwa Technicznego Kruszyw 

CEMEX Polska 
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CEMEX w Polsce 

CEMENTOWNIA 
RUDNIKI 
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Kopalnie kruszyw CEMEX na mapie Polski 

Mirowo 

Rostki - Borowce 

Borzęcin 

Jaroszowiec 

Bierawa 

Gołaszyce Łagów 
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Czym są kruszywa? 

   

 Kruszywo naturalne – materiał powszechnie stosowany w budownictwie, produkowany z 

naturalnych dużych nagromadzeń skał wyodrębnionych jako złoża naturalnych surowców skalnych.  

 Skały do produkcji kruszyw poddawane są najwyżej obróbce mechanicznej. 

KRUSZYWA 
 

NATURALNE 
 

SZTUCZNE 
 

Z RECYKLINGU 
 ŻWIROWE ŁAMANE 
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Z czego zbudowane są kruszywa? 

• Minerał - związek lub pierwiastek chemiczny, powstały wskutek procesów 

geologicznych, np. kwarc, mika 

• Kwarc SiO2 

 

 

 

 

 

• Skała - zespół minerałów tworzący w skorupie ziemskiej większe masy, np. 

granit, andezyt 

 Granit 

  
 

KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 

Mika 

Andezyt 

Zdjęcia – Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH 

Piaskowiec 
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Rodzaje skał 

Pochodzenie geologiczne 

MAGMOWE 
(krzepnięcie magmy) 

 

 

Przykład: granit 

 

METAMORFICZNE 
(temperatura + ciśnienie) 

 

 

Przykład: gnejs, marmur 

Wapień Gnejs Granit 

OSADOWE 
(wietrzenie  + transport => 

osadzenie ) 

 

Przykład: wapień i piaskowiec 

dolomit 



Granit  

• Skała głębinowa o typowym składzie: 

kwarc (co najmniej 20%), skalenie i miki.  

• Skała twarda, odporna na erozję.         

Zbita i bezładna tekstura.  

• W Polsce na powierzchni występuje w 

Tatrach oraz Sudetach. 
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Fragment wschodniej ściany Mnicha, Tatry 

Z jakich skał mogą być zbudowane kruszywa 



Gnejs  

• Skała metamorficzna. Tekstura zbita i uporządkowana. 

• Powstała wskutek działania czynników metamorficznych (przeobrażających) 

skałę tj. wysokiej temperatury, ciśnienia, tarcia, uderzenia np. meteorytu.  

• W Polsce występuje w Sudetach. 
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Z jakich skał mogą być zbudowane kruszywa 



Marmur  

• Skała metamorficzna. Tekstura zbita i nieuporządkowana. 

• Powstała wskutek działania czynników metamorficznych (przeobrażających) 

skałę tj. wysokiej temperatury, ciśnienia.  

• Powstaje w wyniku przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów 

• W Polsce występuje w Sudetach (masyw Śnieżnika). 
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Z jakich skał mogą być zbudowane kruszywa 



Piaskowiec 

• Okruchowa skała osadowa 

• Zbudowana głównie z 

ziaren frakcji piaszczystej, czyli o średnicy 

0,05-2 mm (głównie kwarcu).   

• Piaskowiec jest skałą porowatą, przez co 

chłonie wodę a w konsekwencji spada jego 

odporność na wietrzenie i czynniki 

mechaniczne (erozję). 

• Występuje na obszarze całej Polski, 

głównie w Beskidach. 
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Jakie skały występują w skorupie ziemskiej 

Wieże skalne w Teplicach, Czechy 



Wapień  

• Skała osadowa. Zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim 

kalcytu.  

• Może zawierać w składzie duże ilości skamieniałości. 

• Występuje na obszarze całej Polski, głównie na terenie Jury Krakowsko – 

Częstochowskiej 

• Jest głównym surowcem do produkcji cementu 

• Ulega procesom krasowym  
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Kamieniołom Lipówka, Polska 

Jakie skały występują w skorupie ziemskiej 
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Dolomit  

• Skała osadowa. Zbudowana głównie z minerału o tej samej nazwie. Tekstura zbita (rzadziej 

porowata) i bezładna. 

• Wyróżniamy dolomity pierwotne i wtórne (powstają z wapieni) 

• Występuje na obszarze południowej Polski, głównie w Górach Świętokrzyskich i wschodnim 

obrzeżeniu Górnego Śląska 

• Bardziej odporny od wapieni 

• W wyniku metamorfizmu przeobraża się w marmury dolomityczne 

Dolomit występujący w Jaroszowcu Dolomit dewoński (ciemny)  

na kontakcie z triasowym 

Z jakich skał mogą być zbudowane kruszywa 



13 

Jak powstają złoża skał osadowych? 

Sedymentacja - proces osadzania się pod wpływem siły ciężkości materiałów 

naniesionych przez wiatr, lodowce lub wody płynące 

Sedymentacja w zbiorniku płytkowodnym, na szelfie 
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Skamieniałości 



• Powstanie skały pierwotnej (wapieni) 

• Powstanie dolomitów wtórnych na bazie wapieni w wyniku procesów 

hydrotermalnych (Wymiana jonów Ca -> Mg [Kalcyt -> Dolomit] 
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Złoże dolomitu Stare Gliny (Jaroszowiec) 

Wyrobisko kopalni Stare Gliny w Jaroszowcu, widok od południa 
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Mapa geologiczna Polski 

Jaroszowiec 
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Zasięgi zlodowaceń 
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Jak powstały złoża żwirów? 

• Działalność lodowców - akumulacja lodowcowa 

Oz – wąski, długi wał o stromych stokach i falistej linii grzbietowej, powstały wskutek 

działalności lądolodu   

Kem - pagórek lub wał zbudowany głównie z piaskowców i żwirów warstwowych, osadzonych 

w szczelinach lodowca w czasie jego topnienia 

Morena - materiał 

skalny niesiony i 

osadzany przez 

lodowiec 

Sandr - rozległy, 

płaski stożek 

utworzony ze 

żwirów i piasków 

osadzonych przez 

wody lodowcowe 

Drumlin - wydłużony pagórek pochodzenia lodowcowego 
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Jak powstały złoża żwirów? 

• Działalność rzek - akumulacja rzeczna 

 

Rodzaje akumulacji rzecznej w 

podziałem na biegi rzeki:  

górny, środkowy i dolny oraz deltę. 

Rozwój erozji bocznej  

(powstawanie 

meandrów) i akumulacja 

materiału w środkowym 

biegu rzeki. 
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Wydobycie złóż 

Złoże - nagromadzenie dużej ilości kopaliny użytecznej 

w skorupie ziemskiej 

Miąższość złoża - to odległość pomiędzy górną (stropem) 

a dolną granicą złoża (spągiem).  

Nadkład - osady występujące ponad kopaliną lub w 

jej obrębie, które nie mają cech kopaliny głównej. 

Po wydobyciu mogą być wykorzystane do 

rekultywacji np. do kształtowania skarp 

Dokumentacja złoża -  zbiór informacji zawierający 

wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją, 

sporządzaną w celu określenia granic złoża, zasobów 

geologicznych, warunków występowania oraz 

określenia możliwości wydobycia kopaliny ze złoża. 

Nadkład 

Strop 

Spąg 

- ZŁOŻE 



• Rodzaje eksploatacji złóż 
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Wydobycie złóż 

Wydobycie 

Podziemne  

(węgiel, miedź) 

Odkrywkowe 

(kruszywa 
mineralne) 

Piaskownie, 
żwirownie 

Wydobycie z wody za 
pomocą refulera, 

wydobycie na sucho 

Kamieniołomy 
(odkrywki) 

Wydobywanie głównie 
za pomocą metod 
strzałowych, także 

kombajnów (węgiel) i 
pił (granit) 

Otworowe 

(wody termalne, 
siarka) 

Źródło: Piechota S. – Podstawy 

górnictwa kopalin stałych. 

Skrypty Uczelniane AGH nr 

1460. Wydawnictwa AGH. 

Kraków 1996. 
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Wydobycie złóż 

Kopalnia Jaroszowiec Żwirownia Borzęcin 

KAMIENIOŁOM ŻWIROWNIA 



 

• Rocznie zakład produkuje ok. 560 000 ton kruszywa: 

  piaski i grysy dolomitowe, mieszanki oraz tłuczeń dolomitowy 

• Głębokość wyrobiska ok. 75 m 

• Ilość poziomów eksploatacyjnych: 7 

• Początek eksploatacji lata 50te XX wieku 

• Koncesja na wydobycie do 2050 roku 

• Kamieniołom zaopatruje w kruszywa klientów na terenie Małopolski, Górnego 

Śląska oraz województwa Łódzkiego.  
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Kamieniołom Jaroszowiec 
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W kopalni Cemex Jaroszowiec materiał 

pozyskiwany jest ze ścian wyrobiska przy 

użyciu technik strzałowych, po odstrzeleniu 

kolejnych partii urobku jest on 

transportowany do zakładu przeróbczego 

zlokalizowanego obok wyrobiska (1).  

 

Wydobyty materiał podawany jest na 

kruszarkę gdzie dochodzi do jego 

rozdrobnienia (2). Następnie materiał trafia 

na przesiewacz, który rozsiewa materiał 

na frakcje (3). 

 

Następnie materiał poprzez system 

przenośników taśmowych trafia na 

hałdy (5), skąd jest odbierany przez 

klientów (6). 

Schemat technologiczny kamieniołomu 

2. Kruszarka – 

rozdrobnienie 

nadawy/urobku  

5. Składowanie kruszywa 

na hałdach 

4. Przenośnik taśmowy 

3. Przesiewacz – 

rozsianie 

rozdrobnionego 

urobku na 

pożądane frakcje  

1. Strzelanie – 

odspojenie urobku od 

ściany a następnie 

transport do zakładu 

przeróbczego 

6. Odbiór kruszywa 

przez klientów 
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Co jest wydobywane w kamieniołomie ? 

• Wydobywamy – KAMIEŃ DOLOMITOWY, który pozyskujemy metodą strzałową. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Urobek po odstrzale 

•Dolomit Triasowy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Dolomit Dewoński 

 
 



• Piasek łamany - luźna masa drobnych ziarenek i okruchów skalnych 

powstała w procesie kruszenia urobku  
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Co produkuje kamieniołom? 

 

Piasek łamany 0/4 mm Hałda piasku 



• Grys - kruszywo otrzymywane przez rozdrobnienie kamieni naturalnych w 

procesie technologicznym 
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Grys 4/8 mm Grys 8/16 mm 

Co produkuje kamieniołom ? 

Grys 16/22 mm 



• Kruszywo o ciągłym uziarnieniu tzw. mieszanka – jest to kruszywo w 

którym rozmiar ziaren mieści się w przedziale od 0 do 32 lub 63 mm 
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Mieszanka (0/32) 

Co produkuje kamieniołom ? 

Mieszanka (0/63) 



• Tłuczeń – jest to kruszywo w którym rozmiar ziaren mieści się w przedziale 

od 32 do 63 mm 
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Tłuczeń 32/63 

Co produkuje kamieniołom ? 
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W większości żwirowni CEMEX wydobycie 

jest prowadzone spod lustra wody przy 

użyciu pogłębiarki ssąco-refulującej zwanej 

potocznie refulerem (1).  

 

Wydobyty materiał (pospółka) tłoczony jest 

rurociągiem do przesiewacza gdzie jest 

oddzielana frakcja piaskowa od frakcji 

żwirowej (2). 

 

Następnie materiał podawany jest poprzez 

system przenośników (3) na wieżę 

produkcyjną (4), gdzie następuje 

oczyszczenie i rozdzielenie na gotowe 

produkty.     

Schemat technologiczny żwirowni 

1. Refuler - 

Wydobycie kruszywa 

spod wody 

2. Przesiewacz - 

Oddzielenie żwirów 

od piasków 

3. Przenośnik 

taśmowy 

6. Odbiór kruszywa 

przez klientów 

4. Wieża produkcyjna- 

Kruszenie oraz 

rozdział na gotowe 

produkty 

5. Składowanie kruszywa 

na hałdach 
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Co jest wydobywane w żwirowni? 

• Pospółka – wymagająca sortowania mieszanina różnej wielkości żwirów, piasku, a 

także otoczaków i gliny. 

 

  

 

 

 

Pospółka 0/32 mm 



• Piasek - luźna masa drobnych ziarenek i okruchów skalnych <2mm, 

składająca się głównie z kwarcu oraz skaleni, łyszczyków i innych 

okruchów skał i minerałów.  
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Co produkuje żwirownia? 

Piasek 0/2 mm Hałda piasku 



• Żwir – obtoczone kamienie powyżej 2 mm, wydobywane jako pospółka, 

następnie sortowane w procesie technologicznym. 
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Żwir 2/8 mm Żwir 8/16 mm 

Co produkuje żwirownia? 



Podstawowe badania kruszyw wykonywane na żwirowniach: 

• Oznaczanie składu ziarnowego metoda przesiewania  

• Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości  

• Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości  
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Jak badamy kruszywo? 

Przesiewacz wibracyjny Sito prętowe Piknometr szklany  
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Zastosowanie kruszyw 

BETON 

PREFABRYKACJA 

INFRASTRUKTURA 

OGRODNICTWO 

 

• Towarowy 

• Konstrukcyjny (piasek) 

• Architektoniczny 

• Posadzkowy 

• Hydrotechniczny 

• Nawierzchniowy (piasek) 

• i inne 

 • Kostka brukowa 

• Silikaty 

• Prefabrykaty wielko  
i małogabarytowe 

• Mieszanki mineralno - 
asfaltowe 

•  Kruszywa na podbudowy 

• Nawierzchnie drogowe, 
lotniskowe z betonu (piasek) 

• Kruszywa ogrodowe 
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Jak powstaje beton? 

Beton - materiał powstały ze zmieszania 

cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody 

oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który 

uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji 

cementu. 
78% 

15% 

7% Woda 

Spoiwo 

Kruszywo 



• Funkcja szkieletowa: wypełnienie powierzchni i przenoszenie 

obciążeń 

• Kształtuje trwałość wyrobów: 

– Mrozoodporność 

– Ścieralność 

– Trwałość chemiczna 

•  Wpływa na cechy estetyczne betonu 
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Rola kruszywa w betonie 



• Drogownictwo 

38 

Grysy i mieszanki CEMEX – zastosowanie 

Remont drogi leśnej w miejscowości Żurada wykonana przez KD Bud z 

wykorzystaniem grysów z Kopalni Jaroszowiec 



• Drogownictwo 
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Grysy i mieszanki CEMEX – zastosowanie 

Zdjęcie wizualizacji: http://ksse.com.pl/ 

Remont DW 796 w Chruszczobrodzie wykonywana przez firmę Drogomex z 

użyciem mieszanki 0/32 z Kopalni Jaroszowiec 



• Prefabrykaty 
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Piaski i żwiry CEMEX – zastosowanie 



• Silikaty – materiał budowlany otrzymywany z mieszaniny 

zmielonego piasku kwarcowego (ok. 90-92% masy) i wapna palonego (ok. 

5–8% masy) z małą ilością wody. 
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Piaski i żwiry CEMEX – zastosowanie 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunki rekultywacji terenów poeksploatacyjnych: 
 

Kierunek wodny                   Kierunek leśny                        Kierunek rolny 
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Co po wydobyciu? 

REKULTYWACJA 

Przywrócenie wartości 

użytkowych i przyrodniczych 

terenom zniszczonym przez 

działalność człowieka.  

W górnictwie - podstawowe 

zabiegi zgodne z przepisami 

górniczymi i wymogami 

bezpieczeństwa 

REWITALIZACJA 

Ożywienie terenu 

poprzemysłowego poprzez 

znalezienie dla niego nowego 

zastosowania i 

doprowadzenie do stanu, w 

którym ten obszar uzyska 

całkowicie nową funkcję. 

< 
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Zmiana krajobrazu 

Eksploatacja 

Rekultywacja 

Nowe siedlisko 

Sukcesja 



 Sukcesja - proces, który polega na uporządkowanej w czasie i przestrzeni zmianie w 

biocenozie (tj. zmianie składu gatunkowego i ilościowego). Zaczyna się od momentu 

kolonizacji (stadium pionierskie) danego środowiska i trwa do stadium rozwoju 

końcowego, zwanego klimaksem, poprzez stadium przejściowe. 
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Naturalna sukcesja 

Stadium pionierskie - 

kolonizacja 
Stadium przejściowe Stadium końcowe - 

klimaks 
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Naturalna sukcesja 



Nowe siedliska – żwirownia Sitno 

Przyrodnicza rekultywacja 

żwirowni w SITNIE 

 

• Współpraca z Kołem 

Naukowym SGGW 

 

• Monitoring przyrodniczy - 12 

spośród 13 gatunków płazów 

występujących na nizinach 

 

• 3 sezony warsztatów o 

płazach dla szkół z okolic 

żwirowni Rostki-Borowce 
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 Przyrodnicza ścieżka edukacyjna  

„Kopalnia przywrócona naturze” 

  

• 20 tablic edukacyjnych  

• Warsztaty i konkursy 

• Piknik – Dzień Różnorodności nie tylko 

biologicznej 

• Wycieczki i spacery edukacyjne z 

przewodnikiem 

• ok. 1000 odwiedzających ścieżkę 

rocznie 

 

 

Lipówka – przykład rewitalizacji 
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Lipówka - miejsce czynnej edukacji 
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Miejsce rekreacji i wypoczynku 
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Miejsce rekreacji i wypoczynku 
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Dziękujemy za uwagę  



W prezentacji wykorzystano zdjęcia autorstwa: 

• CEMEX Polska, 

• dr Anna Śliwińska-Wyrzychowska 

• dr Monika Bogdanowicz 

• dr Agnieszka Bąbelewska 

• Marcin Barszczyński 

• Zakład fotograficzny FotoStella z Częstochowy 

• Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH 
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