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Beton vibrocilindrat

RCC este un beton special compactat prin vibrocilindrare al cãrui nume provine de
la metoda utilizatã la punerea în operã. Aæternerea RCC-ului se face prin folosirea
grinzilor finisoare, iar compactarea se realizeazã prin utilizarea cilindrilor, aceleaæi
echipamente folosite æi la aæternerea mixturilor asfaltice.

RCC (Roller Compacted Concrete) se utilizeazã la realizarea straturilor de fundaøie /
bazã / îmbrãcãminte rutierã pentru construcøii noi, modernizãri sau ranforsãri de:

Betonul special compactat prin vibrocilindrare (RCC) fabricat de Holcim România
are în componenøã urmãtoarele materiale:

• A
 gregate naturale æi concasate de balastierã æi/sau de carierã (conform SR EN 13043:2003,
SR EN 13242+A1:2008; SR EN 12620 +A1:2008 æi/sau agregate reciclate);
• Lianøi hidraulici speciali de tip RolloDur®, conform Agrementului Tehnic nr. 004-07/1652-2020;
• Aditivi adãugaøi la fabricare (antrenarea de aer ajuta RCC-ul la prevenirea degradãrii la
îngheø-dezgheø);
• Apã (conform SR1008/2003);
Notã: Dozajele materialelor se vor stabili pe baza încercãrilor de laborator.

RCC este un amestec semi-uscat de agregate, lianøi speciali RolloDur® æi apã, pus în operã
cu ajutorul echipamentelor convenøionale pentru aæternerea mixturilor bituminoase æi
compactat cu cilindri compactori.
Betonul RCC are o consistenøã similarã cu betonul semi-uscat având clasa de consistenøã S1 æi
raportul A/C = 0,3 – 0,4 %.
Betonul RCC cuprinde categoriile de betoane cu clasa de rezistenøã de la RCC 8/10 (min 8 N/mmp
pe cilindri æi min 10 N/mmp pe cuburi cu latura de 15 cm, la vârsta de 28 zile), pânã la RCC 40/50
(min 40 N/mmp pe cilindri æi min 50 N/mmp pe cuburi cu latura de 15 cm la vârsta de 28 zile).
Se preparã în staøii de betoane fixe sau mobile (de tip KMA) prin controlarea exactã a
dozajelor materialelor componente stabilite iniøial în studiul de laborator.

Detaliu Structurã Rutierã cu îmbrãcãminte din RCC
20 cm - Strat de uzurã din RCC

18 cm - Strat din agregate stabilizate cu DOROPORT® TB

•
•
•
•
•
•

 rumuri industriale interioare æi exterioare;
D
Platforme industriale (auto sau de depozitare în aer liber);
Platforme aeronautice;
Drumuri publice;
Drumuri de exploatare (forestiere, petroliere, agricole, miniere);
Platforme portuare.

Avantajele RCC
Durabilitate

Siguranøã

Rezistenøã mecanicã æi stabilitate:

Betonul special compactat prin
vibrocilindrare - RCC contribuie la
rezistenøa æi stabilitatea construcøiilor
rutiere, având o duratã de viaøã
similarã cu a betonului de tip BcR, iar
necesitatea întreøinerii æi a reparaøiilor
este mult diminuatã.

• Betonul special compactat prin
vibrocilindrare – RCC reflectã cu pânã
la 33% mai multã luminã faøã de
asfalt, ceea ce este foarte important
pentru condusul pe timp de noapte.
• Îmbrãcãmintea rutierã din RCC are o
aderenøã superioarã faøã de asfalt,
garantând o siguranøã ridicatã.

Rentabilitate

Sustenabilitate

Îmbrãcãmintea rutierã din RCC are
costuri mai reduse de execuøie faøã
de soluøiile clasice, duratã mare de
viaøã æi costuri mai mici cu întreøinerea
suprafeøelor. Acestea sunt obøinute prin:
• Forøã de muncã redusã;
• Lipsa armãturii, a gujoanelor sau
ancorelor;
• Execuøie rapidã, asigurând
posibilitatea ca tronsonul realizat sã
se dea în circulaøie repede;
• Execuøie la temperaturi de minim
5°C, fãrã intemperii.

• Îmbrãcãmintea rutierã din RCC
este sustenabilã, poate fi reciclatã
æi utilizatã din nou ca material de
construcøie în proporøie de 100%.
• În cadrul producerii æi execuøiei
betonului special vibrocilindrat (RCC)
este folositã o energie mai micã,
micæorându-se emisiile de CO2.
• Utilizare sustenabilã a resurselor
naturale, conform BES 6001.

15 cm - Strat din agregate naturale

25 cm - Strat de formã din pãmânt stabilizat cu DOROSOL®

Calificativ VERY GOOD conform certificãrii BES 6001, emisã de cãtre BRE/UK,
æi Declaraøie de Mediu pentru Produs în conformitate cu cerinøele industriei.
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