
Kruszywa hutnicze Slag Recycling 
do odwodnieƒ drogowych

Kruszywa hutnicze produkowane na bazie ˝u˝li stalow-
niczych dzi´ki swym w∏aÊciwoÊciom znajdujà wiele zastoso-
waƒ w pracach zwiàzanych z odwodnieniem dróg. 

Do wa˝niejszych cech kruszyw Slag Recycling zaliczamy
bardzo wysokà wodoprzepuszczalnoÊç, mrozoodpornoÊç
i du˝à odpornoÊç na Êciskanie. Innymi zaletami sà trwa∏oÊç
kruszywa w czasie, kubicznoÊç i jednorodnoÊç kszta∏tu oraz
jego odpornoÊç na tzw. „lasowanie”.

Podstawy normalizacyjne i wnioski z doÊwiadczeƒ wykonaw-
ców potwierdzajà mo˝liwoÊci zastosowania grysów hutniczych
z ˝u˝la konwertorowego o uziarnieniu 16–25 mm
i 16–31,5 mm. 

Dla potrzeb drogownictwa najcz´Êciej stosowane sà dwa
rodzaje drena˝u. Pierwszy z nich to tzw. drena˝ kombinowany.
Sk∏ada si´ on z kana∏u zbiorczego i u∏o˝onego powy˝ej niego
przewodu drenarskiego przykrytego warstwà materia∏u filtra-

cyjnego. Stosuje si´ go przy wykonaniu odwodnienia pod∏u˝ne-
go znajdujàcego si´ wzd∏u˝ ciàgu drogi [1]. Drugim rodzajem
jest tzw. drena˝ francuski (rys. 2) w formie sàczka wykonanego
z samego materia∏u mineralnego (kruszywo lub t∏uczeƒ) i oto-
czonego materia∏em geotekstylnym. Uziarnienie kruszywa za-
stosowanego do wykonania filtra dobiera si´ w zale˝noÊci od
wielkoÊci dop∏ywu. 
➣ Warstwy ch∏onne stosowane sà w celu zwi´kszenia bezpo-

Êredniego poch∏aniania wód powierzchniowych przez pod∏o-
˝e gruntowe. W sk∏ad warstwy ch∏onnej wchodzà: warstwa
najni˝sza (frakcja: 31,5–63 mm), warstwa poÊrednia (frakcje
2–4 mm, 4–8 mm, 8–16 mm i 16–31,5 mm) oraz warstwa
najwy˝sza (piasek gruby) [2].
Do warstw ch∏onnych oferujemy kliniec i t∏uczeƒ z ˝u˝li wiel-

kopiecowych lub konwertorowych oraz grysy z ˝u˝li konwertoro-
wych w opisanym zakresie.
➣ Do odwodnieƒ fundamentów budynków i budowli stosuje

si´ obsypk´ filtracyjnà. Jako obsypk´ mo˝na stosowaç jedno-
ziarniste kruszywo (kliniec), przy czym istotnym parametrem
u˝ytego kruszywa jest foremnoÊç ziaren (brak ostrych kraw´-
dzi, które mog∏yby spowodowaç przeci´cie izolacji). W tym
zakresie firma SLAG Recycling oferuje frakcje kliƒcowe z ˝u˝-
la konwertorowego LD/16–25 mm i LD/16–31,5 mm.

Podstawowym êród∏em informacji, dotyczàcych wymagaƒ dla
rozwiàzaƒ technologicznych i materia∏ów filtracyjnych stosowanych
przy odwadnianiu dróg, jest polska norma PN–S 02204:1997
„Drogi samochodowe. Odwadnianie dróg”, która w zakresie wy-

magaƒ szczegó∏owych odwo∏uje si´ do innych norm, które z kolei
precyzujà wymagania dotyczàce kruszyw mineralnych i ∏amanych
ze ska∏ naturalnych, takich jak np. ̋ wir, bazalt, granit. Niemniej jed-
nak kruszywa hutnicze z ˝u˝li konwertorowych te˝ spe∏niajà wyma-
gania wymienione w przywo∏anych normach. Dodatkowo kruszywo
do drena˝u nie mo˝e si´ „lasowaç”, to znaczy rozpadaç lub roz-
puszczaç w czasie, pod wp∏ywem przep∏ywajàcej wody i zmian tem-
peratury. W przypadku u˝ycia kruszyw hutniczych Slag Recycling
zjawiska takie nie zachodzà. 

Równie˝ z dotychczasowych doÊwiadczeƒ naszych klientów i wy-
konawców wynika, ˝e z powodzeniem stosowali oni ju˝ kruszywa
hutnicze w odwadnianiu dróg. Z zastosowaniem takim mo˝emy si´
spotkaç mi´dzy innymi na obwodnicy A–4 Miasta Krakowa, gdzie
wykorzystano do tego celu kruszywa z ˝u˝la wielkopiecowego.

Podsumowanie:
Kruszywa hutnicze z ˝u˝li stalowniczych (konwertorowych) spe∏-

niajà wymagania norm dotyczàcych kruszyw naturalnych, w zakresie
zastosowaƒ do odwodnieƒ dróg. Do odwodnieƒ na drogach krajo-
wych i autostradach mo˝na stosowaç kruszywa i grysy z ˝u˝li konwer-
torowych i wielkopiecowych w zakresie uziarnienia od 12 do 63 mm.
(np. grysy LD frakcje 12–16, 16–25, 16–31,5, 31,5–63 mm).

Oprócz drena˝y drogowych poziomych i pionowych oraz
warstw ch∏onnych mo˝na tak˝e wykorzystaç kruszywa hutnicze
przy obsypkach wodoprzepuszczalnych wokó∏ fundamentów bu-
dynków mieszkalnych i budowli. 
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Rys 1. Przyk∏adowe rozwiàzanie drena˝u drogowego (1)
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Rys 2. Przekrój poprzeczny drenu francuskiego


