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Slag Recycling Sp. z o.o.

Grysy i kruszywa hutnicze produkowane

na bazie ¿u¿li stalowniczych, dziêki swym

w³a�ciwo�ciom znajduj¹ wiele zastosowañ

w  pracach zwi¹zanych z odwodnieniem

dróg.

Do wa¿niejszych cech grysów i kruszyw

Slag Recycling zaliczamy bardzo wysok¹ wo-

doprzepuszczalno�æ, mrozoodporno�æ i du-

¿a odporno�æ na �ciskanie. Innymi zaletami s¹:

sta³o�æ kruszywa w czasie, kubiczno�æ i jed-

norodno�æ kszta³tu, a tak¿e odporno�æ na dzia-

³anie atmosfery przemys³owej. Przy wykona-

niu odwodnieñ istotne znaczenie ma te¿ wy-

soki ciê¿ar (gêsto�æ objêto�ciowa oko³o

3,3 - 3.5 g/cm3) kruszywa, co zapobiega jego

wymywaniu.

Podstawy normalizacyjne i wnioski z do-

�wiadczeñ wykonawców potwierdzaj¹ mo¿li-

wo�ci zastosowania grysów hutniczych z ¿u¿la

konwertorowego o uziarnieniu 16-25 mm i

16-31,5 mm w nastêpuj¹cych dziedzinach:

l drogowych nasypach filtracyjnych zastê-

puj¹cych przepusty. Maj¹ one zapewniæ prze-

puszczenie i odprowadzenie (w kierunku po-

ziomym do wylotu) nap³ywaj¹cych wód po-

wierzchniowych.

l Najczê�ciej spotykanym sposobem obni-

¿enia zwierciad³a wód gruntowych i stabilizacji

stosunków wodno-gruntowych naruszonych

przy budowie drogi s¹ dreny [1]. W drenach,

jako materia³ filtracyjny, nale¿y stosowaæ mie-

szankê mineraln¹ spe³niaj¹c¹ regu³ê filtracji Te-

rzaghi�ego:

U = d15/d85 £ 4,

gdzie:

U - wspó³czynnik ró¿norodno�ci uziarnienia,

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85%

ziaren gruntu pod³o¿a,

d15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15%

ziaren kruszywa u¿ytego do filtra [1].

Dla potrzeb drogownictwa najczê�ciej sto-

sowane s¹ dwa rodzaje drena¿u. Pierwszy z

nich to tzw. drena¿ kombinowany (rys. 1).

Sk³ada siê on z kana³u zbiorczego i u³o¿onego

powy¿ej niego przewodu drenarskiego, przy-

krytego warstw¹ materia³u filtracyjnego. Wy-

korzystuje siê go przy wykonaniu odwodnie-

nia znajduj¹cego siê w osi muldy w ci¹gu dróg

ekspresowych i autostrad, by zapewniæ ich

mo¿liwie bezawaryjne dzia³anie [1]. Drugim ro-

dzajem jest tzw. drena¿ francuski (rys. 2) w

formie s¹czka wykonanego z samego materia-

³u mineralnego (kruszywo lub t³uczeñ) i oto-

czonego materia³em geotekstylnym. Uziarnie-

nie kruszywa zastosowanego do wykonania fil-

tra dobiera siê w zale¿no�ci od wielko�ci sp³y-

wu ze zlewni. Przyjmuj¹c uziarnienie dobiera

siê równie¿ pole przekroju poprzecznego dre-

nu. Drena¿ francuski zapewnia bardzo dobry

transport wody do odbiornika, pozwala zmniej-

szyæ koszty budowy i eksploatacji oraz wyd³u-

¿yæ okres bezawaryjnej pracy, miêdzy innymi

dziêki eliminacji zamulania (w porównaniu

z drena¿em wykonanym technologi¹ trady-

cyjn¹). Mo¿e byæ stosowany w budownictwie

Rys. 1. Przekrój poprzeczny drenu kombinowanego wed³ug R. Edel
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drogowym jako samodzielny dren lub w po³¹-

czeniu ze wzmocnieniem i odwodnieniem pod-

³o¿a gruntowego (np. w budowie dróg dwujez-

dniowych z pasem rozdzielaj¹cym) [1].

l Warstwy ch³onne, które stosowane s¹ w

celu zwiêkszenia bezpo�redniego poch³aniania

wód powierzchniowych przez pod³o¿e grunto-

we. W sk³ad warstwy ch³onnej wchodz¹: war-

stwa najni¿sza (frakcja:  31,5 � 63 mm), war-

stwa po�rednia (frakcje: 2 � 4 mm, 4 � 8 mm,

8 � 16 mm i 16 � 31,5 mm) oraz warstwa naj-

wy¿sza (piasek gruby) [2].

Do warstw ch³onnych oferujemy kliniec i

t³uczeñ z ¿u¿li wielkopiecowych lub konwerto-

rowych oraz grysy z ¿u¿li konwertorowych w

opisanym zakresie.

Zastosowaniem zbli¿onym, aczkolwiek

niezwi¹zanym z budow¹ dróg, jest izolacja,

któr¹ otacza siê wokó³ tzw. obsypk¹ filtra-

cyjn¹, stosowan¹ do fundamentów budynków

mieszkalnych i innych obiektów u¿yteczno�ci

publicznej. Jako obsypkê mo¿na wykorzysty-

waæ jednoziarniste kruszywo (kliniec), przy

czym istotnym parametrem u¿ytego kruszy-

wa jest foremno�æ ziaren (brak ostrych kra-

wêdzi, które mog³yby powodowaæ przeciêcie

geow³ókniny stanowi¹cej izolacjê). W tym za-

kresie firma SLAG Recycling oferuje frakcje

kliñcowe z ¿u¿la konwertorowego LD/16-25 mm

i LD/16-31,5 mm.

Podstawowym �ród³em informacji dotycz¹-

cych wymagañ dla rozwi¹zañ technologicznych i

materia³ów filtracyjnych stosowanych przy od-

wadnianiu dróg, jest polska norma PN-S

02204:1997 �Drogi samochodowe. Odwadnianie

dróg�, która w zakresie wymagañ szczegó³owych

odwo³uje siê do innych norm, które podaj¹ wy-

magania dotycz¹ce kruszyw mineralnych i ³ama-

nych ze ska³ naturalnych, takich jak np. ¿wir, ba-

zalt, granit. Niemniej jednak kruszywa hutnicze z

¿u¿li konwertorowych spe³niaj¹ wszystkie z wy-

mogów wymienionych w przywo³anych normach.

Dodatkowo kruszywo do drena¿u nie mo¿e siê

�lasowaæ�, to znaczy rozpadaæ lub rozpuszczaæ

w czasie, pod wp³ywem przep³ywaj¹cej wody.

W przypadku u¿ycia kruszyw hutniczych Slag Re-

cycling zjawisko to nie zachodzi.

Równie¿ z dotychczasowych do�wiadczeñ

naszych klientów i wykonawców wynika, ¿e z

powodzeniem wykorzystywali oni kruszywa

hutnicze w odwadnianiu dróg. Z zastosowaniem

takim mo¿emy siê spotkaæ miêdzy innymi na

obwodnicy A4 miasta Krakowa.

Podsumowanie
Kruszywa hutnicze z ¿u¿li stalowniczych

(konwertorowych) spe³niaj¹ wymagania norm

dotycz¹cych kruszyw naturalnych w zakresie

zastosowañ do odwodnieñ dróg. S¹ one bez-

pieczne ekologicznie, kubiczne, o nieostrych

krawêdziach oraz trwa³e w czasie. Do odwod-

nieñ na drogach krajowych i autostradach

mo¿na stosowaæ kruszywa i grysy z ¿u¿li kon-

wertorowych i wielkopiecowych w zakresie

uziarnienia od 12 do 63 mm. (np. grysy LD frak-

cje: 12 � 16, 16 � 25, 16 - 31,5, 31,5 - 63 mm).

Oprócz drena¿y drogowych poziomych

i pionowych, warstw ch³onnych oraz  nasypów

filtracyjnych mo¿na tak¿e wykorzystaæ kruszy-

wa hutnicze przy obsypkach wodoprzepuszczal-

nych wokó³ fundamentów budynków mieszkal-

nych i obiektów u¿yteczno�ci publicznej.

Opracowano na podstawie:
1. R. Edel �Odwodnienie dróg� - WKi£: 2002

2. PN-S-02204: 1997 �Drogi samochodowe.
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