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RECEPTA NA TRWA£Y CHODNIK

ANDRZEJKI I ZIMA 2005/2006

Kruszywa ze Slag Recycling na podbudowy dróg, placów, chodników i�kortów tenisowych...

Biuro Podró¿y �Galeon� przygoto-
wa³o ofertê wypoczynku dla dzieci
i doros³ych na tegoroczn¹ zimê:

ANDRZEJKI � 26-27 pa�dziernik
w miejscowo�ci Kacwin

SYLWESTER � na S³owacji, w Vi-
tanowej (blisko parku wodnego z ba-
senami termalnymi Meander Park w
Orawicach), centrów narciarskich Zu-
berem, Brestowa, Spalena-Rohacze)

Na nasze pytania odpowiada S³a-
womir Baran � prezes firmy  S£AW-
POL  specjalizuj¹cej siê m.in. w ro-
botach drogowych i brukarskich.
Firma dzia³a na rynku od 1988 r.
Wybudowa³a m.in. 36 obiektów
McDonalds�a w ca³ej Polsce, kilka
stacji benzynowych, dwie du¿e wy-
twórnie mas bitumicznych dla zlece-
niodawcy irlandzkiego. W Krakowie
i Nowej Hucie jej dzie³em s¹ m.in.
place i parkingi; Wy¿sza Szko³a im.
A. Frycza Modrzewskiego, Sanktu-
arium w £agiewnikach, Centrum
Wystawowe Chemobudowy, os. Eu-
ropejskie, Dom dla M³odych, Cam-
pus UJ, Philips Morris i wiele in-
nych. W roku ub. wykona³a m.in.
du¿y plac targowy Manhattan (50
pawilonów) na Woli Duchackiej
Wschód. Wymienia chodniki w no-
wohuckich osiedlach (ostatnio w
Czy¿ynach),  teraz bêdzie budowaæ
ci¹g chodnika wzd³u¿ al. Jana Paw³a
II od Placu Centralnego do wysoko-
�ci skrzy¿owania z ul. Meissnera.

� W potocznym mniemaniu na drogo-
wnictwie i medycynie, zna siê w Polsce
ka¿dy. Wystarczy otworzyæ gazetê � roi
siê tam od og³oszeñ zaczynaj¹cych siê
od s³ów �brukarstwo�. Tymczasem do-
bre wykonanie nawierzchni to rzecz
naprawdê trudna. Przede wszystkim
ka¿da taka inwestycja: wykonanie na-
wierzchni brukowej czy asfaltowej,
wymaga przygotowania projektu, a
projektowanie powinno zacz¹æ siê od
dokumentacji geologicznej. Warun-
kiem prawid³owego wykonania na-
wierzchni chodnika np. z kostki wibro-
prasowanej winno byæ opracowanie
wstêpnego projektu zawieraj¹cego;
geologiê gruntu, przewidywane obci¹-
¿enia nawierzchni czy to bêdzie  ci¹g
komunikacyjny dla pieszych, czy pie-
szo-jezdny, sposób odwodnienia, war-
to�ci estetyczne, czy bêd¹ na nim par-
kowaæ samochody?

W³a�ciwa technologia wymaga by
najpierw usun¹æ warstwy ziemi do
gruntu rodzimego ok. 25-30 cm, odpo-
wiednio wyprofilowaæ, nadaj¹c mu
spadki, po to, by zapewniæ odp³yw
wody. Na wyprofilowany, stabilny
grunt, po za³o¿eniu ograniczników,
(krawê¿ników, obrze¿y), dopiero k³a-
dziemy podbudowê. Ze wzglêdu na
mrozoodporno�æ musi ona mieæ gru-
bo�æ oko³o 20 cm. Gdy tej warstwy nie
ma, chodnik w warunkach zimowo-
-wiosennych ulega degradacji. W pod-

Nasze osiedla zmieniaj¹ siê w oczach. Dla wygody mieszkañców i estety-
ki wymienia siê m.in. chodniki.  Bywa jednak, ¿e w krótkim odstêpie cza-
su ekipa remontowa wraca na miejsce i  chodnik znowu jest rozkopywa-
ny. I w³a�nie przede wszystkim o budowie chodników chcemy dzi� poroz-
mawiaæ. Co sprawia, ¿e niekiedy ten sam chodnik, w krótkim odstêpie czasu
musi byæ naprawiany po kilka razy?

oraz w Spiskiem Bystrem k. Popradu
(blisko centrów narciarskich i tury-
stycznych Wysokich Tatr i S³owackie-
go Raju, w miejscowo�ci � wyci¹gi
narciarskie na Kralowej Holi).

ZIMOWISKA i OBOZY NAR-
CIARSKIE � w Bia³ce Tatrzañskiej,
w Murzasichlu, w Bukowinie Ta-
trzañskiej, w Bia³ym Dunajcu, w Ka-
cwinie (Pieniny) i w Zawoi.

KULIGI � dla szkó³ i firm.

NARTY i BASENY TERMALNE
w nowo otwartym kompleksie Mean-
der Park na S³owacji w Orawicach
(2 du¿e wyci¹gi narciarskie na stoku
tu¿ przy basenach termalnych!

Przypominam pracownikom Mittal
Steel i spó³ek, ¿e w biurze mo¿na wy-
kupiæ skierowanie na kolonie na takich
samych zasadach, jak rok temu � za-
liczka, za�wiadczenie do funduszu so-
cjalnego, dop³ata.
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budowie stosujemy ró¿norodne kru-
szywo, o odpowiedniej wielko�ci
uziarnienia, które zagêszcza siê wibra-
torami powierzchniowymi. Bardzo do-
brze sprawdza siê  kruszywo hutnicze z
firmy Slag Recycling o uziarnieniu 0-
31,5 mm. Górna warstwa podbudowy
winna zawieraæ kruszywa o uziarnieniu
po�rednim (np. 0-12,8 mm) miêdzy
warstw¹ podsypki i podbudowy, aby

piasek nie przesypywa³ siê, co w kon-
sekwencji doprowadzi³oby do od-
kszta³cenia siê nawierzchni.

Nastêpnie po zbadaniu no�no�ci pod-
³o¿a k³adzie siê  4 cm warstwê piasku,
któr¹ równie¿  trzeba zagê�ciæ. Po wy-
równaniu i niwelacji mo¿na uk³adaæ
kostkê betonow¹. Tê nale¿y ubiæ wi-
bratorem, koniecznie ze specjaln¹ p³yt¹
z elastomeru lub gumy, co zapobiega
zarysowaniu wierzchniej warstwy na-
wierzchni. Potem chodnik zasypywany
jest piaskiem o odpowiedniej ziarnisto-
�ci np. 0-2 mm, ubijamy wibratorem,
zamiatamy.

�  I to jest ta recepta na trwa³y
chodnik?

� Jest ni¹ dochowywanie re¿imów
technicznych i technologicznych. W
praktyce inwestor z oszczêdno�ci nie
zleca projektu, ¿¹da od wykonawcy, by
dzia³a³ w oparciu o do�wiadczenie bez
dodatkowego wynagrodzenia� Zwy-
kle zdejmuje siê stare p³ytki, 5-10 cm
nowej podbudowy, zagêszcza i k³adzie
now¹ nawierzchniê. Tymczasem, je�li
grunt jest nieno�ny i niestabilny, to po-
³o¿enie najlepszej podbudowy i najlep-

szej kostki nic nie da. Po jakim� czasie
chodnik bêdzie siê zapadaæ. My, na na-
sze inwestycje udzielamy 5 lat gwaran-
cji, a skala reklamacji jest �ladowa, wy-
nosi 0,01 proc., a zrealizowali�my spo-
ro inwestycji. Nasz¹ realizacj¹ jest ca³a
Krakowska Szko³a Wy¿sza, gdzie wy-
konali�my wszystkie prace ziemne,
ca³¹ strukturê dróg, parkingów, chodni-
ków, ³¹cznie z sieci¹ wod-kan, gazow¹
i c.o., drogi i parkingi przed Centrum
Lubicz, w osiedlu pracowników Poli-
techniki Krakowskiej  przy ul. Skar-
¿yñskiego,  teraz wykonujemy do�æ
du¿y kontrakt na wymianê chodników
w os. Dywizjonu 303, wymienili�my
wiele osiedlowych chodników m.in. w

os Na Koz³ówku i Cegielnianym. W
presti¿owym osiedlu domków jednoro-
dzinnych Parkowe Wzgórza  wykonu-
jemy wymianê gruntów, drogi, chodni-
ki, wjazdy� Realizujemy tak¿e kon-
strukcje stalowe np. hotel Qubus przy
ul. Nadwi�lañskiej.   W naszej bazie
sprzêtowej na o�. Lesisko utrzymujemy
serwis techniczny w celu usuwania
ewentualnych usterek gwarancyjnych.

� Wiele spó³dzielni mieszkanio-
wych wymienia stare chodniki, po-
wstaj¹ nowe bloki wymagaj¹ce ze-
wnêtrznej infrastruktury dojazdo-
wej. Wydaje siê wiêc, ¿e pracy po-
winni�cie mieæ du¿o. Jaka jest dzi�
sytuacja firm budowlanych?

- To bardzo niewdziêczna bran¿a,
charakteryzuj¹ca siê bardzo nisk¹ ren-
towno�ci¹. Na rynku dzia³a bowiem
masa ma³ych firm budowlanych: jed-
noosobowych, dwuosobowych, trzy-
osobowych. One �psuj¹� rynek, gdy¿
mog¹ uczestniczyæ w przetargach,
mimo, i¿ nie posiadaj¹ zaplecza sprzê-
towego. Te ma³e firmy,  obni¿aj¹ ceny
us³ug, udzielaj¹ gwarancji, której nigdy
nie realizuj¹ dlatego rentowno�æ firm

budowlanych bardzo spad³a. Dodatko-
wo, bran¿a drogowa wymaga niezwy-
kle drogiego sprzêtu, jak koparki, ³ado-
warki, walce, maszyny do uk³adania. I
powa¿ne firmy  jak nasza, sprzêt ciê¿ki
posiadaj¹. My, jako nieliczni posiada-
my m.in. maszynê do uk³adania kostki
brukowej, która jest w stanie dziennie
u³o¿yæ ok. 600 metrów kwadratowych
� nadaje siê do uk³adania placów i
dróg.

Problemem dla firm budowlanych
jest brak powa¿nego kapita³u polskie-
go, trudno dostêpne kredyty, brak kon-
solidacji, wysokie s¹ równie¿ koszty
prowadzenia firm budowlanych z za-
pleczem sprzêtowym. S¹ to � w na-
szym przypadku � maszyny zachodnie,
wiêc i czê�ci do nich s¹ drogie, a my
nie zarabiamy w euro. To przy niskiej
rentowno�ci stwarza do�æ powa¿ne
problemy. Znaczna czê�æ kontraktów
uzyskiwanych w przetargach, s¹ to
kontrakty rycza³towe, na okre�lon¹
kwotê, z d³u¿szym terminem realizacji.
Tymczasem w ci¹gu roku zmieniaj¹ siê
przepisy, rosn¹ koszty paliw (w ci¹gu
roku ponad 20 proc.) a my nie mo¿emy
tych kwot zweryfikowaæ�

Powa¿nych firm budowlanych z pol-
skim kapita³em na rynku budowlanym
pozosta³o ju¿ niewiele. Musimy byæ
podwykonawcami u koncernów za-
chodnich. Mimo zmian w ustawie na-
dal w praktyce obowi¹zuj¹ d³ugie ter-
miny p³atno�ci i wykonawca praktycz-
nie musi kredytowaæ inwestycjê� In-
westorzy siêgaj¹ po najró¿niejsze
kruczki prawne i termin z 30 dni wy-
d³u¿a siê do 90 a w naszych warunkach
kredyty nie s¹ wcale tanie� Przed bu-
downictwem drogowym jest przy-
sz³o�æ, choæ w naszym regionie dzieje
siê co� z³ego. Przetargów organizowa-
nych przez miasto jest niewiele i to
og³aszanych na koniec roku, a prze-
cie¿, gdy temperatura spada poni¿ej 5
stopni, to w³a�ciwie wykonywaæ robót
drogowych nie mo¿na� Ostatni rok w
robotach drogowych oceni³bym jako
�redni.

� S£AWPOL, obok dróg, chodni-
ków budujecie  te¿ korty tenisowe?

� Podstaw¹ naszej dzia³alno�ci jest
wykonywanie infrastruktury sieci ze-
wnêtrznych wod.-kan., nawierzchni
placów, chodników, parkingów, dróg:
� Ale budujemy równie¿ korty. Pierw-
sze ziemne wybudowali�my na Ko-
z³ówku, a rok temu � obok siedziby
Rady Dzielnicy na Kurdwanowie, przy
ul Stoja³owskiego � korty o nawierzch-
ni z sztucznej trawy, tor rowerowy, ska-
et park.

� ...Jakie czynniki s¹ istotne przy
budowie kortów ?

� Proces budowy kortów ziemnych
jest bardzo z³o¿ony. I tutaj nale¿y za-

cz¹æ od robót ziemnych i drena¿u. W
przypadku inwestycji na Kurdwanowie
zaistnia³a dodatkowa trudno�æ. Projekt
zak³ada³ wykorzystanie ju¿ zrobionych
kiedy� podbudów czyli nawierzchni as-
faltowej starych kortów. Trzeba by³o
wymy�liæ technologiê pozwalaj¹c¹ na
tym asfalcie wykonaæ kort tenisowy.
Dla lepszego drena¿u musieli�my robiæ
odwierty w asfalcie, a¿ do gruntu, o
g³êboko�ci 60 cm. Nastêpnie projekt
przewidywa³ po³o¿enie warstwy natu-
ralnego kruszywa. Jednak, przy nie-
wielkich grubo�ciach podbudowy (do
20 cm), z zachowaniem wymaganych
spadków, kruszywo naturalne siê nie
sprawdzi³o. W ¿aden sposób nie mo¿na
go by³o dogê�ciæ: mimo dozowania
ró¿nych domieszek i walcowania.
Przyczyn¹ by³a stosunkowo �liska po-
wierzchnia naturalnych kruszyw. Spró-
bowali�my wiêc wykorzystaæ do tego
celu kruszywo hutnicze, z ¿u¿la wiel-
kopiecowego. Uzyskali�my parametry
lepsze o 50 proc. od wymaganych!

  Zacz¹³em dr¹¿yæ, gdzie tkwi przy-
czyna tego sukcesu. Okaza³o siê, ¿e ¿u-
¿el wielkopiecowy, zawdziêcza to orto-
krzemianom beta posiadaj¹cym w³a-
sno�ci hydrauliczne podobne do ce-
mentu. Przy dogêszczaniu tworzy spo-
ist¹, ale przepuszczaln¹ podbudowê.
Dodatkowo powierzchnia kruszywa
hutniczego  jest stosunkowo chropo-
wata i jamista, z ostrymi krawêdziami,
które bardzo dobrze klinuj¹ siê przy
dogêszczaniu.

� Od jak dawna wspó³pracujecie z
firm¹ Slag Recycling?

� Kruszywa z pleszowskiej ha³dy sto-
sujemy od wielu lat. Od pocz¹tku
wspó³pracujemy z firm¹ Slag  Recyc-
ling. W ostatnich latach jako�æ kru-
szyw hutniczych bardzo siê poprawi³a.
Wykorzystujemy kruszywa wyprodu-
kowane z ¿u¿la wielkopiecowego, naj-
wiêcej frakcji od 0 do 12,8 mm � na
podbudowy pomocnicze, frakcji od 0
do 31,5 mm � do budowy pomocniczej
i zasadniczej i od 0 do 31,5 mm. � na
podbudowy, równie¿ pomocnicze.

� W ten sposób znale�li�cie kolejne
zastosowanie dla produktu pocho-
dz¹cego z przerobu hutniczych
ha³d?

� Kruszywa hutnicze maj¹ wiele za-
let: s¹ l¿ejsze od kruszyw naturalnych,
maj¹ nisk¹ �cieralno�æ, s¹ tañsze,
ognioodporne, maj¹ bardzo dobre w³a-
�ciwo�ci izolacyjne i s¹ mrozoodporne.
S¹ przepuszczalne, ale nie na tyle hi-
grospokopijne, by wch³ania³y wodê i
pêcznia³y. W przypadku kortów w
Kurdwanowie uzyskali�my wspania³e
rezultaty. Korty funkcjonuj¹ ponad rok.
Rewelacyjnie siê sprawdzaj¹, s¹ to jed-
ne z najlepszych kortów w Krakowie!

Kort tenisowy na Koz³ówku, do jego budowy u¿yto m.in. kruszywa hutnicze-
go z firmy Slag Recycling.


