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Slag Recycling...

NOWE TECHNOLOGIE
NA BEZPIECZNE DROGI
Rozmowa z Piotrem Sobczyñskim, konsultantem Slag Recycling

Pofa³dowania nawierzchni, koleiny, dziury to niemal normalny stan wielu polskich dróg. Niestety dotyczy to równie¿ wielu ulic dojazdowych do
Krakowa o du¿ym obci¹¿eniu ruchem samochodowym. Przyk³adem mo¿e
byæ ulica Igo³omska w Nowej Hucie, która jest drog¹ dojazdow¹ do Krakowa od strony Sandomierza.
 Jak ocenia Pan dzisiejszy stan
ul. Igo³omskiej?
 To w¹ska, stara droga, która ma
zbyt s³aby fundament w stosunku do
obci¹¿enia ruchem, jaki na niej siê odbywa. Równie¿ na wiêkszoci odcinków brakuje prawid³owego odwodnienia. Woda z jezdni jest usuwana
przez wychlapanie. Na Igo³omskiej
panuje ogromny ruch, porusza siê ni¹
wiele samochodów ciê¿arowych, jezdnia jest w¹ska. Jeli ulica Igo³omska
ma siê staæ nowoczesn¹ i bezpieczn¹
drog¹ dojazdow¹ do miasta, koniecznie musi zostaæ przebudowana...
 ...Nie ona jedna. Na jakie problemy natrafiaj¹ budowniczowie
polskich dróg? Przecie¿ w latach
siedemdziesi¹tych polskie firmy budowa³y autostrady w znacznie gorêtszym klimacie, które s³u¿¹ tam
do dzi, np. w Iraku lub w Libii?
Czy to kwestia z³ej polskiej technologii budowy dróg?
 Wbrew pozorom, drogi buduje siê
³atwiej w klimacie gor¹cym lub zimnym. Na Ba³kanach, w Turcji czy w
krajach Bliskiego Wschodu daje siê
we znaki przede wszystkim wysoka
temperatura, w Szwecji lub Norwegii
bardzo niska, lecz amplitudy temperatur o ró¿nych porach dnia lub roku s¹
niewielkie. W Polsce z jej zmiennym
klimatem, wahania temperatur w skali roku wynosz¹ od  30 do ponad
+300C (w cieniu). Tak du¿e amplitudy
powoduj¹ latem miêknienie asfaltu i
powstawanie kolein. Zim¹ asfalt
sztywnieje, robi siê kruchy, pêka i robi¹ siê dziury. Du¿y wp³yw na trwa³oæ ma równie¿ liczba przejæ przez
temperaturê 00C, czyli liczba zamarzañ
i rozmarzañ.
Najwiêkszy wp³yw na trwa³oæ drogi ma jej solidny fundament (czyli
podbudowa), w³aciwe odwodnienie
(przeciwdzia³a rozmakaniu pod³o¿a i
jego rozsadzaniu przez mróz) oraz rzetelna technologia wykonania.
Najwiêksze zmiany w technologii
projektowania dróg wymusi³ wzrost

³adownoci pojazdów ciê¿arowych.
Gdy w latach siedemdziesi¹tych czy
osiemdziesi¹tych budowano drogi z
myl¹ o rodzimych samochodach ciê¿arowych marki Star, o ówczesnej ³adownoci poni¿ej 10 ton, to dzi wy-

dz¹cych z ¿u¿li hutniczych oraz
ha³d kopalnianych. Jak ta sytuacja
wygl¹da w Polsce?
 Fundament nowych dróg musi byæ
wykonany z materia³ów solidnych.
Takim materia³em jest kruszywo pozyskiwane z ¿u¿li hutniczych, które posiada zbli¿one parametry do kamieni
naturalnych. Potwierdzaj¹ to normy
europejskie i praktyka w krajach zachodnich. I jeli materia³ sztuczny,
jakim s¹ ¿u¿le wielkopiecowe czy sta-

Kruszywa Slag Recyclingu na nowych i nowszych drogach.
stêpuj¹ obci¹¿enia znacznie wiêksze
dochodz¹ce do 30 ton! Gdy taki ciê¿ki pojazd wje¿d¿a na star¹ drogê wybudowan¹ przed laty, np. na przywo³an¹ wczeniej ulicê Igo³omsk¹, to
droga taka nie wytrzymuje i ulega
przyspieszonemu zu¿yciu.
Przed Polsk¹ staje dzi gigantyczne
zadanie nie tylko budowy nowych
odcinków dróg, ale i ogromny program przebudowy, wzmocnienia i
modernizacji wielu odcinków dróg
krajowych, dróg ni¿szych klas, jak
drogi wojewódzkie, powiatowe oraz
gminne. W okolicy Krakowa ju¿ sporo dróg zosta³o dog³êbnie przebudowanych lub wzmocnionych, ale jeszcze przed nami ogromna praca, by dogoniæ zaniedbania i zaspokoiæ rosn¹ce potrzeby.
 Kraje zachodnie, w trosce o
ochronê rodowiska naturalnego, w
program budowy autostrad wpisa³y
u¿ycie kruszyw sztucznych pocho-

lownicze, spe³nia wymagania stawiane
przez projektanta, powinien byæ dopuszczony do zastosowania na równych warunkach jak kruszywa kamienne ze z³ó¿ naturalnych.
 Kruszywa ze Slag Recycling trafiaj¹ na polskie drogi od 5 lat, tyle
lat spó³ka eksploatuje pleszowsk¹
ha³dê. Co kiedy robiono z ¿u¿lami
hutniczymi?
 Wszystko zaczê³o siê w czasach
rewolucji przemys³owej, w latach
osiemdziesi¹tych XVIII wieku. Gdy
hutnictwo zaczê³o produkowaæ coraz
wiêcej ¿elaza i odlewów, pojawi³ siê
te¿ odpad, ¿u¿el, i problem... co z nim
robiæ. I znajdowano dla niego zastosowanie  np. w Anglii powsta³y patenty na odlewanie bezporednio w hucie
kszta³tek i bloków ¿u¿lowych, które
potem uk³adano na drogi, wbudowywano w mury oporowe, przyczó³ki
mostowe, s³u¿y³y te¿ do wzmacniania
placów, hal fabrycznych, du¿ych blo-

ków u¿ywano do regulacji rzek. Potem to siê zmieni³o, zastosowania tych
¿u¿li zosta³y zaniechane. U¿ywano ich
jako kamienia ³amanego, do budowy
dróg. Kiedy w latach szeædziesi¹tych
i siedemdziesi¹tych rozpoczêto w krajach Europy Zachodniej budowê sieci
autostrad na du¿¹ skalê, zu¿yto wiêkszoæ nagromadzonych na hutniczych
ha³dach materia³ów. Doceniono to, ¿e
by³ to materia³ dobry, stosunkowo tani
i lokalnie dostêpny.
Lata szeædziesi¹te pokaza³y i udowodni³y, ¿e ¿u¿el postrzegany do tej
pory jako odpad mo¿na wykorzystaæ
w budownictwie drogowym i tam on
siê doskonale sprawdza. Ten sztuczny
kamieñ, odpowiednio pielêgnowany,
przygotowany i w³aciwie zastosowany, spe³nia znakomicie swoje zadanie.
¯u¿le stalownicze i wielkopiecowe
bardzo dobrze nadaj¹ siê: jedne do
fundamentu drogowego, inne  mog¹
byæ u¿yte w bardziej wymagaj¹cych
warstwach drogowego dywanika.
 Dlaczego nawierzchnia drogi
tak czêsto ulega deformacjom?
 Nawierzchnia drogowa fa³duje siê
lub, tworz¹ siê na niej koleiny, szczególnie wtedy, gdy co le siê dzieje w
ni¿szych warstwach drogi. Gdy droga
jest wykonana w³aciwie, to sam dywanik asfaltowy, uginaj¹c siê, nawet
miêkn¹c pod wp³ywem temperatury,
powoduje relatywnie niewielkie deformacje. Od niedawna stosowane s¹
równie¿ asfalty modyfikowane, tzn.
wzmacniane polimerami, w³óknami
itp., których odpornoæ na niskie i na
wysokie temperatury zostaje podwy¿szona. G³êbokie koleiny mog¹ wiadczyæ o tym, ¿e fundament drogi jest za
s³aby lub wadliwy lub odwodnienie
nie jest odpowiednie i woda przesi¹ka,
a zamarzaj¹c  rozsadza materia³, co z
kolei powoduje dziury i zmusza kierowcê do drogowego slalomu. Gdy do
tego dojd¹ ka³u¿e wodne czy liska
nawierzchnia, wypadek gotowy!
 Droga w³aciwie zbudowana powinna zapewniaæ maksymalne bezpieczeñstwo jej u¿ytkownikom. Czy
produkty firmy SLAG RECYCLING przyczyniaj¹ siê do tego, aby
polskie drogi by³y bardziej bezpieczne?
 Du¿e zasoby bardzo dobrej jako-

ci kruszyw hutniczych, które eksploatuje SLAG RECYCLING, w du¿ej
mierze trafia na wiêkszoæ nowych i
remontowanych krakowskich dróg, zapewniaj¹c im solidny fundament. Od
dwóch lat SLAG RECYCLING zacz¹³
produkcjê grysów ze stalowniczego
¿u¿la. Kruszywo to, o drobniejszych
frakcjach, znajduje zastosowanie w
górnych warstwach drogi  czyli w
warstwach wykonywanych z mieszanek mineralno-asfaltowych. Grysy to
solidny, zwiêz³y i odporny materia³,
który ma te¿ inn¹ bardzo wa¿n¹ cechê,
znan¹ i docenian¹ na Zachodzie w
budownictwie drogowym, czyli szorstkoæ i odpornoæ na polerowanie. Kiedy w Polsce nie by³o takich wymagañ, a dzi, po wejciu do Unii Europejskiej ten parametr jest wymagany.
Materia³ kamienny, wbudowany w
górn¹ warstwê, po której jedzi samochód i z któr¹ styka siê opona, mo¿e
byæ mniej lub bardziej chropowaty i
wówczas opona trzyma siê go bardziej
lub mniej. W tym przypadku wy¿sze
tarcie zapewnia wiêksze bezpieczeñstwo jazdy, szczególnie w deszczu. W
eksploatacji drogi w d³u¿szym czasie
bardzo po¿¹dan¹ cech¹ jest odpornoæ
na polerowanie. U¿ywany dawniej
jako domieszka materia³ wapienny czy
dolomitowy wypoleruje siê po bardzo
krótkim czasie. Widaæ to na schodach
wawelskich lub posadzkach wapiennych w kocio³ach, gdzie dzi mo¿liwoæ polizgów jest bardzo wysoka.
Bazalt, który jest drobnoziarnisty,
uznaje siê dzi za znakomity materia³
na drogi, jest bardzo odporny, ale i on
ulega polerowaniu. Wystarczy pochodziæ po starych, czarnych kostkach bazaltowych u¿ytych do wy³o¿enia krakowskich ulic. Grysy hutnicze za
sprawdzaj¹ siê jako dodatek do warstwy cieralnej znakomicie.
W Polsce nie maj¹ one konkurencji
i wartoæ PSV, okrelaj¹ca odpornoæ
na cieranie, osi¹ga dla nich 70 i
wiêcej. Dla porównania  powszechnie u¿ywany bazalt ma ten wskanik
du¿o ni¿szy, bo oko³o 40! Ró¿nica
jest du¿a i wydaje mi siê, ¿e przyjdzie
taki czas, gdy nasz materia³ hutniczy
jako dodatek uszlachetniaj¹cy bêdzie
powszechnie stosowany!
 Dziêkujê za rozmowê.

Najtaniej w hutniczej stacji

NOTOWANIA BENZYNOWE BIURO PODRÓ¯Y GALEON ZAPRASZA
Wci¹¿ dro¿ej i taki trend zapewne bêdzie siê utrzymywa³. Od ostatniej soboty najbardziej olej napêdowy zdro¿a³ na stacjach Orlenu 
a¿ o 9 groszy na litrze, a w ostatnich dniach  na stacjach Statoil. Na
stacji benzynowej Przedsiêbiorstwa Transportu Samochodowego zatankujmy nieco taniej. W tym tygodniu za litr oleju napêdowego zap³acimy 3,25 z³, natomiast za litr benzyny 3,84 z³. Zapraszamy.
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W Biurze Podró¿y GALEON znajdziecie Pañstwo wiele propozycji wycieczek dla szkó³, imprez dla zak³adów pracy oraz ofertê wypoczynku na ca³y
rok. Przedsiêbiorstwo Transportu Samochodowego S.A.
31-959 Kraków, os. Górali 5. Tel. 0-12 642-26-20, tel. kom. 0606-394-103,
tel. HTS centrala  644-46-66 w. 57-60.
www.galeon.krakow.pl, e-mail: galeon@galeon.krakow.pl
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