Technologie robót drogowych

Kruszywa sztuczne na drogach Ma∏opolski

Kruszywo to jeden z najwa˝niejszych surowców stosowany w budowie dróg. Materia∏ ten, pozyskiwany ze
z∏ó˝ naturalnych, jest zasobem nieodnawialnym i ju˝
dziÊ zadawane jest pytanie: na jak d∏ugo wystarczy zasobów kruszyw naturalnych? Racjonalna gospodarka
zasobami naturalnymi wymaga od spo∏eczeƒstwa ÊwiadomoÊci wykorzystywania surowców alternatywnych.
Rozwiàzaniem tego problemu jest zastosowanie kruszyw sztucznych oraz kruszyw z recyklingu, które powszechnie sà u˝ywane w innych krajach Unii Europejskiej. Temat ten zosta∏ podj´ty na konferencji prasowej
zorganizowanej przez krakowskà firm´ Slag Recycling.
Slag Recycling istniejàca od 1998 roku, stworzy∏a w Ma∏opolsce alternatywnà baz´ surowców dla budownictwa drogowego
i hutnictwa, przyczyniajàc si´ do oszcz´dzania zasobów naturalnych Êrodowiska. W ciàgu kilku lat sta∏a si´ najwi´kszà inwestycjà proekologicznà w Polsce. Firma zajmuje si´ eksploatacjà
i przetwarzaniem zasobów jednej z najwi´kszych w Polsce ha∏d
w podkrakowskim Pleszowie oraz chorzowskiej ha∏dy huty KoÊciuszko. Nale˝y do najwi´kszych producentów kruszyw sztucznych w Polsce. Slag Recycling, zagospodarowujàc ˝u˝el powstajàcy podczas produkcji surówki i stali, rozwiàzuje powa˝ny problem zwiàzany z wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych.
– W ciàgu tych 6 lat dzia∏alnoÊci firmy, a˝ do dzisiaj, spó∏ka wyprodukowa∏a ponad 11 mln ton kruszyw. Ta iloÊç materia∏u wystarczy∏aby na wybudowanie drogi na odcinku
400 km d∏ugoÊci. W 2004 roku sprzeda˝ by∏a na poziomie
prawie 2 milionów ton. W tym roku, w zwiàzku projektami inwestycji drogowych, przewidujemy 15-20% wzrost sprzeda˝y
– powiedzia∏a na konferencji Anna BanaÊ, prezes Zarzàdu
Slag Recycling.
Misjà Slag Recycling jest rewitalizacja terenów poprzemys∏owych oraz dostarczanie wysokiej jakoÊci surowców przeznaczonych dla drogownictwa, budownictwa oraz hutnictwa w Polsce.
– Priorytetem kruszyw wykorzystywanych do budowy dróg powinny byç ich dobre parametry zag´szczalnoÊci. Pozwala to na
budow´ dróg o wysokiej noÊnoÊci, dzi´ki temu nawet pod wp∏ywem wysokich obcià˝eƒ droga nie ulega odkszta∏ceniu i w efek-
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cie zniszczeniu. Kruszywa sztuczne produkowane z ˝u˝li hutniczych majà doskona∏e w∏aÊciwoÊci dzi´ki temu, przy ich zastosowaniu, mo˝liwe jest wybudowanie dróg o znacznej trwa∏oÊci
i bardzo dobrych warunkach technicznych – wyjaÊnia∏a na konferencji Anna BanaÊ, prezes Slag Recycling.
Produkt ten znajduje równie˝ swoje zastosowanie przy budowie parkingów, nasypów, wa∏ów przeciwpowodziowych. Jest
równie˝ doskona∏ym materia∏em do zimowego utrzymania dróg.
– Z naszego punktu widzenia – mówi∏ Janusz Sepio∏, marsza∏ek Województwa Ma∏opolskiego, g∏ówny goÊç konferencji –
ró˝nica mi´dzy kruszywami naturalnymi a sztucznymi polega na
tym, ˝e eksploatacja kruszyw naturalnych tworzy obszar poprzemys∏owy, który trzeba rekultywowaç. Powstajà zbiorniki wodne,
jedne sà bezpieczne, drugie mniej. Niektóre z nich nadajà si´ do
celów rekreacyjnych, ale to najcz´Êciej wià˝e si´ z du˝ymi wydatkami na zagospodarowanie. Czasem jest to szansa dla takiego
terenu, ale to jest obiektywny koszt.
Strefa huty to najwi´kszy obszar poprzemys∏owy i Ma∏opolska
staje ju˝ przed wielkim wyzwaniem wykorzystania tego obszaru.
– Firma Slag Recycling w∏aÊciwie jako pierwsza rozpocz´∏a
proces rewitalizaji, o˝ywienia, nowych funkcji na terenie wielkiego obszaru pohutniczego. Pokaza∏a, ˝e jest to mo˝liwe z wielkim
po˝ytkiem dla regionu, z wielkim sukcesem. Ponadto, dzi´ki wykorzystaniu du˝ych iloÊci kruszyw Slag Recycling przy budowie
dróg w Ma∏opolsce, tereny poprzemys∏owe zostanà uporzàdkowane i zaistnieje szansa ich sensownego zagospodarowania.
Slag Recycling – jako producent wysokiej jakoÊci materia∏ów budowanych daje szanse i mo˝liwoÊci realizacji naszego ambitnego programu inwestycji komunikacyjnej – podkreÊla∏ marsza∏ek
J. Sepio∏.
Inwestycje planowane na najbli˝sze lata imponujà rozmachem, co oznacza rosnàcy popyt na produkty firmy Slag Recycling. Tym bardziej, ˝e rozwój sieci drogowej ma ogromne znaczenie gospodarcze. Sektor ten, potrzebuje, bowiem ogromnej
liczby ràk do pracy, przyczynia si´ do rozwoju infrastruktury
i technologii, wzrostu atrakcyjnoÊci kraju, rozwoju gospodarki
i bezpieczeƒstwa na drogach.
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