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KJ: Szykuje się rewolucja francuska w odwodnieniu mo-
stów?

JK: DRENKAR F faktycznie ma wiele wspólnego z tak 
zwanym „drenażem francuskim”. Czy rewolucja? Na pew-
no usprawnienie podczas wykonywania drenażu. Można 
powiedzieć, że połączyłem zalety produkowanego przez 
nas drenu prefabrykowanego DRENKAR stosowanego na 
mostach z typowym sposobem odwodnienia zazwyczaj 
stosowanym w zboczach naturalnych, nasypach, wałach 
przeciwpowodziowych itd. Rozwiązanie, które opatento-
wałem, ma tę istotną zaletę, że eliminuje ryzyko popełnie-
nia błędu przy otaczaniu kompozycją z żywicy epoksydo-
wej grysu stosowanego do zakrywania drenu.

KJ: Z tego, co rozumiem, ta kompozycja nie zawsze się 
dobrze komponuje, co w efekcie kładzie zakładaną droż-
ność odwodnienia. To, proszę, niech Pan rozłoży na czę-
ści pierwsze tę rewolucję francuską.…

JK: DRENKAR F to ów nasz produkt podstawowy z, wy-
dawałoby się, prostą modyfikacją. Do prefabrykowanego 
drenu szwem przymocowałem luźny „rękaw” z geowłók-
niny o właściwościach filtracyjno-separacyjnych. I tu jest 
clou programu: przed ułożeniem drenu na izolacji płyty 
pomostu, tenże „rękaw” należy wypełnić drobnoziarni-
stym mineralnym materiałem filtracyjnym frakcji 2÷4 mm 
lub 3÷5 mm i dopiero go zainstalować, bliźniaczo jak jego 
poprzednią wersję.

KJ: Are we going to witness another French revolution in 
the bridge drainage systems?

JK: DRENKAR F actually has a lot in common with so 
called “French drainage”. Is it a revolution? Definitely it 
will make drainage process quicker and easier. One can 
say I joined the advantages of our DRENKAR prefabricat-
ed drain, installed on bridges, with the typical way natu-
ral slopes, embankments, levees, etc. are drained. The so-
lution I patented has one crucial advantage: it eliminates 
the risk of error while applying epoxy resin on the grit that 
covers the drain. 

KJ: I realise that combination does not always work per-
fectly, which affects the quality of drainage. Could you be 
more specific, then...?

JK: DRENKAR F is our basic product, only modified a lit-
tle. A prefabricated drain has been equipped with a kind 
of a loose “sleeve” made of the geotextile of filtrating and 
separating qualities, stitched to the drain. And it makes 
the point: before installation of a drain on the bridge deck 
insulation layer, the “sleeve” must be filled with fine-
grained filtrating mineral material of 2÷4 mm or 3÷5 mm 
fraction. Only then it can be installed, in the same way as 
its previous variety. 

KJ: So it is a kind of… French sausage, isn't it? And that 
is all?
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KJ: Czyli taka kiełbasa, hmmm... francuska. I już?

JK: Właśnie. „Efkę” instaluje się jak standardowy dren: 
w takim samym korycie uformowanym lub wyciętym 
w warstwie wiążącej z asfaltu lanego o szerokości 8÷10 cm. 
Tu czynność „komponowania” grysu mieszanką epok-
sydową zastępuje się napełnianiem „rękawa” suchym 
grysem. Tę czynność najlepiej jest wykonywać bezpośred-
nio przy docelowym odcinku koryta, na wykonanej już 
warstwie wiążącej. Zaciskamy „kiełbasę” sznurkiem lub 
drutem w takim miejscu, aby wypuszczony poza rękaw, 
przynajmniej 15-centymetrowy odcinek drenu, mógł być 
wprowadzony pionowo do rurki sączka lub wpustu.
Przygotowane odcinki drenażu chwytamy w niewielkich 
odstępach za „rękaw” w miejscu zszycia, przesuwamy 
i umieszczamy w korycie — nic trudnego — zwracając 
uwagę na to, by szew „rękawa” przebiegał osiowo po 
wierzchu drenażu; gwarantuje to wymagane, poziome 
położenie drenu na dnie koryta.
Podsumowując: perforowaną rurę z tworzywa sztuczne-
go stosowaną w „drenażu francuskim” zastępuje tu nasz 
dren DRENKAR zachowujący wszelkie swe walory tech-
niczno-użytkowe, a „rękaw” z geowłókniny otaczający 
materiał filtracyjny dodatkowo nie dopuści do zamulenia 
drenażu pyłem czy drobnymi cząsteczkami piasku niesio-
nymi przez wodę. Jednym słowem — woda spływa, a jak 
będzie czysta, to może tak długo spływać.
DRENKAR F może z powodzeniem zastąpić klasyczne roz-
wiązanie drenażu poprzecznego wymaganego w nasypie 
na końcu płyty przejściowej czy drenażu instalowanego 
u podstawy ściany przyczółka od strony nasypu oraz wszę-
dzie tam, gdzie istnieje potrzeba zainstalowania drenażu 
trwałego, ale o niedużej wydajności.

KJ: DRENKAR F to następny patent, ulepszony DREN-
KAR. I doświadczenie, i konkurencja, bo Pańskie roz-
wiązania są podpatrywane, generują ciągły progres. Jak 
wygląda rola idola?

JK: Rola idola…, o rany, kupuję to! Faktycznie tak się dzie-
je. Ktoś wymyśla iPoda, Electrolux i za chwilę na rynku 
pojawiają się produkty w dużej mierze oparte na tej kon-
strukcji, tak jak w przypadku mojego drenu. Rola idola — 
oczywiście owo podpatrywanie jest budujące, coś, co wy-
myśliłem, idzie w świat, sprawdza się. A z drugiej strony, 
trochę to jak z własnym dzieckiem — musi iść w ten świat, 
normalne, ale… zatrzymywałoby się je i hołubiło.

JK: It is. The F drain is installed in the same way as a regu-
lar drain: in the same bed, 8÷10 cm wide, made or cut out 
in the binding layer of asphalt. Yet, the process of combin-
ing grit with epoxy mixture has been replaced with fill-
ing the “sleeve” with dry grit. The operation should be 
carried out directly at the target part of the bed, on the 
completed binding layer. We clamp the “sausage” with 
string or wire in a way to make it possible to install at 
least 15-centimetre-long part of the drain vertically in a 
filter or inlet pipe. 
Prepared in that way parts of drainage system must be in-
stalled in the bed — that is not difficult — and the attention 
must be paid to locate the stitching line on the surface of 
drainage surface; it ensures correct, horizontal location 
of the drain on the bottom of the bed. 
To sum up: a perforated plastic pipe applied in the 
“French drainage” is replaced with our DRENKAR drain 
preserving its all technological and utilitarian qualities. 
The geotextile “sleeve” which surrounds filtrating materi-
al additionally protects the drain against filling with dust 
or sand grains carried by water. We can say — water flows 
down, and as long as it is clear it will flow down for long. 
DRENKAR F may successfully replace the classical trans-
verse drainage which must be installed in slopes at the 
end of interim slabs, or the drainage installed at the bot-
tom of abutment walls close to the slope, or anywhere 
else where it is necessary to install permanent drainage 
system of insignificant efficiency. 

KJ: DRENKAR F is another invention, improved DREN-
KAR. And the experience as well as the competition as 
your solutions are copied, are generating continuous pro-
gress. How does it feel to be an idol? 

JK: An idol…, gosh, I like the word! True, it happens like 
that. Someone invents an iPod, an Electrolux, and in a 
while on the market there are similar products, mainly 
based on the original idea. The same happened in case of 
my drain. Being an idol — certainly, when your products 
are copied it is satisfactory, something that I invented be-
comes popular, it works, it is regarded a good product. On 
the other hand, it is like with our children — they have to 
leave home, certainly, but... it would be nice if they stayed 
with us. 
Things look a bit different in practice, on the market you 
have to compete with the products based on your own 
idea, and here being an idol is rather gritty. On the other 
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W praktyce bywa to tak, że człowiek ściga się na rynku 
z produktami bazującymi na jego własnym pomyśle i tu ta 
rola idola jest mniej wdzięczna, a z drugiej strony: siada 
znowu i wymyśla następną rewolucję, jak tę „Efkę”.

KJ: I to, jak się mówi, popycha świat do przodu. To cze-
kam na kolejny patent.

hand: you have to sit down and make up something new, 
a new revolution. 

KJ: And, as it is often said, it pushes the world forwards. 
So I am looking forward to another revolution of yours.

Przekrój poprzeczny DRENKARU F
1. Hydroizolacja

2. Warstwa wiążaca — asfalt lany
3. Warstwa ścieralna — SMA

4. Dren prefabrykowany DRENKAR
5. Warstwa filtracyjna — grys bazaltowy frakcji 4÷6

6. Rękaw z geowłókniny filtrującej
7. Szew rękawa

 

DRENKAR F cross-section
1. Hydro insulation
2. Binder course — hard asphalt
3. Surface course — SMA
4. Prefabricated DRENKAR drain
5. Filter course — bazalt grit, fraction 4÷6
6. Filter geotextile sleeve
7. Sleeve joint


