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NA STO LAT I D£U¯EJ

� Wed³ug projektu architektów,
odkryty teren najpierw pokryje war-
stwa kruszywa o 53-centymetrowej
grubo�ci. Miêdzy innymi ta podbu-
dowa sprawi, ¿e nowa p³yta Rynku
G³ównego bêdzie równa i przede
wszystkim trwa³a, a p³ytom u³o¿o-
nym na powierzchni zapewni stabi-
lizacjê na d³ugie lata � podkre�la
Renata Ród, specjalista ds. marke-
tingu i PR firmy Slag Recycling.

Niew¹tpliw¹ zalet¹ kruszyw hutni-
czych jest bardzo dobra przepusz-
czalno�æ wody oraz mo¿liwo�æ mak-
symalnego zagêszczenia. W rezulta-
cie pozwoli to na utworzenie podbu-
dowy o du¿ej wytrzyma³o�ci, co za-
pewni trwa³o�æ, dobr¹ jako�æ i d³u-
gowieczno�æ inwestycji.

I chocia¿ niektórym trudno w to
uwierzyæ, to badania potwierdzaj¹,
i¿ parametry kruszyw hutniczych, w
wielu przypadkach, przewy¿szaj¹
parametry kruszyw uzyskiwanych ze
z³ó¿ naturalnych. Dodatkowo mate-
ria³y budowlane uzyskiwane z ha³d
hutniczych pomagaj¹ oszczêdzaæ
zasoby skalne �rodowiska naturalne-
go.

Nie ustêpuj¹ one równie¿ kruszy-
wom naturalnym pod wzglêdem ja-
ko�ci i bezpieczeñstwa dla �rodowi-
ska naturalnego.

W CENTRUM KRAKOWA
NIE OD DZI�

Choæ prace remontowe rozpoczêto
z trzytygodniowym opó�nieniem,

KRUSZYWA Z NOWEJ HUTY
NA RYNKU W KRAKOWIE

Pod koniec wakacji rozpoczêto zdejmowanie starej p³yty rynku. Po jej
zdjêciu i wykonaniu dokumentacji archeologicznej powierzchnia ryn-
ku zostanie zmodernizowana � pokryta nowymi p³ytami. Do stabiliza-
cji pod³o¿a pod p³yt¹ najwiêkszego europejskiego rynku u¿yte zostanie
kruszywo z firmy Slag Recycling.

dzi� modernizacja zachodniej czê�ci
rynku nabiera tempa. I nie jest to
bynajmniej pierwsza inwestycja w
centrum podwawelskiego grodu, w
której wykorzystano materia³ wy-
produkowany w firmie Slag Recyc-
ling.

� Ju¿ w latach ubieg³ych nasze
kruszywa zosta³y u¿yte do podbudo-
wy nawierzchni okolic rynku. Wów-
czas bezp³atnie przekazali�my mia-
stu kruszywa do podbudowy placu
Mariackiego, a dodatkowo � ponad
7,5 tys. ton kruszywa, wykorzystano
przy remoncie chodników i jezdni.

Z zastosowaniem kruszyw wyko-
nano modernizacjê chodników i
jezdni wokó³ Rynku G³ównego oraz
ul. �w. Marka, Grodzkiej, Szewskiej,
Franciszkañskiej, Dominikañskiej,
Gertrudy, Stradom i pl. Wszystkich
�wiêtych � informuje Renata Ród,
specjalista ds. marketingu i PR.

Kruszyw hutniczych u¿yto tak¿e w
innych krakowskich inwestycjach
drogowych m.in. przy budowie Tra-
sy Galicyjskiej, Centralnej i Po³u-
dniowej Obwodnicy Miasta Krako-
wa.

 CERTYFIKATY
BEZPIECZEÑSTWA

Gdy inwestycja by³a ju¿ w toku,
kilka dni temu, w gronie dzia³aczy
Spo³ecznego Komitetu Ochrony Za-
bytków pojawi³y siê w¹tpliwo�ci,
czy kruszywo wyprodukowane z
hutniczych ¿u¿li nie zaszkodzi za-
bytkom. Wyja�nieniu tych w¹tpliwo-
�ci po�wiecono w ubieg³ym tygo-

dniu specjaln¹ konferencjê prasow¹
zwo³an¹ przez Miejski Zarz¹d Dróg
i Komunikacji oraz firmê Slag Re-
cycling.

� Nasz produkt wykorzystywany

przy remoncie rynku jest najwy¿szej
jako�ci, o najwy¿szych parametrach
i ca³kowicie bezpieczny dla miesz-
kañców � zapewnia³ na konferencji
Artur Chachlowski, wiceprezes fir-
my Slag Recycling.

Potwierdzaj¹ to przeprowadzone w
ci¹gu ostatnich 6 lat w niezale¿nych
instytutach i laboratoriach zewnêtrz-
nych oraz w³asnym badania, które
rozwia³y wszelkie w¹tpliwo�ci w za-
kresie bezpieczeñstwa ekologiczne-
go kruszyw produkowanych z ¿u¿li
hutniczych.

Lista certyfikatów i atestów doty-
cz¹cych produktu Slag Recycling
u¿ywanego do stabilizacji p³yty kra-
kowskiego rynku jest d³uga. Jest to
m.in. atest higieniczny Polskiego
Zak³adu Higieny dopuszczaj¹cy kru-
szywa hutnicze do stosowania w
budownictwie. Badania koncentracji
naturalnych pierwiastków promie-
niotwórczych, wykonywane co roku
przez Akademiê Górniczo-Hutnicz¹
� Wydzia³ Fizyki i Techniki J¹dro-
wej � stwierdzaj¹, ¿e kruszywa hut-
nicze dopuszczone s¹ do produkcji
materia³ów budowlanych stosowa-
nych w budynkach przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Opinia Pañstwowej Agencji Ato-

mistyki stwierdza, ¿e ¿u¿le hutnicze
nie zaliczaj¹ siê do odpadów pro-
mieniotwórczych, a aprobata tech-
niczna Instytutu Budownictwa Dro-
gowego i Miejskiego pozwala na

stosowanie kruszyw hutniczych Slag
Recycling do podbudów drogowych.
Wypowiada³ siê w tej sprawie (apro-
buj¹co pod k¹tem ekologii) równie¿
Zak³ad Hydrogeologii i Ochrony
Wód AGH. Wed³ug jego opinii kru-
szywa z ¿u¿la wielkopiecowego i
konwertorowego (kruszywa hutni-
cze) mog¹ byæ wykorzystywane w
budownictwie i drogownictwie.

� Wykonali�my i wykonujemy
wszystkie wymagane
badania, nawet wiê-
cej, ni¿ jest to ko-
nieczne. Przyk³adowo
corocznie badamy
poziom promienio-
twórczo�ci naturalnej,
choæ w �wietle orze-
czenia Pañstwowej
Agencji Atomistyki
nie jest to wymagane.
Podsumowuj¹c, kru-
szywa Slag Recycling
mo¿na stosowaæ bez-
piecznie zarówno dla
zabytków, jak i dla
ludzi � uzupe³nia Piotr Sobczyñski,
konsultant w firmie Slag Recycling.

«««
Eksploatacja hutniczych ha³d daje

poza tym efekt ekologiczny. Wyko-

rzystuj¹ to kraje Europy Zachodniej,
które poprzez produkcjê kruszyw
drogowych zniwelowa³y wiêkszo�æ
swoich ha³d. W trosce o ochronê
�rodowiska naturalnego u¿ywanie

tych kruszyw, jako materia³u poma-
gaj¹cego dbaæ o �rodowisko natural-
ne, jest zalecane przez Uniê Euro-
pejsk¹.

Eksploatuj¹ca pleszowsk¹ ha³dê
spó³ka Slag Recycling Sp z o.o. jest
dzisiaj jednym z najwiêkszych pro-
ducentów kruszyw sztucznych w
Polsce. Spó³ka powsta³a w 1998
roku, jako wspólne przedsiêwziêcie
Huty im. Tadeusza Sendzimira S.A.

oraz konsorcjum Central European
Recovery Holdings. W ostatnich la-
tach sta³a siê najwiêksz¹ w Polsce
inwestycj¹ proekologiczn¹.

Trwa remont Rynku G³ównego. Do stabilizacji jego p³yty zostanie u¿yte kruszywo firmy Slag Recycling.

Kruszywo dostarczone przez Slag Recycling pos³u¿y³o do renowacji
placu Mariackiego. Fakt ten upamiêtnia tablica, któr¹ prezentujemy
obok.


