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Grysy hutnicze Slag Recycling 
– doskona∏a jakoÊç 

i ekologiczna alternatywa

Grysy stanowià doskona∏y materia∏
do produkcji mieszanek mineralno–asfal-
towych wszystkich warstw bitumicznych
nawierzchni drogowej (BA), a tak˝e do
mieszanek SMA. Grys 2–4 mm mo˝e byç
równie˝ stosowany do uszorstniania na-
wierzchni SMA. Grysy hutnicze mogà byç
wykorzystane tak˝e do mieszanek mine-
ralno–asfaltowych na zimno, przeznaczo-
nych do likwidacji lokalnych ubytków war-
stwy Êcieralnej po okresie zimowym. Istot-
nà cechà wyró˝niajàcà grysy hutnicze
z poÊród innych materia∏ów grysowych
dost´pnych w Polsce to ich wysoka odpor-
noÊç na polerowanie. Wed∏ug badaƒ IB-
DiM wartoÊci PSV dla ˝u˝la konwertoro-
wego wynosi 74, a dla porównania dla
bazaltu wynosi oko∏o 47. Z uwagi na za-
sadowy charakter grysy ˝u˝lowe charak-
teryzujà si´ bardzo dobrà przyczepnoÊç
do asfaltów bez stosowania Êrodków ad-
hezyjnych. Drobne kruszywo jest równie˝
doskona∏ym materia∏em do zimowego
utrzymanie dróg.

Obecnie Slag Recycling posiada
w ofercie nast´pujàce grysy:

Kruszywa konwertorowe (grysy) LD:
0 – 4, 2 – 4*; 4 – 8; 8 – 12; 12 – 16; 

16 – 25; 16 – 31,5 mm
* zalecane do uszarstniania nawierzchni SMA

Dla firm budujàcych drogi nie bez
znaczenia jest równie˝ konkurencyjna ce-
na grysów produkowanych przez firm´
SLAG Recycling.

Historycznie w Polsce do mieszanek
mineralno–asfaltowych prawie wy∏àcznie
specyfikowane by∏o u˝ycie materia∏ów na-
turalnych pozyskiwanych ze z∏ó˝ pierwot-
nych. Ostatnio mo˝na zauwa˝yç, ˝e
w specyfikacjach szczegó∏owych pojawia
si´ mo˝liwoÊç zastosowania materia∏ów
alternatywnych, pochodzàcych z recyklin-

gu bàdê produkowanych z surowców
sztucznych, takich w∏aÊnie jak ˝u˝le hutni-
cze. Parametry fizyko–mechaniczne nie
ust´pujà parametrom dost´pnych mate-
ria∏ów naturalnych, a poza tym sà konku-
rencyjne cenowo. Mi´dzy innymi dlatego
systematycznie wzrasta znaczenie mate-
ria∏ów alternatywnych. Praktyka europej-
ska i amerykaƒska, jak i literatura tech-
niczna wskazywa∏y na mo˝liwoÊç wykorzy-
stania ˝u˝li stalowniczych (ang. basic oxy-
gen steel slag– w skrócie BOS) do produk-
cji grysów do mieszanek mineralno–asfal-
towych. W Krakowie, po licznych próbach
i badaniach oraz po uzyskaniu Aprobaty
Technicznej IBDiM nr AT/2001–04–1095,
rozpocz´to ich produkcj´.

Do niedawna na doÊç nieufnym rynku
budowlanym, panowa∏o szereg stereoty-
powych opinii wynikajàcych z nieznajo-
moÊci materia∏u pochodzàcego z meta-
lurgii ˝elaza i stali lub wr´cz z nieuzasad-
nionych uprzedzeƒ. Firma w oparciu
o prace renomowanych instytutów ba-
dawczych i akredytowanych laboratoriów
zewn´trznych zgromadzi∏a jednak wiary-
godne wyniki badaƒ w∏asnoÊci fizyko-
–chemicznych kruszyw hutniczych, jak
i pozytywne oceny ekologiczne, wymaga-
ne atesty i aprobaty. Podsumowujàc: ofe-
rowane przez Slag Recycling kruszywa
i grysy sà bezpieczne dla Êrodowiska. Ja-
koÊç kruszyw jest tak˝e na bie˝àco kon-
trolowana przez pracowników w∏asnego
laboratorium. Spó∏ka posiada certyfikaty
Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania
JakoÊcià i Ârodowiskiem wg norm ISO
9001: 2000 i ISO 14001. 

IloÊç sprzedawanych grysów hutni-
czych systematycznie wzrasta i wg oceny
wykonawców i u˝ytkowników wbudowane
dotychczas mieszanki mineralno–asfalto-
we z udzia∏em grysów hutniczych zacho-
wujà si´ znakomicie. 

Firma Slag Recycling Sp. z o.o. od dwóch lat produkuje
grysy w oparciu o ˝u˝le hutnicze konwertorowe powstajà-
ce w dawnej Hucie im. T. Sendzimira, obecnie nale˝àcej
do ISPAT Polska Stal S.A. 



10/2004 39

W ubieg∏ych latach grysy hutnicze by-
∏y na przyk∏ad u˝yte: 
❏ warstwy wià˝àce i Êcieralne dróg kate-

gorii KR1–3 wykonywane przez RBDiM
w Piotrkowie Trybunalskim,

❏ warstwa wià˝àca na trasie Mszczonów-
–Sochaczew (ruch ci´˝ki) wykonywane
przez WPRD S.A.,

❏ podbudowa (16–25 mm), warstwa
wià˝àca i Êcieralna (0–4 mm) odcin-
ka drogi krajowej nr 7 i A–4 (Bali-
ce–Radzikowskiego) – wykonawca
KPRD S.A., 

❏ Trasa Centralna w Krakowie – wyko-
nawca KPRD S.A.,

❏ frakcja mia∏owa 0–4 mm zastosowana
do warstwy wià˝àcej i Êcieralnej drogi
Moszczenica–Gorlice – wykonawca
KPRD S.A.,

❏ modernizacja drogi krajowej E4 na od-
cinku Kraków – Targowisko – u˝yto mia∏
0–4 mm oraz grysy 12–16 mm i 16–25
mm, do warstwy podbudowy i warstwy
wià˝àcej – wykonawca KPRD S.A.,

❏ wiadukt nad ulicà Wielickà w Krako-
wie, SMA 0–8 mm – wykonawca Budo-
stal 5 S.A.,

❏ wiele dróg miejskich wykonywanych
w Krakowie g∏ównie przez Budostal
– 5 S.A.
Firma Slag Recycling ma równie˝ od

kilku lat w swojej ofercie bardzo dobrej
jakoÊci kruszywa oferowane zarówno
przez krakowskà central´ jak równie˝
chorzowski oddzia∏ firmy. 

W Krakowie wytwarzane sà kruszywa
∏amane z ˝u˝li wielkopiecowych z dodat-
kiem ˝u˝la stalowniczego oraz grysy

z ˝u˝li konwertorowych. W Chorzowie,
kruszywa wytwarzane sà z ˝u˝li wielkopie-
cowych. Kruszywa wielkopiecowe o uziar-
nieniu ciàg∏ym z powodzeniem stosuje si´
na stabilizowane mechanicznie warstwy
konstrukcyjne dróg i autostrad, drobne
frakcje sà szeroko stosowane jako pod-
budowa i podsypka pod kostk´ brukowà
na parkingach, chodnikach i placach
sk∏adowych, kruszywo ˝u˝lowe stosowane
jest do wymiany gruntów i budowy wa∏ów
przeciwpowodziowych itp.

Godziny pracy Dzia∏u Sprzeda˝y 
Kruszyw w Krakowie: w tygodniu 

od 6.00 do 22.00 a w soboty do 14.00.
W razie jakichkolwiek pytaƒ, jesteÊmy

do Paƒstwa dyspozycji 
pod nr telefonów: 

012 / 642 14 35 
wew. 118,119,127.222

❍

Spó∏ka oferuje równie˝ w godz: 
6.00 do 17.00, mieszank´ hutniczà

0–63 mm z ˝u˝la wielkopiecowego na
ha∏dzie Huty KoÊciuszko w Chorzowie,

ul. Legnicka tel. 601 943 283.

Serdecznie zapraszamy do wspó∏pracy

Slag Recycling Sp. z o.o., 
ul. Igo∏omska 28a, 31–983 Kraków
tel. 012/642 14 35, fax. 644 18 42,

www.slagrecycling.com.pl


