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EUROPEJSKI STANDARD
KRUSZYW I DRÓG

ZAPROSZENIE NA LATO
Biuro Podró¿y �GALEON� 31-959 Kraków, os. Górali 5 zaprasza

dzieci i m³odzie¿ na kolonie i obozy:

JASTRZÊBIA GÓRA 16 dni 1120 z³, £EBA 16 dni 1145 z³, D¥B-
KI 16 dni 1155 z³, KO£OBRZEG 16 dni 1150 z³, SIELPIA WIELKA
14 dni 899 z³, MAZURY 16 dni 1.430 z³, SZCZAWNICA ZDRÓJ 13
dni 889 z³, KORBIELÓW 13 dni 899 z³, KACWIN k. NIEDZICY 14
dni 889 z³

oraz
na pielgrzymki do RZYMU (7 i 8 dni) w weekend majowy!

Tel. (012) 642-26-20, tel. hutniczy: (012) 644-46-66 wew. 57-60,
www.galeon.krakow.pl, e-mail:galeon@galeon.krakow.pl

Najserdeczniejsze ¿yczenia
Radosnych �wi¹t Wielkanocnych

Wzajemnej ¿yczliwo�ci
pomy�lno�ci w ¿yciu prywatnym i zawodowym

Pracownikom spó³ki,
Naszym Klientom

Ich rodzinom
a tak¿e Mieszkañcom Nowej Huty

¿yczy
Zarz¹d spó³ki SLAG RECYCLING

Sk³adamy wszystkim Czytelnikom G³osu
oraz Klientom naszego biura ¿yczenia zdrowych

i weso³ych �wi¹t Wielkanocnych!
Biuro Podró¿y GALEON

¯yczenia spokojnych, radosnych
�wi¹t Wielkanocnych

ciep³a rodzinnego,
samych sukcesów w ¿yciu zawodowym
optymizmu i wiele rado�ci na co dzieñ

wszystkim naszym Klientom
i Pracownikom

oraz
ich Rodzinom

sk³ada
Zarz¹d spó³ki HTS STAL-HANDEL

        Naszym Pracownikom,
                  Klientom i Kontrahentom,

Czytelnikom �G³osu�
    i Mieszkañcom Nowej Huty

 z okazji �wi¹t Wielkanocnych
serdeczne ¿yczenia zdrowia i rado�ci

sk³ada
Zarz¹d spó³ki MADROHUT

Przyjacio³om Firmy
Klientom i Kontrahentom

Wspó³pracownikom i Pracownikom
w te radosne dni �wi¹t Wielkanocnych

najserdeczniejsze ¿yczenia
spe³nienia marzeñ i oczekiwañ,

dobrego wypoczynku
zdrowia oraz wszelkiej pomy�lno�ci

sk³ada
Zarz¹d UNIHUT S.A.

 z Prezes Justyn¹ Bujak

By polskie drogi spe³nia³y standar-
dy Unii Europejskiej, wa¿ne jest miê-
dzy innymi, z jakich surowców zo-
stan¹ one wybudowane. � Nasi klien-
ci coraz czê�ciej pytaj¹ o certyfikaty
zgodno�ci zak³adowej kontroli pro-
dukcji w systemie 2+ ze znakiem CE
zgodny z unijnymi standardami, dla-
tego podjêli�my trud walki o europej-
sk¹ certyfikacjê � mówi Renata Ród
z Dzia³u Marketingu spó³ki Slag Re-
cycling, jednego z najwiêkszych pro-
ducentów sztucznych kruszyw dro-
gowych w Polsce. 14 lutego br. firma
Slag Recycling pozytywnie zakoñ-
czy³a ostatni etap wdra¿ania i certyfi-
kacji Zak³adowej Kontroli Produkcji;
zgodnie z wymaganiami PN-EN
13242:2004 dla kruszyw do niezwi¹-
zanych i hydraulicznie zwi¹zanych
materia³ów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogo-
wym oraz wymaganiami PN-EN
13043:2004  dla kruszywa do mie-
szanek bitumicznych i powierzchnio-
wych utrwaleñ stosowanych na dro-
gach, lotniskach i innych powierzch-
niach przeznaczonych do ruchu.

Kruszywa, które produkuje spó³ka,
Slag Recycling przechodz¹ przez
�cis³¹, zak³adow¹ kontrolê produk-
cji. � Certyfikat za�wiadcza, i¿ nasze

Szacuje siê, ¿e 80 proc. sk³adu materia³owego dróg stanowi¹ kruszy-
wa. Wiêc jest to niezwykle wa¿ny surowiec w drogownictwie. W masie
potocznie zwanej asfaltem, a fachowo okre�lanej jako �warstwa �cie-
ralna BA lub SMA� znajduje siê maksymalnie zaledwie 6 proc. asfal-
tu. Resztê stanowi¹ kruszywa (grysy).

produkty spe³niaj¹ wymagania jako-
�ciowe i posiadaj¹ okre�lone para-
metry na poziomie europejskim.
Dzi� na ¿yczenie naszych klientów
mo¿emy wydawaæ deklaracje zgod-
no�ci w systemie 2+ ze znakiem CE
� podkre�la Renata Ród.

Z wiosn¹ ostro ruszy³y prace przy
budowie dróg. To widaæ po liczbie
samochodów wje¿d¿aj¹cych po kru-
szywo na teren pleszewskiej ha³dy.
Popyt jest olbrzymi, sprzeda¿ ro�nie.
Du¿e ilo�ci kruszywa trafiaj¹ z Ple-
szowa do budowy �zakopianki�.
Op³acalny staje siê tak¿e ich trans-
port w odleglejsze rejony Polski.

Szczególnie poszukiwane s¹ kru-
szywa o dobrych parametrach, po-
niewa¿ ma to znaczenie dla trwa³o-
�ci dróg i bezpieczeñstwia jazdy.
Kruszywa ze spó³ki Slag Recycling
�wietnie sprawdzi³y siê w wielu in-
westycjach � wystarczy np. spojrzeæ
na wiadukt nad ulic¹ Wielick¹ w
Krakowie, gdzie do wykonania gór-
nej nawierzchni drogi w wiêkszo�ci
zosta³y zastosowane grysy z Pleszo-
wa � po zimie nie wystêpuj¹ tam
dziury, a struktura nawierzchni jest
chropowata � nie wypolerowana, co
zapewnia u¿ytkownikom krótsz¹
drogê hamowania.

Dla grysów ze Slagu wspó³czynnik
polerowalno�ci PSV wynosi 74, gdy
� dla bazaltu, który rutynowo bywa
stosowany � wspó³czynnik PSV wy-
nosi tylko 47.

Do innych, wa¿nych cech kruszyw
maj¹cych wp³yw na trwa³o�æ i bez-
pieczeñstwo dróg mo¿na zaliczyæ
odporno�æ na koleinowanie oraz
mrozo- i wodoodporno�æ. Niezwykle
wa¿ne s¹ tak¿e parametry no�no�ci
dla kruszyw stosowanych w podbu-
dowach drogowych. To one s¹ odpo-
wiedzialne za odporno�æ nawierzch-
ni na obci¹¿enia i destrukcyjne dzia-
³ania ciê¿kich pojazdów.

� Porównanie jako�ci kruszyw hut-
niczych z innymi kruszywami mine-
ralnymi wykazuje w wielu parame-
trach ich znaczn¹ przewagê jako-
�ciow¹ nad kruszywami skalnymi.
Badania prowadzone na angielskiej
autostradzie brennerskiej, gdzie na-
wierzchnia asfaltowa zosta³a wyko-
nana z grysów konwertorowych wy-
kaza³y, i¿ wska�nik wypadków na
mokrej jezdni nie przekracza znacz-
nie ilo�ci wypadków na tej samej
lecz suchej. Po zastosowaniu grysów
konwertorowych w budowie auto-
strady brennerskiej ilo�æ wypadków
spowodowanych po�lizgiem zmniej-
szy³a siê o 80 proc. Dodatkowym
walorem jest to, ¿e nasze kruszywa
równocze�nie s¹ bezpieczne dla �ro-
dowiska � podsumowuje Renata
Ród.


