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Ten unikatowy w skali kraju 
kamień znów powrócił na rynek. 
Od kilku miesięcy krakowska 
spółka „Slag Recycling”, 
zajmuje się przygotowaniem 
kamieniołomu do eksploatacji. 
Firma ta jest jednym 
z największych producentów 
kruszyw sztucznych w Polsce. 
Specjalizuje się w dostarczaniu 
najwyższej jakości surowców 
przeznaczonych dla 
drogownictwa, budownictwa 
oraz hutnictwa, a także 
w rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych. W ubiegłym 
roku z chwilą podpisania 
umowy z Kopalnią Sjenitu 
„Przedborowa” Sp z o.o. stała 
się wyłącznym dystrybutorem 
sjenitu z „Przedborowej” 
w Polsce, a tym samym jednym 
z podmiotów krajowego rynku 
kamieniarskiego. 

Choć dotychczasowe działania firmy

wskazują raczej, że podstawowy profil

produkcji będzie orientował ją na rynek 

kruszyw, zarząd „Slag Recycling” zapew-

nia, że w ofercie obok kruszyw i grysów 

sjenitowych znajdzie się kostka brukowa 

i kamień ogrodowy, a w przyszłości rów-

nież bloki. W ten sposób krakowska firma

chce nawiązać do pięknych tradycji stoso-

wania dolnośląskiego sjenitu w kraju i poza 

jego granicami. Do najbardziej prestiżo-

wych dotychczasowych realizacji moż-

na zaliczyć: Rynek Główny w Krakowie, 

Dworzec Centralny w Warszawie, Trakt 

Królewski w Warszawie, metro w Wied-

niu, plac Bohaterów Getta w Krakowie, 

place i budynki użyteczności publicznej 

w Hanowerze i Berlinie.

Odkryty w 1934 roku kamieniołom 

obecnie zajmuje teren około 14 h. Pierw-

sze działania nowego zarządcy poszły 

w kierunku ogarnięcia całości dobytku 

i jak najszybszego uruchomienia produk-

cji. Stworzono pracownikom odpowiednie 

warunki socjalne, zakupiono urządzenia 

do produkcji grysów i kruszyw oraz kostki 

brukowej i uruchomiono produkcję. Ofi-

cjalnie kopalnię w Przedborowej otwarto 

14 grudnia 2006 roku i od tego momentu 

trwają zabiegi polegające na przywróceniu 

świadomości klientów dostępności sjenitu 

z okolic Ząbkowic Śląskich na krajowym 

rynku kamieniarskim. Jest już stworzo-

na siatka cen, a powrót na rynek firma

anonsowała podczas targów „Kamień” 

2006 we Wrocławiu, gdzie „Slag Recyc-

ling” chce wystawić się ponownie w bie-

żącym roku. Została również stworzona 

strona internetowa kopalni, gdzie można 

uzyskać szczegółowe informacje na te-

mat oferty. 

Obecnie „Slag Recycling” koncentru-

je się na tworzeniu zapasów na nowy se-

zon. Według własnej oceny właścicieli stan 

złoża jest bardzo dobry, choć nie z każ-

dego miejsca można wydobywać mate-

riał nadający się na kostkę lub bloki, stąd 

pomysł zagospodarowywania surowca 

do produkcji zróżnicowanego asortymen-

tu produktów: kostkę brukarską i materia-

Z Ł O Ż A

Sjenit z „Przedborowej” 
znów na rynku

Eksploatacja sjenitu z Przedborowej stalą się faktem
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ły na kruszywa. A sjenit z „Przedborowej” 

to bardzo dobry materiał na grysy drogo-

we, co doceniono podczas Międzynaro-

dowych Targów „Infrastruktura” 2006, 

gdzie ogłoszono wyniki konkursu mini-

stra transportu - firma „Slag Recycling”

zdobyła główną nagrodę za grysy hutni-

cze i sjenitowe do mieszanek mineralno-

-asfaltowych nawierzchni SMA. Nagrodę 

wręczył osobiście minister transportu Je-

rzy Polaczek. 

Jednym ze strategicznych produktów, 

pochodzących z kopalni w Przedborowej, 

ma być kostka brukowa. Aktualnie bez-

pośrednio kopalnią zarządza jej kierownik 

Michał Mierzycki. 

(red)

Jeszcze długie lata będzie można wydobywać sjenit z Przedborowej

Sjenit „Przedborowa” (własc. sjenodioryt), skała należąca do grupy skał magmowych, 
barwy ciemnoszarej do czarnej o strukturze nieuporządkowanej i równomiernie 
drobnoziarnistej. Najczęściej znacznie ciemniejsza i cięższa od granitu, co jest efektem 
większej zawartości minerałów ciemnych (biotyt, amfibole) oraz znikomą zawartością
jasnego kwarcu, a nawet jego brakiem. Skała drobnoziarnista, równokrystaliczna 
o kierunkowej i zbitej strukturze. Jest łatwiej ścieralna od granitu. Pomimo niskiej 
łupliwości, sjenit daje się doskonale szlifować i polerować. Parametry fizyczne: gęstość
objętościowa: 2,83 ÷ 2,95 G/cm3; wytrzymałość na ściskanie: max 200 MPa; PSV= 58 
÷62 %; ścieralność na tarczy Boehmego: 16,1÷ 23,0 mm; nasiąkliwość: 0,23 ÷ 0,30%; 
mrozoodporność (25 cykli) - całkowita; odporność na szok termiczny - całkowita. 
Ze względu na unikatową i trwałą barwę sjenit tworzy oryginalne i ciekawe połączenie 
z kamieniami innych barw. Dodatkowym atutem tego kamienia jest jego trwałość, 
niezależnie od warunków atmosferycznych oraz właściwości przeciwpoślizgowe, dające 
użytkownikom chodników większe bezpieczeństwo niż w przypadku innych kamieni. 
Niska ścieralność tego kamienia zapewnia długotrwały efekt obróbki powierzchni – 
groszkowanie, piaskowanie, promieniowanie lub polerowanie.

Przygotowania do sezonu trwają

Nowy właściciel dokonał zakupu linii technologicznej i sprzętu


	Malowany chiński smok »76
	Nieuniknione (?) problemy mocowania okładzin kamiennych (I) »42
	Komercyjna rzeźba jest OK »98
	cereser
	Caro
	Grabinex

	Od redakcji
	Wydarzenia
	Wydarzenia
	Wydarzenia
	Wydarzenia
	Wydarzenia
	TARGI


	Wystawcy o „Budmie” 2007 
	AUTOR

	„Złota Kielnia” dla Kamieniarza
	TARGI
	TARGI
	TARGI
	ARCHITEKTURA I ESTETYKA


	Nowe oblicze Politechniki Wrocławskiej (II)
	ARCHITEKTURA I ESTETYKA
	Renata Wysocka



	Nowe oblicze Politechniki Wrocławskiej
	Zdjęcia: Renata Wysocka 
	Reklama

	Firma „Kamieniarz” Tadeusz Modliński 
	Kopalnie Piaskowca SA w Bolesławcu
	ARCHITEKTURA I ESTETYKA
	Teatr Lalek
	ARCHITEKTURA I ESTETYKA
	Renata Wysocka



	Teatr Lalek
	Zdjęcia: Renata Wysocka
	ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA

	Nowa siedziba Instytutu Badawczego Leśnictwa
	Elżbieta Tołkanowicz


	Instytut Badawczy Leśnictwa i kamień
	Zdjęcia: Renata Wysocka
	ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA


	Nieuniknione (?) problemy mocowania okładzin kamiennych (II)
	ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA
	Piotr Wysocki
	INTERNET

	Spotkajmy się na www.swiat-kamienia.pl 
	CIK
	Ewa Mikulska
	HISTORIA

	Osobliwości kościoła w Mielnie
	Janusz Skoczylas



	Osobliwości kościoła w Mielnie
	Zdjęcia: J. Skoczylas
	BRUKARSTWO
	Historyczne nawierzchnie ulic
	BRUKARSTWO
	BRUKARSTWO
	Jerzy Duda
	REKLAMA

	„OPAL” – lubelska firma podbija Europę
	REKLAMA
	(red.)
	NEKROPOLIE

	Płockie Powązki
	Jan Kruk



	Płockie Powązki
	Zdjęcia: Wojciech Popielski
	KOMINKI
	Trawertynowy portal
	 Jan Kruk
	Bilanse

	Siła brazylijskiego kamienia naturalnego
	BILANSE
	BILANSE
	BILANSE
	Opracowała: Ewa Mikulska
	TECHNOLOGIE

	Obróbka termiczna kamienia
	Jacek Serafin



	Obróbka termiczna kamienia
	Zdjęcia: Jacek Serafin
	ZŁOŻA
	Sjenit z „Przedborowej” znów na rynku
	(red)
	MASZYNY I NARZĘDZIA

	Piła sterowana numerycznie M960TG
	(red)

	www.swiat-kamienia.pl
	Twoim źródłem informacji branżowej


	Piła sterowana numerycznie M960TG
	Zdjęcia: Tomasz Rogala, Jacek Serafin
	MASZYNY I NARZĘDZIA
	Rynek budowlany wyznacza trendy 
	JS
	REKLAMA


	ABRA: Docinarki poprzeczne do cięcia kamienia 
	(MM)
	MASZYNY


	Dlaczego automatyzacja, maszyny numeryczne? 
	MASZYNY
	Andrzej Bukalski
	REKLAMA

	Firma zaprojektowana ku przyszłości
	Pavoni
	ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻY KAMIENIARSKIEJ

	Czas na bilans
	Adriana Bajno
	STOWARZYSZENIE KAMIENIARZY ZIEMI STRZEGOMSKIEJ

	Wspólna inicjatywa kamieniarzy i górników
	FELIETON

	Nadzieje, absurdy i konieczności
	FELIETON
	Janusz Chwajoł
	KSIĄŻKI


	Stone in Scotland
	Sciola Solo Pietre
	Kamieniarstwo w Kunowie
	Safety In The Stone Business 
	FIRMA: WIZERUNEK
	Płatności – delikatny temat
	FIRMA: WIZERUNEK
	FIRMA: WIZERUNEK
	Rafał Zahorski


	Konieczna jeszcze jedna fota
	FIRMA: WRIMAR, GRANIT, ROGALA, SJENITEX
	Zakup maszyn
	FIRMA: WRIMAR, GRANIT, ROGALA, SJENITEX

	0075 Panek
	FIRMA: WRIMAR, GRANIT, ROGALA, SJENITEX
	(red)
	BHP


	Proste zbiorniki ciśnieniowe
	Piotr Grądziel
	FIRMA: FUNDUSZE UE


	Inwestowanie z pomocą środków z UE
	Renata Wysocka
	KAMIENIARSKA AKADEMIA BIZNESU 


	Strategia, czyli wybierz najlepszy sposób działania
	Anna P. Ratajczak 
	KAMIENIARSKA AKADEMIA BIZNESU 

	Etyka w biznesie
	Anna P. Ratajczak
	STRATEGIE

	Oparcie w mocnych materiałach
	(red)
	STRATEGIE
	SZKOLENIE


	Projektowanie i montaż schodów samonośnych
	(red)
	Translation




