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G£OS SPÓ£EK HUTNICZYCH

�HTS - STAL
HANDEL�
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�HTS - STAL
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SPÓ£KI W ZIMOWEJ SZACIE

W DROGOWNICTWIE
I HYDROTECHNICE

PIELGRZYMKA
DO OJCA �WIÊTEGO
Biuro Podró¿y GALEON zaprasza

na kolejn¹ pielgrzymkê do Rzymu w
dniach od 30.04 � 06.05 br.

Planowana trasa: KRAKÓW �
CIESZYN � WIEDEÑ � WENECJA
� PADWA � RIMINI � LORETO �
SAN MARINO � ASY¯ � RZYM �
WATYKAN � MONTE CASSINO �
KRAKÓW.

CENA  (przy min. 45 osobach p³a-
c¹cych):  489  w z³/os. (p³atne przed
wyjazdem) i 125 EUR/os. (p³atne u
pilota).

GALEON zaprasza

W cenie m.in. autokar klasy lux
(klimatyzacja, cafe-bar, WC, wideo),
noclegi:  2 w Rimini (pokoje 2-, 3-,
4-os. z ³azienkami), 2 noclegi pod
Rzymem (pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z
³azienkami), 4 x �niadanie i 4 x obia-
dokolacja. Cena nie zawiera obo-
wi¹zkowych biletów wstêpu do mu-
zeów i biletów komunikacji miej-
skiej (ok. 30 EUR/os.).  Z grup¹ wy-
je¿d¿a ksi¹dz, który bêdzie sprawo-
wa³ opiekê duszpastersk¹.

PARY¯
Biuro Turystyczne �UNIHUT� S.A., ul. Ujastek 1,

budynek �S�, klatka D, pok. 125 a.
Tel. (012) 644-46-66, wewn. 41-22, lub tel./fax 644-68-16,

e-mail: bt.unihut@mail.hts.com.pl

CENA: 155 EURO + 380  PLN

28.04 �4.05.

Zapisy: zaliczka w wysoko�ci 150 PLN
do 15 lutego,  rata II do 15 marca

BIURO PODRÓ¯Y �GALEON�
W Biurze Podró¿y �Galeon� znajdziecie Pañstwo zimow¹  i letni¹ ofertê wy-

poczynku dla dzieci i m³odzie¿y oraz dla doros³ych, tak¿e dla
grup!

Poza tym �Galeon� ma wiele propozycji wycieczek dla szkó³,
imprez dla zak³adów pracy oraz ofertê wypoczynku na ca³y
rok.

Biuro Podró¿y �GALEON� 31-959 Kraków os. Górali 5. Telefon (012)
642-26-20, tel. kom. 606-349-103. Tel. przez centralê HTS: 644-46-66
wewn. 57-60, www.galeon.krakow.pl e-mail: galeon@galeon.krakow.pl

� Adresatami konferencji pod ha-
s³em �Ekologiczne kruszywa w bu-
downictwie drogowym i hydrotechni-
ce� byli przede wszystkim przedsta-

wiciele biur projektowych, którym
chcieli�my przybli¿yæ w³a�ciwo�ci,
mo¿liwo�ci i korzy�ci z zastosowania
produkowanych przez nas kruszyw �
mówi Renata Ród, specjalista ds.
marketingu firmy Slag Recycling.

 W konferencji wziêli udzia³ przed-
stawiciele uczelni wy¿szych, którzy
od wielu lat zajmuj¹ siê problematy-
k¹ zwi¹zan¹ z drogami i inwestycja-
mi hydrotechnicznymi, a tak¿e prak-
tycy, którzy mieli okazjê u¿ywania
kruszyw hutniczych w swojej pracy
i obserwacji ich w aspekcie prak-
tycznym. By³a to przede wszystkim
okazja do wymiany do�wiadczeñ
miêdzy uczestnikami, ale tak¿e mo¿-
liwo�æ zapoznania siê z najnowszy-
mi przepisami i badaniami zwi¹za-
nymi z u¿yciem kruszyw.

W czê�ci pierwszej omawiano
rolê kruszyw w inwestycjach dro-
gowych.

Kruszywa produkowane przez Slag
Recycling mog¹ byæ wykorzystane
do podbudów pomocniczych i zasad-
niczych dróg, budowy nasypów czy
te¿ budowy wa³ów przeciwpowo-
dziowych i umocnieñ wodnych.
Spe³niaj¹ one wszelkie normy i wy-
mogi jako�ciowe. O polskich nor-

Kruszywa ze Slag Recycling

Zastosowanie kruszyw hutniczych w drogownictwie i hydrotechnice
by³o tematem specjalistycznej konferencji jaka odby³a siê 22 lutego w
Krakowie. Konferencjê zorganizowa³a spó³ka Slag Recycling zajmuj¹-
ca siê eksploatacj¹ hutniczej ha³dy w Pleszowie. W centrum konferen-
cyjnym �Witek� spotkali siê naukowcy, projektanci inwestycji drogo-
wych i wodnych, inwestorzy oraz przedstawiciele firm prowadz¹cych
budowê dróg.

mach stosowanych w drogownictwie
na tle zastosowañ kruszyw sztucz-
nych i zmianach jakie w nich zasz³y
po wej�ciu Polski do Unii Europej-

skiej mówi³ W³adys³aw Mostowik,
specjalista ds. zapewnienia jako�ci
spó³ki Slag Recycling. Charaktery-
stykê i w³a�ciwo�ci kruszyw z ¿u¿li
wielkopiecowych i ich zastosowanie
w budownictwie drogowym przed-
stawi³ Piotr Sobczyñski konsultant
spó³ki Slag Recycling. Natomiast
do�wiadczenia z zastosowania kru-
szyw w inwestycjach drogowych,
osi¹gniête parametry no�no�ci, na
przyk³adzie modernizacja drogi nr
77 (Kraków � Zakopane) omówi³a
Joanna Matras technolog i projek-
tant dróg ze spó³ki Pro-Perfect.

 Kruszywa produkowane w spó³ce
Slag Recycling s³u¿¹ nie tylko do
stabilizacji pod³o¿a. Grysy z ¿u¿li
stalowniczych s¹ doskona³ym dodat-
kiem do mas mineralno � asfalto-
wych. Ich w³a�ciwo�ci: niska �cieral-
no�æ, wysoka mrozo- i wodoodpor-
no�æ polepszaj¹ stan wierzchniej
warstwy drogi zmniejszaj¹c mo¿li-
wo�ci po�lizgu. Opinie i wnioski z
zastosowania grysów w masach mi-
neralno-asfaltowych w nawierzch-
niach dróg zosta³y przedstawione na
podstawie opracowañ  firmy Budo-
stal 5.

Temat odporno�ci betonu asfalto-

wego z zawarto�ci¹ kruszywa ¿u¿lo-
wego stalowniczego na dzia³anie ru-
chu i czynników atmosferycznych
omówili dr hab. in¿. Marek Iwañ-
ski i mgr in¿. Maria Matusik z Po-
litechniki �wiêtokrzyskiej.

Druga czê�æ konferencji zosta³a
po�wiêcona mo¿liwo�ci zastosowa-
nia kruszyw w inwestycjach hydro-
technicznych. �Kruszywa w syste-
mach odprowadzania wód deszczo-
wych� by³y tematem wyst¹pienia

prof. dr hab. in¿. Je-
rzego Szczêsnego z
Politechniki Krakow-
skiej. Podkre�la³ on, i¿
u¿ycie kruszyw powo-
duje m.in. powiêksze-
nie mo¿liwo�ci wsi¹ka-
nia wód opadowych w
grunt, zmniejszenie
prêdko�ci odp³ywu po-
wierzchniowego, a tym
samym ograniczenie
wezbrañ powodzio-
wych.

Kruszywa produko-
wane przez Slag Re-
cycling s¹ zaliczane do
kruszyw sztucznych,
ale jednocze�nie spe³-
niaj¹ normy ekologicz-
ne i mo¿na je stosowaæ
bezpiecznie.  Aspektem
bezpieczeñstwa ekolo-
gicznego produktów
Slagu zaj¹³ siê w swym
referacie Piotr Zapol-
ski specjalista ds.
ochrony �rodowiska w
Slag Recycling.

Szersze przedstawienie jako�ci i
szerokiej gamy mo¿liwych zastoso-
wañ na specjalnej konferencji mia³o
dotrzeæ przede wszystkim do projek-
tantów inwestycji i wykonawców,
poszerzyæ ich wiedzê na temat zasto-
sowañ kruszyw hutniczych i przeko-
naæ, ¿e s¹ one tak samo dobre jak
kruszywa naturalne i warto je
uwzglêdniaæ przy projektowaniu
przysz³ych inwestycji.

«««
Slag Recycling zajmuje siê prze-

twarzaniem hutniczej ha³dy. Produk-
tem s¹ m.in. pe³nowarto�ciowe kru-
szywa drogowe. Wielko�æ produkcji
pozwala na zapewnienie klientom
sta³ych dostaw materia³ów w ilo�ci
wystarczaj¹cej nawet na ogromne
inwestycje drogowe i ogólnobudow-
lane. Mog¹ one pos³u¿yæ do wype³-
niania ubytków gruntu, jako podsyp-
ka i podbudowa pod kostkê bruko-
w¹, rury  wodne, gazowe i �ciekowe
i � co wa¿ne o tej porze roku � jako
materia³ do utrzymywania dróg w
okresie zimowym. Stworzenie alter-
natywnego zaplecza kruszyw przede
wszystkim chroni kruszywa natural-
ne i �rodowisko.


