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Ju˝ 11 mln ton kruszyw i grysów opuÊci∏o 
ha∏d´ obok krakowskiej huty. To iloÊç, która 

wystarczy∏aby do wybudowania od zera drogi z Krakowa 
do Poznania. Mniej wi´cej drugie tyle czeka na przerób. 

Firma Slag Recycling, która zajmuje si´ od 7 lat zagospodarowywaniem
hutniczych odpadów, to jedno z najwi´kszych przedsi´wzi´ç ekologicznych

w Polsce i zarazem zyskowny biznes

Kruszenie
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KSI¢˚YCOWY KRAJOBRAZ
Prawie dwieÊcie hektarów ksi´˝ycowego
krajobrazu – ha∏da z ˝u˝lem hutniczym
w podkrakowskim Pleszowie. W 1998
roku, zanim na ha∏dzie pojawi∏ si´ Slag
Recycling, le˝a∏a tam warstwa odpadów
hutniczych o wysokoÊci dochodzàcej 
do 25 metrów. W tej chwili po kilku 
latach eksploatacji teren przypomina 
gigantycznà piaskownic´ poci´tà 
wewn´trznymi drogami – po której 
poruszajà si´ 20- i 40-tonowe 
samochody ci´˝arowe. 
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SLAG RECYCLING zosta∏ za∏o˝ony w 1998
roku. 74% udzia∏ów w firmie ma brytyjskie konsorcjum
Central European Recovery Holdings, pozosta∏e 26%
nale˝y do Mittal Steel Poland (dawniej Huta im. 
Tadeusza Sendzimira). Kiedy powstawa∏, wianem, 
jakie wnios∏a huta, by∏ stacjonarny zak∏ad przerobu
˝u˝la – ukryty we wn´trzu ha∏dy – do którego trzeba
by∏o dowoziç materia∏. Brytyjski holding zainwestowa∏
w ca∏e przedsi´wzi´cie kilkanaÊcie milionów dolarów.
Firma jest w tej chwili jednym z najwi´kszych 
w Polsce producentów kruszyw sztucznych. 
Sprzedawane przez nià materia∏y posiadajà szereg
atestów i certyfikatów, pozwalajàcych na wykorzystywa-
nie ich nie tylko w budownictwie drogowym, 

ale równie˝ np. przy produkcji we∏ny mineralnej, 
cementów, szk∏a technicznego czy jako materia∏ 
filtracyjny w oczyszczalniach Êcieków. 
Przedsi´biorstwo ma oko∏o 50 mln z∏ rocznych 
przychodów. W zesz∏ym roku sprzeda∏o oko∏o 100 tys.
ton z∏omu oraz 2 mln ton kruszyw i grysów. 
Oprócz ha∏dy w podkrakowskim Pleszowie, firma 
zacz´∏a te˝ w 2003 roku dzia∏alnoÊç na 
niewykorzystywanej ju˝ ha∏dzie przy Hucie 
im. Tadeusza KoÊciuszki w centrum Chorzowa. 
Nie zamierza poprzestaç na tych dwóch 
lokalizacjach. Docelowo chce zajmowaç si´ 
nie tylko przerobem odpadów, ale te˝ rekultywacjà 
terenów poprzemys∏owych.

42 BUSINESSMAN kwiecieƒ 2005

Zd
j´

ci
a:

 P
IO

TR
 W

AN
IO

RE
K,

 A
rc

hi
w

um
 S

LA
G 

RE
CY

CL
IN

G 
Te

ks
t: 

KR
ZY

SZ
TO

F 
OR

¸O
W

SK
I



PERPETUUM MOBILE? 
Ha∏da wcià˝ s∏u˝y jako miejsce sk∏adowania odpadów krakowskiej hucie. Ostatnio pracuje pe∏nà parà – co oznacza, ˝e rocznie przybywa tam

oko∏o pó∏ miliona nowych ˝u˝lów stalowniczych i wielkopiecowych. Przywo˝one sà one prosto z pieca w formie pó∏p∏ynnej w ogromnych 
kadziach. Par´ lat temu zdarzy∏o si´, ˝e w czasie rozkopywania ha∏dy spod gruzu wy∏oni∏a si´ ca∏a taka kadê z zastyg∏à w Êrodku lawà. Innym

niespodziewanym odkryciem by∏a... kotwica. Tego typu nietypowe (i cenne) znaleziska to jednak rzadkoÊç. Gros odzyskiwanego z∏omu to 
pozosta∏oÊci surówki i odpryski ˝elaza. 

JAK TO SI¢ ROBI? 
Najpierw kruszona jest skorupa ha∏dy. 

Wykorzystywana jest do tego celu m.in. 
wa˝àca kilka ton metalowa kula – podnoszona

i spuszczana z wysokoÊci kilkunastu metrów
z zakoƒczonego elektromagnesem ramienia.

Podobne elektromagnesy wy∏awiajà nast´pnie
z pokruszonego gruzowiska najwi´ksze 

kawa∏ki ˝elaznego z∏omu. Na przygotowane
w ten sposób miejsce przybywa jeden 

z mobilnych „zak∏adów”, który przekopuje 
pokruszony materia∏, od∏awiajàc mniejsze 
kawa∏ki ˝elaza, a pozosta∏e po tej operacji 

kruszywo sortuje na kupki wg wielkoÊci ziaren. 

POD AUTOSTRADY, PARKINGI I SUKIENNICE
Odzyskiwane z ha∏dy materia∏y trafiajà czasem na budowy w odleg∏ych regionach Polski – np. na Pomorze czy
Mazury. Wi´kszoÊç jednak sprzedawana jest w województwie ma∏opolskim. Kruszywa i grysy ze Slag Recycling 
by∏y np. wykorzystywane przy budowie po∏udniowej obwodnicy Krakowa, b´dàcej cz´Êcià autostrady A4, przy 
remoncie Zakopianki, le˝à te˝ pod parkingami budowanych w ostatnich latach krakowskich supermarketów, 
a niedawno trafi∏y te˝ na Rynek Starego Miasta.
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