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Harsco 

• Korporacija Harsco:  

• Mednarodna družba, vodilna v sektorju izvajanja 

strokovnih rešitev za industrijske panoge, ki so 

temeljnega pomena za globalno gospodarsko rast. 

Deluje v 50 državah in zaposluje več kot 20.000 ljudi. 

• Svoje storitve Harsco nudi več kot 160. jeklarnam 

po vsem svetu. Harsco je tudi vodilno podjetje na 

svetu, ki zagotavlja storitve in opremo za 

gradbeno, železniško in energetsko industrijo. 

• Del korporacije Harsco je tudi skupina podjetij, 

združenih pod imenom Harsco Metals & 

Minerals, katerih temeljna dejavnost je 

zagotavljanje okoljskih storitev, opravljanje sanacij 

žlindre in predelovanja žlindre, proizvodnja 

mineralov iz stranskih produktov in odpadkov ter 

storitve za jeklarne. 
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Harsco Minerali Slovenija 

 Del divizije Harsco Metals & Minerals je tudi podjetje Harsco Minerali Slovenija, ki je 

bilo ustanovljeno z namenom predelave žlindre na območju družbe Acroni d.o.o.  

 Harsco Minerali je v postopku procesa pridobivanja gradbenega dovoljenja za 

izgradnjo tovarne predelave žlindre ter v procesu pridobivanja okoljskega dovoljenja. 

 Harsco Minerali je septembra 2011 prevzelo postrojenje za predelavo črne žlindre. Do 

sedaj je podjetje predelalo že več kot 40.000 ton prodajnih agregatov.  

 Ob izgradnji tovarne ter vseh potrebnih podpornih procesov bo podjetje Harsco 

Minerali sposobno predelati vso sproti nastajajočo žlindro iz nerjavečega jekla ter 

postopno sanacijo nakopičene žlindre v Acroniju.  

 Investicija izgradnje tovarne v vrednosti 7 milijonov evrov bo omogočila do 40 novih 

delovnih mest in pospešila gradbeno in stavbno dejavnost Slovenije 
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Kaj je žlindra? 

 Metalurška žlindra je vzporeden proizvod proizvodnje jekla, ki ima izredno pomembno 

tehnološko funkcijo.  

 Žlindra nastaja pri različnih stopnjah metalurških procesov.  

 Žlindra je stranski proizvod proizvodnje in se po predelavi koristno uporablja v druge 

namene.  

 Predelana žlindra omogoča njeno ponovno uporabo v druge namene, kot je izgradnja 

cest, hkrati pa omogoča sanacijo nabrežja in območja, kjer je žlindra sedaj skladiščena 
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Proces predelave nepredelane žlindre 

• Proces predelave žlindre se deli v dve fazi: v fazo transporta in v fazo predelave 

• V fazi transporta se že pri samem skladiščenju žlindre na odlagalno mesto uporablja 

sistem prašenja z vodo, ki preprečuje prašenje, hkrati pa hladi vročo žlindro. Sistem 

prašenja z vodo se konsistentno nadaljuje tudi v fazi izkopa žlindre, kot tudi v fazi 

samega prevoza do tovarne.  

• V fazi predelave žlindre se bo žlindra v zaprtem in zvočno izoliranem prostoru (novi 

tovarni) s pomočjo vode v zaprtem tekokrogu najprej separirala. 

• Celotno območje procesa bo imelo vzpostavljen sistem „lovljenja vode“. Tako 

voda ne bo odtekala, ampak se bo pošiljala preko bazena nazaj v zaprti tokokrog 

procesa in se ponovno uporabila. To pomeni, da ni odpadnih voda in emisij vode 

ali prahu. 

• Proces bo iz žlindre izločil več kot 99 % kovine, ki se ponovno uporabi kot 

surovina za proizvodnjo jekla v Acroniju. 


