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Z akład Sławno działa pod szyldem Nord-
kalk od marca 1999 r., gdy koncern 
przejął należące wcześniej do firmy Hy-
dropal złoże oraz stary zakład produk-
cyjny. W ciągu 3 lat dokonano diame-

tralnych zmian w procesie produkcji, wymieniając 
park maszynowy, a także uruchamiając nowocze-
sną kruszarnię kamienia. Ważnym rozdziałem w hi-
storii zakładu było zakończenie przebudowy młyna 
w 2006 r., którego uruchomienie pozwoliło podwoić 
wydajność produkcyjną. Rok później rozbudowano 
również linię do kruszenia, dzięki czemu odnotowa-
no wzrost produktywności o 35%. W 2016 r. na-
stąpiło uruchomienie kompletnej linii do produk-
cji granulatu wapiennego Nordkalk AtriGran wraz 
z systemem odpylania i linią pakowania. 

Zakład przeróbczy
Zakład przeróbczy jest zlokalizowany w wyeks-
ploatowanej części wyrobiska zakładu górniczego. 

Kopalnia
kamienia wapiennego 
w Sławnie
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Kopalnia kamienia wapiennego 
mieszcząca się w Sławnie, niedaleko 
Opoczna w województwie łódzkim, 
jest jednym z czterech zakładów 
firmy Nordkalk. Wydobywany z niej 
wapień charakteryzuje się wysoką 
reaktywnością i niską zawartością 
ołowiu oraz kadmu. Dzięki zastosowa-
niu w zakładzie nowatorskich rozwią-
zań technologicznych stał się jednym 
z najnowocześniejszych producentów 
granulatu na skalę europejską. 
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Usytuowanie to ułatwia wyładunek urob-
ku bezpośrednio z samochodów techno-
logicznych do kosza zasypowego, bez ko-
nieczności budowy specjalnego podjazdu. 
Dużą zaletą takiego umiejscowienia zakła-
du przeróbczego jest ograniczenie emisji 

hałasu i pyłu poza zakład górniczy. Ścia-
ny wyrobiska górniczego stanowią do-
brą barierę dla czynników mających ujem-
ny wpływ na środowisko w bezpośrednim 
sąsiedztwie kopalni. Dzięki inwestycjom, 
technologii oraz rygorystycznej kontro-
li jakości zakład wychodzi naprzeciw spe-
cyficznym potrzebom stawianym przez 
klientów. Zakład Nordkalk w Sławnie ofe-
ruje szeroką gamę mączek wapiennych 
do zastosowań w rolnictwie, drogownic-
twie i budownictwie.

Złoże
Bazę surowcową zakładu Owadów-Brze-
zinki stanowi złoże jurajskie. Wydobywany 
wapień charakteryzuje się dużą reaktyw-
nością. Eksploatowane złoże jest położone 
na obrzeżu niecki tomaszowskiej, stano-
wiącej asymetryczną synklinę zbudowaną 
z utworów jury i kredy, przykrytych osa-
dami czwartorzędowymi. W rejonie Sław-
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na i Tomaszowa Mazowieckiego występu-
ją: wapienie margliste i margle (kimeryd), 
iły, wapienie i margle (portland – gór-
na jura) oraz iły i piaski, oolity żelaziste, 
piaski ze żwirami, wapienie (kreda dol-
na). Złoże Sławno budują wapienie górnej 
kredy. Charakteryzują się barwą kremo-
wą i kremowo-szarą, o teksturze bezładnej 
lub zbitej, o nierównym na ogół przełamie, 
z obecnymi na niej nalotami i dendryta-
mi magmowymi. Są także silnie spękane. 
Szczeliny spękań wypełniają kalcyt oraz 
przerosty iłów bądź glin z okruchami skał. 
Rozszczelinowanie złoża jest największe 
w jego górnej części, powyżej rzędnej oko-
ło 200 m n.p.m. Poniżej wapienie stają się 
bardziej zwarte, co w znacznym stopniu 
utrudnia ich eksploatację, np. na kopal-
ni Sławno nie prowadzi się robót strzało-
wych. Miąższość złoża do poziomu udo-
kumentowania +207,5 m n.p.m. waha się 
od 6,4 do 14,3 m. Grubość nadkładu, 
na który składają się gliny piaszczyste 
i zwietrzelinowe oraz rumosz, wynosi 2,0-

4,6 m. Złoże wapieni Owadów-Brzezin-
ki jest suche. Wody podziemne wieku ju-
rajskiego lub kredowego występują około 
20 m poniżej prowadzonej eksploatacji.

Ewenement na skalę światową
Złoża wapienia z zakładu Sławno dostar-
czają nie tylko niezbędny surowiec dla 
wielu gałęzi przemysłu i rolnictwa. W tu-
tejszym kamieniołomie odkryto także uni-
katowe na skalę światową stanowisko 
paleontologiczne ze skamieniałościami 
nieznanych dotąd gatunków roślin i zwie-
rząt. Kiedy w wyniku wydobywania kolej-
nych pokładów wapienia zaczęły odsłaniać 
się coraz to ciekawsze okazy, m.in. dobrze 
zachowany szkielet pterozaura czy ich-
tiozaura, podjęto decyzję o budowie Geo-
parku. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło 
w 2019 r., natomiast 2 czerwca br. w Urzę-
dzie Gminy Sławno podpisano akt nota-
rialny przekazania gminie w formie da-
rowizny terenu, na których znajduje się 
inwestycja.  q


