
Katalog produktowy 2021

Przemysł
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Najwyższe domy… najbardziej wytrzymałe mury… najdłuższe mosty…  To efekt pracy wielu ekspertów 

wykorzystujących najlepsze dostępne materiały oraz technikę doskonaloną przez lata. Tak właśnie 

działa postęp. Jest wpisany w tożsamość Trzuskawicy. Możemy być dumni, że jesteśmy jego częścią.  

Wspieramy kluczowe sektory przemysłu w dynamicznym rozwoju. Napędzamy je do działania. 

Jesteśmy liderem na rynku krajowym w wydobyciu kamienia wapiennego i w produkcji wapna. 

Nasze produkty wykorzystywane są w projektach budowlanych, ochronie środowiska, rolnictwie, 

przemyśle oraz drogownictwie.

Umożliwiamy tworzenie rzeczy wielkich.  

Napędzamy postęp.
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Nasza firma posiada trzy zakłady. Jeden z nich, w którym mieści się cen-

trala, zlokalizowany jest w Sitkówce koło Kielc. To region słynący z bardzo 

bogatej tradycji wydobycia i produkcji kamienia wapiennego. Drugi zakład 

ma siedzibę na Kujawach, które znane są z rolnictwa oraz sadownictwa. 

Dzięki temu świetnie rozumiemy potrzeby klientów z tych sektorów. Trze-

cia z naszych siedzib, Kopalnia Bazaltu „Targowica”, znajduje się na Dolnym 

Śląsku, którego górniczych tradycji nie trzeba nikomu przedstawiać.

 

Od 2003 roku jesteśmy częścią koncernu CRH, który jest jednym z czoło-

wych producentów materiałów budowlanych na świecie. CRH zatrudnia 

85 000 pracowników i posiada ponad 3600 zakładów w kilkudziesięciu 

państwach na kilku kontynentach. Dzięki temu możemy również korzystać 

z wiedzy naszych kolegów i koleżanek z innych krajów i wymieniać się do-

świadczeniami. Pozwala nam to na stosowanie najlepszych światowych 

rozwiązań i dopasowywanie ich do lokalnych warunków i potrzeb. 

Poznaj
nas

Trzuskawica
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Sercem każdej firmy są ludzie, dlatego nasze działania skupione 

są na trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników. Dokłada-

my wszelkich starań, aby zapewnić im bezwypadkowe środo-

wisko pracy. Doceniamy ich zaangażowanie i odpowiedzialne 

podejście do wykonywanych obowiązków oraz zapewniamy 

przyjazne miejsce pracy i możliwość rozwoju zawodowego.

Bezpieczeństwo zaczyna się ode mnie – ta idea przyświeca 

nam od lat. Nasze działania ukierunkowane są na przestrzega-

nie zasad bezpieczeństwa i edukację naszych pracowników 

oraz podwykonawców w tym zakresie. Dzięki temu możemy 

pochwalić się m.in. otrzymaniem tytułu „Bezpiecznej Kopalni”. 

Dbamy o to, aby nasze produkty, usługi oraz procesy operacyjne 

odznaczały się najwyższą jakością. Stawiamy na innowacyjność, 

wydajność i stosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań. 

Ludzie Bezpieczeństwo

JakośćNasze
wartości

Lata doświadczeń pozwoliły nam na wypracowanie stabil-

nych i przyjaznych relacji z najlepszymi firmami na rynku. Na-

sza współpraca z partnerami zawsze opiera się na zaufaniu, 

wsparciu i zrozumieniu wzajemnych oczekiwań, a jej celem 

jest osiąganie długotrwałych, obopólnych korzyści.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Dbałość o śro-

dowisko uznajemy za nasz podstawowy obowiązek, a zrów-

noważony rozwój za jedną z kluczowych wartości. Naszą 

działalność rozwijamy w oparciu o budowanie dobrych relacji 

z lokalną społecznością. 

Nasza firma działa od 1910 roku, mamy więc za sobą ponad 

100 lat doświadczenia w wydobyciu i produkcji kamienia wa-

piennego. Zatrudniamy najlepszych ekspertów branżowych, 

a w codziennej pracy łączymy tradycję z innowacyjnością.

Relacje

Odpowiedzialność

Doświadczenie
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Sektor  przemysłowy ma niebagatelne znaczenie dla globalnej 

gospodarki. 

Przemysł to między innymi wytwarzanie stali, szkła, papieru , wszelkiego rodzaju 

produkty kosmetyczne i  chemiczne. Bez stali nie byłoby budownictwa, bez szkła – szyb, 

bez papieru – opakowań i środków higieny, a bez chemii – środków kosmetycznych  

i farmaceutycznych. 

Za całą tą listą produktów stoi surowiec, który dzięki swoim właściwościom może być  

z powodzeniem wykorzystywany w procesie ich wytwarzania. 

Jednym z tych produktów jest wapno i jego różne odmiany: 

wapno palone mielone, wapno palone w bryłach, wapno 

hydratyzowane, mączki wapienne oraz kamień wapienny które 

od lat znajdują szereg zastosowań w przemyśle i cieszą się 

popularnością ze względu na swoje liczne zalety.

Efektywność – skutecznie wpływa na jakość procesu w wielu 

gałęziach przemysłu

Naturalność – zawiera dużą zawartość wapna czynnego i będąc 

surowcem naturalnym dzięki swoim właściwościom korzystnie 

wpływa na środowisko, obniżając zawartość zanieczyszczeń; 

Oszczędność – dzięki optymalizacji procesu produkcyjnego  

i korzystnej cenie w porównaniu do innych reagentów wapno 

przyczynia się do wyniku finansowego firm.

Przemysł
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Zastosowania wapna w przemyśle:

Hutnictwo

Wapno i kamień wapienny są używane w procesie produkcji stali i żelaza 

jako topniki, a hutnictwo żelaza i stali to jeden z głównych odbiorców prze-

mysłowych produktów wapienniczych.

Przemysł papierniczy

Wapno stanowi jeden z wielu surowców chemicznych stosowanych w proce-

sie przetwarzania drewna w papier, a kreda strącana jest najpopularniejszym 

wypełniaczem odpowiedzialnym za barwę i strukturę produktu końcowego.

Przemysł szklarski

Mączka wapienna to składnik zestawu surowcowego przy produkcji szkła. 

Idealnie sprawdza się zarówno przy wytwarzaniu szkła opakowaniowego, 

jak i szkła płaskiego otrzymywanego w procesie float, czyli wysokiej jako-

ści szkła stosowanego w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym.

Przemysł chemiczny

Produkty wapiennicze, takie jak wapno palone mielone, wapno hydratyzo-

wane, wapno w bryłach czy mączki wapienne mają liczne zastosowania 

w przemyśle chemicznym. Wykorzystywane są m.in. w procesie produkcji 

karbidu czy tworzyw sztucznych. 
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Zalety wapna oraz mączek wapiennych dostępnych 

w ofercie Trzuskawicy: 

efektywność – skutecznie obniżają temperaturę topnienia 

m.in. w procesie wytopu stali czy produkcji szkła;

naturalność – dostarczają wysoką dawkę wapna czynnego, 

wpływają na czystość procesu produkcji i obniżają zawartość 

zanieczyszczeń;

oszczędność – są korzystne ekonomicznie w porównaniu do 

oferty konkurencyjnych produktów.
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Dlaczego wybrać Trzuskawicę?

Dlaczego warto postawić na produkty dla przemysłu od Trzuskawicy?

W zależność od potrzeb konkretnego sektora przemysłowego opracowaliśmy linie produktowe, które wspomagają procesy produkcyjne 

poszczególnych wyrobów.

W konsekwencji powstały cztery rodzaje produktów – 

stworzonych z myślą o hutnictwie, produkcji papieru, pro-

dukcji szkła oraz przemyśle chemicznym. Każde z naszych 

rozwiązań wykorzystuje najlepsze cechy wapna dla kon-

kretnego sektora.

Dobraliśmy skład naszych produktów w taki sposób, aby spełniać indywidualne 

wymogi stawiane przez każdy z sektorów przemysłowych.
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Nasza oferta obejmuje następujące produkty:

wapno palone mielone;

wapno wapno hydratyzowane;

wapno palone w bryłach; 

mączkę wapienną;

kamień wapienny.

Właściwości naszych produktów, tj. kamienia wapiennego, mączek wapiennych oraz 

wapna znajdują się w kartach produktów na stronie www.trzuskawica.pl.
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Komponent w przemyśle hutniczym
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Poznaj Ferrolime

Poprawa wydajności, obniżenie kosztów obróbki, wy-

soka jakość. Wybierz Ferrolime, który udoskonala me-

tody produkcji stali – jednego z najważniejszych pro-

duktów napędzających gospodarkę.

Główne korzyści

stosowany jako topnik w wytopie stali, powoduje usunięcie skład-

ników żużlonośnych;

pozwala obniżyć temperaturę wytopu;

obniża zawartość siarki w surowcach stali.

Surowiec

wapno palone mielone, które jest produktem otrzy-

mywanym przez rozdrobnienie wapna palone-

go w bryłach;

wapno palone w bryłach, którego głównym składni-

kiem jest tlenek wapnia. Produkt dostępny jest w róż-

nych granulacjach;

kamień wapienny otrzymywany przez przeróbkę 

mechaniczną skały pochodzenia osadowego.

Zastosowanie

hutnictwo.

Karty charakterystyki produktu: trzuskawica.pl/karty/ferrolime

Przemysł

http://trzuskawica.pl/karty/ferrolime
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Komponent w przemyśle papierniczym

Tw
o

rzym
y na

 la
ta

.

Poznaj Paperlime

Gazeta, tekturowe pudełko, chusteczki higienicz-

ne – co je łączy? Wszystkie zawierają wapno, które 

jest niezastąpione w produkcji papieru i celulozy. 

Postaw na Paperlime i ciesz się najwyższą jakością 

produktów. 

Główne korzyści

dzięki wyjątkowym właściwościom fizycznym podnosi  

białość papieru;

wpływa na jakość papieru, grubość i strukturę, a także na 

zdolność przepuszczania światła;

optymalizuje koszty produkcji.

Zastosowanie

produkcja papieru i tektury.

Surowiec

Paperlime w przemyśle papierniczym stosowane 

jest jako wypełniacz i powłoka w procesie  produkcji;

szczególną rolę odgrywa wapno palone przy 

produkcji strąconego węglanu wapnia;

PCC jest także wykorzystywany do oczyszczalnia 

pulpy i regeneracji sody w tzw procesie kaustyfikacji.

Przemysł

Karty charakterystyki produktu: trzuskawica.pl/karty/paperlime

http://trzuskawica.pl/karty/paperlime
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Komponent w przemyśle szklarskim

Glasslime
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Poznaj Glasslime

Zapomnij o kruchym i delikatnym szkle i postaw na 

najwyższą jakość oraz ponadprzeciętną wytrzyma-

łość. Z naszym produktem wytworzysz nie tylko szkło 

opakowaniowe, ale też budowlane czy samochodo-

we. Wybierz Glasslime – niech Twoje szkło błyszczy 

wśród konkurencji.

Główne korzyści

zwiększa odporność szkła na działanie czynników naturalnych 

i chemicznych;

zapobiega krystalizacji;

zmniejsza lepkość topnika;

optymalizuje koszty produkcji.

Surowiec

mączka wapienna otrzymywana przez zmielenie do 

odpowiedniego uziarnienia kamienia wapiennego.

Zastosowanie

przemysł szklarski.

Przemysł

Karty charakterystyki produktu: trzuskawica.pl/karty/glasslime

http://trzuskawica.pl/karty/glasslime
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Komponent w przemyśle chemicznym

Alcalime
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Poznaj Alcalime

Lista zastosowań wapna w przemyśle chemicznym 

może być niemal tak długa jak lista pierwiastków che-

micznych. Nawozy mineralne, karbid, tlenek propylenu 

czy tworzywa sztuczne – z Alcalime wyprodukujesz 

to wszystko szybko i efektywnie.

Główne korzyści

dostarcza najwyższą ilość wapna czynnego;

skuteczny w procesie produkcji karbidu;

dobry substytut sody kaustycznej;

wypełniacz do produkcji tworzyw sztucznych.

Surowiec

wapno palone mielone, które jest produktem otrzymy-

wanym przez rozdrobnienie wapna palonego w bryłach;

wapno palone w bryłach. Jego głównym składnikiem jest tle-

nek wapnia. Produkt dostępny jest w różnych granulacjach;

wapno hydratyzowane otrzymywane w reakcji gaszenia 

wapna palonego, a ściślej: reakcji tlenku wapnia z wodą, 

w wyniku której powstaje wodorotlenek wapnia;

mączka wapienna otrzymywana przez zmielenie do 

odpowiedniego uziarnienia kamienia wapiennego.

Zastosowanie

przemysł chemiczny, gumowy, kosmetyczny.

Przemysł

Karty charakterystyki produktu: trzuskawica.pl/karty/alcalime

http://trzuskawica.pl/karty/alcalime
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Tak samo jak w przypadku podnoszenia jakości naszych pro-

duktów – również w zakresie działań CSR (corporate social 

responsibility) dążymy do nieustannego rozwoju oraz osiąga-

nia jeszcze lepszych efektów. 

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest spo-

łeczna odpowiedzialność biznesu, dlatego 

realizujemy liczne działania wspierające 

naszych pracowników, lokalną społecz-

ność oraz ochronę środowiska. 

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników, bo wiemy, jak bar-

dzo on procentuje – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Oferujemy 

liczne kursy i szkolenia oraz zapewniamy czas na zespołową inte-

grację. Żadna organizacja nie jest w stanie istnieć bez ludzi, dlate-

go dobro naszych pracowników jest naszym priorytetem.

Stawiamy na dialog oraz wzajemne zrozumienie, dlatego zawsze 

jesteśmy otwarci na rozmowy z pracownikami, lokalną społeczno-

ścią oraz władzami samorządowymi. Działamy w pełnym posza-

nowaniu oczekiwań i potrzeb naszych rozmówców oraz staramy 

się uwzględniać ich punkt widzenia, podejmując wszelkie działania.

Rozwój pracowników

Kultura dialoguDziałania społeczne 
i środowiskowe
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Od wielu lat angażujemy się w różnego rodzaju projekty sportowe, 

kulturalne i edukacyjne, które adresowane są do dzieci i młodzieży 

oraz lokalnej społeczności. Wspieramy drużyny sportowe, współ-

pracujemy z instytucjami kultury oraz ze szkołami i uczelniami 

wyższymi. Cieszymy się, że w taki sposób możemy przyczynić się 

do rozwoju młodych ludzi – to dla nas powód do dumy. 

Szanujemy środowisko naturalne, dlatego ograniczamy emisję ga-

zów i pyłów oraz stale ją monitorujemy. Prowadzimy zrównowa-

żoną gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadami. 

Ograniczamy też emisję hałasu. Wiemy, jak ważna jest otaczająca 

nas przyroda, dlatego stale szukamy rozwiązań, które w jeszcze 

większym stopniu pozwalają nam o nią dbać. 

Stawiamy przed sobą wysokie wymagania i tego samego oczekuje-

my od naszych partnerów. Współpracujemy z firmami, które – podob-

nie jak my – rozumieją istotę społecznej odpowiedzialności i wdrażają 

w swoich organizacjach najwyższe standardy.  

Lokalne inicjatywy

Ochrona środowiska 

Odpowiedzialni Partnerzy 



28

 Sitkówka 24, 26-052 Nowiny      /trzuskawica /company/trzuskawica/ trzuskawica.pl

http://www.facebook.com/trzuskawica
http://pl.linkedin.com/company/trzuskawica
http://trzuskawica.pl

