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Firma ZP Baucem powstała w 2009 roku,                         
od momentu powstania uzyskaliśmy certyfikat na 
produkcję CEMENTU, którą prowadzimy do dziś. 

Prowadzone badania pozwoliły w pierwszym roku 
działalności na uzyskanie aprobat technicznych oraz 

certyfikatu na produkcje SPOIW DROGOWYCH,  
PRZEGRÓD PRZECIWFILTRACYJNYCH.  



1. Lokalizacje Zakładów firmy ZP BAUCEM Sp. z o.o.

• Zakład Produkcyjny w Niedomicach, ul. Kolejowa 7, 33-132 Niedomice

• Zakład Produkcyjny w Białych Błotach, ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota

• Zakład Produkcyjny w Koninie, ul. Janowska 12, 62-510 Konin

• Zakład Produkcyjny w Kobyłce, ul. Przyjacielska 27, 05-230 Kobyłka
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- Ocena przydatności gruntu

Przydatność gruntu w budownictwie:

1. Badania geologiczne
2. Pobranie próbki
3. Wykonanie szeregu badań, np. przesiew, zawartość części 

organicznych
4. Ocena pobranych próbek do przydatności zgodnie z 

obowiązującymi normami zharmonizowanymi (PN-EN) lub 
Polskimi PN

5. Wnioski:
Pozytywne / Negatywne



Przyczyny:Przyczyny:Przyczyny:Przyczyny:

- nieodpowiednia granulacja

- zbyt niska nośność gruntu

- tendencja gruntu do pęcznienia 

- zbyt duża zawartość części organicznych 

Negatywna ocena gruntu:



Negatywna ocena gruntu:

Warianty: Warianty: Warianty: Warianty: 

1. Poddanie modyfikacjom np. doziarnienie

2. Ulepszanie gruntu np. użycie spoiw

3. Wymiana gruntu



Wymiana:

1.  Możliwości wymiany gruntu:

- Kruszywa naturalne dostępne w okolicach inwestycji 

- Kruszywa pochodzące z recyklingu np. gruz betonowy mielony 

- Kruszywa sztuczne: mieszanki popiołowo żużlowe, kruszywa 

ceramiczne 



Wymiana:

2.  Czynniki wpływające na podjęcie decyzji

- Jakość i dodatkowe korzyści 

- Ekonomia

- Czas realizacji 



1. Ziarnistość: 

Kruszywa ceramiczne



2. Skład: 

Kruszywa ceramiczne

- dodatki poprawiające właściwości mechaniczne

- dodatki poprawiające właściwości chemiczne

- receptura pozwalająca na zoptymalizowanie kosztów produkcji 

- wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym



3. EKOLOGIA 

Kruszywa ceramiczne

Źrudło:https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/europarl/circular_economy/circular_economy_pl.svg



Kruszywa ceramiczne

Powodzenie projektu:

- Zadowalające  wyniki badań wstępnych na etapie projektowym  

- Ciągłe poszukiwanie rynku alternatywnego do kruszyw naturalnych podczas 

konieczności wymiany gruntów przy projektowaniu inwestycji

- Nieustanne zapotrzebowanie na kruszywa oraz materiały nasypowe w 

drogownictwie

- Alternatywa do wykorzystania odpadów komunalnych  



Kruszywa ceramiczne

Powodzenie projektu:

Źródło: tthp://www.izbudujemy.pl/artykuly/400/Keramzyt-w-drogownictwie
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Dziękuję za uwagę
m.pacocha@baulab.pl


