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   Proppanty – rola w szczelinowaniu hydraulicznym 

Mikroszczeliny, w które „wtłaczany” 
jest płyn szczelinujący z proppantami 

Gaz 

 Proppanty są niezbędnym elementem w procesie 
szczelinowania hydraulicznego podczas wydobywania  
gazu oraz ropy z łupków oraz z innych złóż 
niekonwencjonalnych. 
Są też stosowane w odwiertach konwencjonalnych 
 

 Proppanty są używane na wiertniach lądowych oraz na 
platformach morskich, np. na szelfie Morza Północnego 
 

 Ich główną rolą jest wypełnienie szczelin w skale, co 
zapobiega jej „zasklepieniu się” dzięki czemu przepływ  
gazu jest swobodny 
 

 Ze względu na cel w jakim są stosowane oraz ciśnienie 
panujące w odwiercie ich najbardziej pożądane cechy  
to kulistość, odporność na skruszenie oraz gęstość  
zbliżona do gęstości wody (jak najniższa) 
 

 Stosowanie proppantów zwiększa przepływ gazu 
przyczyniając się do wzrostu EUR z inwestycji  
(efektywność wykorzystania zasobów) 



   Proppanty - Rodzaje 

Piasek 
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otoczkowany 
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Wzrost przepływu gazu z odwiertu 

 Obecnie stosowane są  
3 rodzaje proppantów: 
piasek, piasek otoczkowany 
żywicą oraz proppanty 
ceramiczne 
 

 Proppanty ceramiczne są 
produktem najbardziej 
zaawansowanym, 
charakteryzującym się 
najwyższym współczynnikiem 
kulistości, najwyższą 
odpornością na zgniatanie i 
najwyższą jednorodnością a 
także najwyższą ceną 
 

 Przy ciśnieniu na poziomie  
10 000 psi proppanty 
ceramiczne zapewniają  
15-krotnie wyższy przepływ 
gazu niż piasek 



   Proppanty – Struktura Rynku 
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   Proppanty ceramiczne – Proces Produkcji 

• Proppanty ceramiczne produkowane są z naturalnych składników-iłów, boksytów, kaolinu 
 

• Schematycznie proces produkcji polega na mieleniu iłów, wzbogacaniu ich o dodatkowe składniki 
w granulatorach oraz wypalaniu 
 

• Ostateczna jakość (a więc i cena) uzależniona jest od odpowiedniego doboru składników 
 

• Różne technologie szczelinowania a także rożne charakterystyki odwiertów (np. głębokość) 
wymagają zdobycia know-how pozwalającego na produkcję proppantów ceramicznych  
o pożądanych przez Klientów parametrach 



   Proppanty ceramiczne – O Rynku 

• Proppanty ceramiczne zostały po 
raz pierwszy użyte w USA w 1983 
roku 
 

• Jednak dynamiczny wzrost ich 
„konsumpcji” obserwujemy od 
początku XXI wieku 
 

• W latach 2002-2010 średnioroczny 
wzrost zużycia proppantów 
ceramicznych wyniósł 23,3% 
 

• Głównym „konsumentem” 
proppantów są USA jednak  
w ostatnim czasie obserwujemy  
wzrost ich zużycia również  
w Chinach i w innych krajach 
 

• W Europie dotychczas stosowane  
są w przypadku odwiertów 
poszukiwawczych 



   Proppanty ceramiczne – Producenci 
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• Liderem rynku jest notowany na NYSE Carbo Ceramics (CRR) – 792 000 ton mocy 
produkcyjnych, 36% udziału w rynku (Carbo Ceramics Annual Raport 2012) 

• Zdecydowane większość mocy produkcyjnych zainstalowana jest  w Ameryce Północnej oraz 
Południowej 

• Producenci chińscy (łącznie ponad 30 fabryk) dysponują mocami na poziomie 215k ton jednak 
w większości oferują produkt niskiej jakości 

• Światowe moce produkcyjne można szacować na ok 2,2 mln ton rocznie (szacunki BALTIC 
CERAMICS; Proppant Prospects for Bauxite, Industrial Minerals M Research) 



   Proppanty ceramiczne – Klienci 

• Bezpośrednim odbiorcą proppantów 
ceramicznych nie są właściciele 
koncesji ale firmy serwisowe 
zajmujące się wierceniem oraz 
obsługą kopalni 
 

• To m.in. Halliburton, Schlumberger, 
United Oilfield Services, Baker 
Hughes, Weatherford 
 

• Ze względu na wysoki dzienny koszt 
obsługi odwiertu firmy serwisowe 
wymagają od producentów sprawnej 
logistyki dostaw proppantów (just-in-
time) 
 

• Spółka ocenia, iż roczne zużycie 
proppantów przez jedną kopalnię 
gazu łupkowego (szyb pionowy plus 
6-10 poziomych) to ok 5-10 tyś ton 

Silosy z 
propantami 



   Proppanty ceramiczne – Perspektywy Rynku 

• Popyt na proppanty ceramiczne ściśle związany  
z wydobyciem gazu i ropy z łupków  

•  Wg. IEA wydobycie gazu ze źródeł 
niekonwencjonalnych potroi się w okresie 2010-
2035 

• Popyt na proppanty ceramiczne może rosnąć 
szybciej niż produkcja gazu ze względu na 
wydobycie w coraz trudniejszych geologicznie 
lokalizacjach 

• Rynek proppantów ceramicznych jest rynkiem 
globalnym, są one transportowane miedzy 
kontynentami (obecnie głównie Chiny-> USA, 
USA-> Europa). Ponad 50% proppantów jest 
transportowanych pomiędzy kontynentami 

• Planowany program łupkowy w Chinach może 
doprowadzić do spadku eksportu do USA i  
w konsekwencji spowodować nierównowagę 
popytowo-podażową co pociągnęłoby za sobą 
wzrost cen proppantów 

• Zgodnie z prognozami Freedonia Group światowy 
rynek proppantów będzie rósł w tempie 40% 
CAGR w latach 2015-2020 



   Proppanty ceramiczne – wycena mocy w oparciu  
                                                                   o transakcję PyraMax 

• 13 IV br. Koncern Imerys (3,9 mld USD rocznego 
obrotu) poinformował o przejęciu producenta 
propantów ceramicznych Pyramax Ceramics LLC 

• Zgodnie z komunikatem fabryki Pyramax 
Ceramics LLC mają osiągnąć pełną zdolność 
produkcyjna 225 000 ton p.a. do końca 2014 
roku (są w trakcie budowy) 

• Cena transakcji została określona na 235 mln $ i 
może być zwiększona o max. 100 mln $ 

• Parametry transakcji implikują wycenę 100k 
mocy produkcyjnych proppantów 
ceramicznych w przedziale 104-149 mln $ 
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   Proppanty ceramiczne – wycena mocy w oparciu  
                                       w oparciu o notowania Carbo Ceramics  

 Carbo Ceramics, lider rynku, notowany jest przy 
wskaźnikach: 

       PE 2013 28x, PE 2014 30x, PBV 3,1x oraz  
        P/Sales 3,7x 
• Obecna kapitalizacja CRR to 2,24 mld USD 
• Implikowana wyceną rynkową wycena 100k mocy 

produkcyjnych propantów ceramicznych to ponad 
280 mln USD 

• CRR nie jest „pure player” w produkcji proppantów 
ceramicznych, posiada dodatkowo 175k mocy 
produkcyjnej piasków otoczkowanych oraz 
świadczy usługi doradcze i inżynieryjne 
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  BALTIC CERAMICS – BASF zainteresowany łupkami 



   BALTIC CERAMICS – O Projekcie 

• Baltic Ceramics będzie pierwszym w Europie 
producentem proppantów ceramicznych 
 

• Obecnie firmy serwisowe realizujące odwierty 
poszukiwawcze na terenie Europy są zmuszone 
importować proppanty z USA (wyższe koszty 
zakupu + koszty transportu sięgające 200$ za 
tonę czyli nawet kilkadziesiąt % ceny) 
 

• Ze względu na fakt, iż rynek proppantów 
ceramicznych jest rynkiem globalnym 
powodzenie projektu Baltic Ceramics nie jest 
ściśle uzależnione od rozpoczęcia komercyjnego 
wydobycia gazu z łupków w Polsce 
 

• Docelowo Baltic Ceramics będzie posiadał 
moce produkcyjne na poziomie 135 tyś ton 
rocznie czyli ok. 5% światowego rynku 



   BALTIC CERAMICS – Know - How 

PATENT No 1. 
„Lekkie proppanty ceramiczne i sposób wytwarzania 
proppantów ceramicznych” 
• NA EUROPĘ  - zgłoszenie EP: kraje Unii 

Europejskiej oraz Chorwacja, Islandia, 
Lichtenstein, Monako, Norwegia, Szwajcaria i 
Turcja. Pozwala starać się o ochronę w Polsce. 

• NA ŚWIAT - zgłoszenie PCT: zgłoszenie 
międzynarodowe - obejmuje 139 państw, w tym 
wszystkie państwa Unii Europejskiej. Jedno 
zgłoszenie pozwala starać się o ochronę 
patentową w wielu państwach. 
 

PATENT No 2.  
„Proppanty ceramiczne o średniej wytrzymałości i 
sposób ich wytwarzania”, zgłoszenie EPO w III kw. 
2013. Następnie PCT i US. 
 
PATENT No 3. 
„Innowacyjny sposób wytwarzania lekkich 
proppantów ceramicznych”, do końca IV kw. 2013 
będzie zrobione zgłoszenie PCT. W następnych 
miesiącach EPO i US.  



   Proppanty ceramiczne – O Projekcie 

• BALTIC CERAMICS będzie pierwszym w Europie 
producentem proppantów ceramicznych 
 

• Obecnie firmy serwisowe realizujące odwierty 
poszukiwawcze na terenie Europy są zmuszone 
importować proppanty z USA (wyższe koszty 
zakupu + koszty transportu sięgające 200$ za tonę 
czyli nawet kilkadziesiąt % ceny) 
 

• Ze względu na fakt, iż rynek proppantów 
ceramicznych jest rynkiem globalnym 
powodzenie projektu BALTIC CERAMICS nie jest 
ściśle uzależnione od rozpoczęcia komercyjnego 
wydobycia gazu z łupków w Polsce 
 

• Docelowo BALTIC CERAMICS będzie posiadał 
moce produkcyjne na poziomie 135 tyś ton 
rocznie czyli ok. 5% światowego rynku 

   BALTIC CERAMICS - teren pod inwestycję  



   BALTIC CERAMICS - schemat linii produkcyjnej 

Surowiec 
Suszenie 

Kruszenie 

Mielenie 
Homogenizacja & 
granulacja 

Przesiewanie I 

Wypalanie & 
chłodzenie 

Składowanie 
Przesiewanie II 



   BALTIC CERAMICS - etapy projektu i harmonogram 
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 Pierwszy etap projektu to 30 000 ton rocznej produkcji, 
zakończenie 2014/2015, produkcja w 2015 r (ok 1,5% 
światowych mocy). Te poziomy produkcji pokryją 
roczne zapotrzebowanie 3 kopalni gazu łupkowego 
 

 Drugi etap to zwiększenie zdolności produkcyjnych do 
135 000 ton (ok 5% rynku światowego) 
 

 Bariery wejścia na rynek: posiadanie złóż iłów 
ogniotrwałych odpowiedniej jakości, opracowanie 
know-how, warunki środowiskowe/pozwolenie na 
budowę, finansowanie. Zarząd Baltic Ceramics ocenia, 
iż konkurencja potrzebowałaby 4-5 lat na zrealizowanie 
inwestycji greenfield w fabrykę proppantów 
ceramicznych 

Działania 2013 2014 2015 2016 

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

Przygotowania 

Infrastruktura 

Pozwolenia 

 Inwestycje budowlane 

 Inwestycje w maszyny 

Start produkcji 

Działalność 

 Powiększenie mocy prod. 

Harmonogram inwestycji 



   BALTIC CERAMICS – aktualny postęp prac 

 Złoża iłów (4,8 mln ton) 
 Koncesja na wydobycie iłów 
 Zatwierdzony raport środowiskowy 
 Przygotowany projekt budowy fabryki 
 Uzyskanie dotacji z NCBiR na prace badawcze 

(6mln pln) 
 Prowadzone prace R&D nad rozwojem 

technologii w ramach programu „Blue Gas” 
 Produkcja próbnych serii proppantów z własnego 

materiału w zagranicznych ośrodkach 
 Podpisanie umowy z PARP (18.IX.2013) na 

dotacje w maksymalnej kwocie 20 mln PLN  
w ramach pilotażu 

 Uzyskanie warunków zabudowy, oraz warunków 
technicznych, przyłącza gazowego, 
elektroenergetycznego, wodociągowego, 
kanalizacyjnego, sieci telekomunikacyjnej oraz 
odprowadzenia wody deszczowej 

 Zatwierdzenie dokumentacji przez ZUD 
 Podpisane pierwsze umowy o współpracy lub 

zachowaniu poufności z producentami 
proppantów oraz firmami serwisowymi 

 10-letnie obniżenie CIT o wartość 50% CAPEX 
 Negocjacje z producentami urządzeń (młyny i 

granulatory) 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę (wniosek 
złożony we wrześniu 2013 r) 

 Pozyskanie brakującej części finansowania 
(kolejne „kamienie milowe” a wiec uzyskana 
dotacja PARP i oczekiwane pozwolenie na 
budowę znacząco poprawiają pozycje 
negocjacyjną BALTIC CERAMICS) 

 Zamówienie maszyn 
 Wybór generalnego wykonawcy 
 Budowa fabryki i rozpoczęcie produkcji 
 Wycena BALTIC CERAMICS na rynku New 

Connect a następnie na rynku głównym 
 

 

Co już udało się zrobić… … a co jeszcze przed nami 



   BALTIC CERAMICS – renta geograficzna w Europie 
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   BALTIC CERAMICS – parametry finansowe Etapu I przy     
     pierwszym roku pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych 

20 mln PLN dotacji PARP  
+ ok. 6 mln PLN dotacji NCBiR 

Cena o 38% niższa niż cena amerykańskich 
proppantów ceramicznych z uwzględnieniem 
transportu i o 25% niższa od proppantów 
chińskich. Uwzględniając ceny transportu  
Baltic Ceramics będzie miał przewagę  
kosztową (ok 10%) nad producentami 
amerykańskimi na rynkach obu Ameryk. 

Okres zwrotu w odniesieniu  
do zaangażowanego kapitału własnego na 
poziomie 2,4 roku 

Lider rynku osiągnął w latach 2008-2012 
marże netto w przedziale 16-21% 

Inwestycja 

Nakłady inwestycyjne (PLN) 50 000 000 

w tym: 

  dotacje 26 000 000 

  wkład własny 24 000 000 

Rachunek Zysków i Strat 

Roczna sprzedaż (t) 30 000 

USD/tona 575 

Przychody (USD) 17 250 000 

Marża netto 20% 

Zysk netto (USD) 3 450 000 

USD/PLN 3 

Zysk netto (PLN) 10 764 000 



Struktura właścicielska IN POINT S.A. 
po przejęciu BALTIC CERAMICS S.A 

LST CAPITAL S.A. 
50,9% 

LZMO S.A. 
36,2% 

Inwestorzy 
Finansowi 

8,0% 

Pozostali  
4,9% 

100% 



Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na 
celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. 
Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów 
finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które  
IN POINT S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one 
wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, a dotyczy to zwłaszcza wszelkich 
szacunków, prognoz, oczekiwań i rozważań. Opracowanie może zawierać stwierdzenia 
dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą 
istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. IN POINT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za 
efekty decyzji, ewentualnie podejmowanych na podstawie niniejszego opracowania. 
Opracowanie nie należy traktować jako źródło wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji 
inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w 
opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega 
ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, 
publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody IN POINT S.A. 

 

 

    ZASTRZEŻENIE 


