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„Innowacja to jest zmiana, to 
wychodzenie ze strefy komfortu. 
Spojrzenie z innej perspektywy na pewne 
sprawy a zarazem spojrzenie w przyszłość. 
To odwaga do tego, żeby powiedzieć 
Chcemy coś zmienić, chcemy do pewnego 
tematu podejść inaczej. Rozwiązanie 
innowacyjne w firmie A wcale nie 
oznacza, że to będzie również działanie 
innowacyjne w firmie B.” 
 

infuture hatalska foresight institute 



Inwestycje w górnictwie uzależnione są od czynników ekonomicznych, 
udokumentowania zasobów surowca, jego jakości i dostępności, jak również 

stanu zaawansowania technologii i ich poziomu bezpieczeństwa. 
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Główne trendy w zakresie rozwoju 
technologii na świecie a górnictwo 

Bezpieczeństwo 

Ochrona środowiska 

Jakość 

Efektywność procesów Światowe trendy 

Trendy 
charakterystyczne 
dla górnictwa 

Zwiększenie efektywności 
procesu przy 

jednoczesnym wzroście 
bezpieczeństwa 

Ochrona środowiska 

Utrzymanie wysokiej 
jakości produktu 

Automatyzacja procesów 
produkcyjnych 



 
 

 

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych  
Sp. z o.o. – solidna firma z tradycjami 

SKSM Sp. z o.o. jest liderem w produkcji i sprzedaży surowców skaleniowych w 
Polsce, jak również liczącym się na rynku producentem mączek kwarcowych.  

W swoim katalogu posiada także kruszywa drogowe i grysy płukane. 

Grysy skaleniowo - 
kwarcowe 

Mączki skaleniowo-
kwarcowe 

Mączki kwarcowe Kruszywa 

Łączna ilość udokumentowanych zasobów surowcowych wynosi 

ok. 48 mln Mg 

Produkcja grysów i mączek skaleniowo-
kwarcowych oraz kruszyw realizowana jest z 
własnych złóż. 

Produkcja mączek 
kwarcowych realizowana 

jest z piasku pochodzącego 
z Kopalni i Zakładu 
Produkcji Piasków 

Szklarskich "Osiecznica" Sp. 
z o. o. 



Najlepszym źródłem informacji o tym jaki powinien być 
produkt  jest Klient. 

Stabilny jakościowo 

Dostosowany do indywidualnych 
potrzeb 

Dostępny na żądanie 

Stosunkowo tani 

Bezpieczny 

Skaleń w masach ceramicznych jest podstawowym składnikiem topnikowym.  

Tworząca się podczas wypalania faza szklista wywiera znaczący wpływ na 
właściwości tworzącej się struktury tworzywa.  

 

Kwarc stosowany jest przez producentów ceramiki sanitarnej i szlachetnej zarówno 
w masach jak i szkliwach. Jest również wykorzystywany jako wypełniacz w 
produktach chemii budowlanej. 



- Słabe rozpoznanie złóż 

- Zróżnicowane parametry jakościowe 
kopaliny na złożu 

- Brak stabilności procesu 

- Zmienna barwa spieku 

- Niska wydajność linii technologicznych 

- Mała elastyczność produkcji 

- Brak kontroli procesu produkcyjnego 

Trudności w 
zaspokojeniu potrzeb 
Klienta 



Zróżnicowanie parametrów jakościowych  
na złożu 



Metoda uśredniania składu chemicznego 
wyrobu gotowego przed zastosowaniem 
automatycznej homogenizacji 



Rozwój produkcji grysów 
skaleniowo-kwarcowych 

Wzrost mocy 
produkcyjnej zakładów 
przeróbki wstępnej z 630 
tys. Mg do 1 000 tys. Mg  
 
                       

Uruchomienie 
zakładu 

homogenizacji 
grysów 

skaleniowych 
umożliwiające 

mieszanie 3 
półproduktów 

Budowa automatycznej 
linii do homogenizacji 
wraz z tunelem 
wybierającym spod 
sześciu stożków 
półproduktów oraz 
montaż wag 
tensorycznych 
umożliwiających 
dozowanie półproduktu z 
dokładnością do 1% 
                     

Montaż 
automatycznych 

próbobiorników w 
celu precyzyjnego 
określenia składu 

chemicznego  
surowca 

 
                         

Rozbudowa boksów 
magazynowych wyrobu 

gotowego do 160 000Mg 
 



Przebieg procesu homogenizacji 

 

zz 

Z surowca pobranego przez 
próbobiornik wykonuje się 
analizę chemiczną oraz bada 
barwę spieku. Uzyskane 
informacje są podstawą do 
określenia przydatności surowca 
do dalszej produkcji 

Ustalenie receptury wyrobu i 
wprowadzenie jej do komputera 
obsługującego proces homogenizacji 

Automatyczne mieszanie 
półproduktów wg zadanych 
parametrów pod nadzorem 
operatora ciągu. Dzięki wizualizacji 
procesu operator może kontrolować 
stan procesu w czasie rzeczywistym. 



Gotowy wyrób magazynowany jest w boksach składowych.  
Obecnie posiadamy 23 boksy magazynowe dedykowane ciągowi 
homogenizacji o łącznej pojemności ok. 160 000 Mg. 
 

 Obniżenie ilości emitowanych 
gazów do środowiska przez 
zastąpienie silników spalinowych 
energią elektryczną. 

Wzrost stabilności produktu w 
długim okresie czasu dzięki 
możliwości tworzenia pryzm 
powyżej 6 tys. ton. 

Poprawa bezpieczeństwa pracy. 
 
 
 

Obniżenie kosztów składowania. 
 
 
 



Dzięki elastyczności i umiejętności dopasowania produktu do oczekiwań klientów 
Spółka ma przewagę w zakresie produktów specjalistycznych (dedykowanych dla 
Klienta). Produkty standardowe stanowią natomiast niezbędne uzupełnienie oferty 
produktów  specjalistycznych. 
 

 

Uruchomienie zakładu 
homogenizacji grysów 
skaleniowych umożliwiającą 
mieszanie 3 półproduktów. 

                     

Uruchomienie automatycznej linii 
homogenizacji grysów skaleniowych z 
taśmą wybierającą spod stożków 
półproduktów. Zastosowanie wag 
tensorycznych umożliwiło naważanie 
półproduktów z dokładnością do 1%. 

                     



Możliwość zaopatrzenia w surowce z lokalnych źródeł, a tym samym 
zminimalizowanie kosztów transportu, to wymierne efekty stosowania 
surowców krajowych, które mogą mieć znaczący wpływ na działalność 
gospodarczą producentów ceramik, szkła oraz chemii budowlanej. 

 

Uruchomienie automatycznej linii homogenizacji grysów 
skaleniowych z taśmą wybierającą spod stożków 
półproduktów. Zastosowanie wag tensorycznych 
umożliwiło naważanie półproduktów z dokładnością do 1% 
i tworzenie powtarzalnej jakościowo, stabilnej nadawy do 
procesu mielenia. 

                     

Easy to 

change colors, 

photos and. 

Huty szkła 

Producenci fryt i 
angob 

Producenci materiałów 
izolacyjnych 

Producenci wyrobów 
sanitarnych 

W 2018 roku linia technologiczna do 
produkcji mączek skaleniowo-kwarcowych 
osiągnęła swoją maksymalną wydajność. 



Rozwój produkcji surowców 
ceramicznych drobnych 

Produkcja nadawy na 
mączki skaleniowe na 
ciągu homogenizacji. 
Wprowadzenie partii 
min. 3 tys. Mg 
 
                       

 
Pozyskanie 

dofinansowania z 
środków unijnych na 
realizację inwestycji 

 
 
 
 

Budowa nowej, 
zautomatyzowanej linii 

produkcyjnej 

Rozbudowa silosów 
magazynowych wyrobu 

gotowego oraz 
automatyzacja procesu 
pakowania wyrobów 

 

Opracowanie koncepcji 
procesu produkcji 

wysokorozdrobnionych 
surowców ceramicznych i 

szklarskich wraz z 
projektem wstępnym 

instalacji przemysłowej 
 

Produkcja wszystkich wyrobów drobnych na 
jednym ciągu produkcyjnym 

Czas przezbrojenia urządzeń  na nową 
produkcję do 30 minut 

Średnia wydajność procesu 8 t/h 



Przebieg procesu inwestycyjnego 
Produkcja wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i 

szklarskich 
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Prace badawcze nad 
innowacyjnym ciągiem do 

produkcji 
wysokorozdrobnionych 

surowców  ceramicznych i 
szklarskich 

Umożliwienie produkcji 
materiału wsadowego 
do procesu mielenia 

dzięki uruchomieniu linii 
do homogenizacji. 

Wprowadzenie partii 
min. 3 tys. ton. 

 

Uzyskanie dofinansowania  z 
Programu Operacyjnego 

Inteligentny rozwój (PO IR). 
Oś priorytetowa III: Wsparcie 

innowacji w 
przedsiębiorstwach – Kredyt 

na innowacje  

Rozpoczęcie inwestycji 

Oddanie ciągu do 
eksploatacji 

2019 

2016 Podpisanie 
umowy o 

dofinansowanie 

71% czasu trwania projektu 
zajęła faza przygotowań 



Zwiększenie potencjału technologicznego przedsiębiorstwa poprzez 
wdrożenie nowych autorskich rozwiązań produkcyjnych oraz nowych i 
znacząco ulepszonych wyrobów na potrzeby przemysłu ceramicznego i 
szklarskiego. 



Korzyści z wdrożenia nowej 
technologii 

 

Wdrożenie nowej technologii mielenia 
opracowanej w Dziale Badawczo-Rozwojowym 
SKSM umożliwiło wzbogacenie i zróżnicowanie 
oferty produktów Spółki, rozbudowę jej 
potencjału produkcyjnego, a także 
powiększenie spectrum odbiorców. 

Uzyskiwanie produktów drobno zmielonych o 
granulacji nawet od 10 μm do 1 mm dla różnego 
rodzaju materiałów o wysokiej wytrzymałości 
mechanicznej, np. kwarcu, skalenia, stłuczki 
ceramicznej 

Szybkie i łatwe dostosowanie systemu do właściwych 
warunków produkcyjnych dla różnych typów nadawy i 
produktów o pożądanym uziarnieniu (czyszczenie 
młyna przed zmianą nadawy za pomocą silnego 
strumienia powietrza, którym wydmuchiwane są 
cząstki pozostającego materiału) . 

Wysoka  wydajności pracy linii technologicznej. 

Eliminacja wtórnej kontaminacji mielonego materiału, 
zwłaszcza zanieczyszczeniami żelazistymi, dzięki 
wyposażeniu młyna w okładzinę, elementy i mielniki 
ceramiczne; jest to szczególnie istotne (obok 
granulacji) w produkcji szkliw i farb. 



Kontrola procesu produkcyjnego 

Ogromny potencjał optymalizacji leży w samym procesie produkcyjnym, w 
wykorzystaniu zasobów: maszyn i linii produkcyjnych, pracowników, energii i 
mediów. Informacje  uzyskane  w  wyniku  monitorowania,  po  właściwej  ich  
analizie umożliwiają  weryfikację  przyjętego  modelu  prowadzenia  procesu  
produkcyjnego  a  także wprowadzania niezbędnych korekt.  
 
 Automatyzacja pracy linii technologicznej i jej zdalna kontrola, a także możliwość 
archiwizowania parametrów procesowych  gwarantuje ich powtarzalność  



Innowacyjność i związany z nią postęp technologiczny 
wymusza zmianę charakteru istniejących stanowisk pracy. 
Szeroko pojęta automatyzacja zakłada bowiem 
współpracę ludzi ze sterowanymi cyfrowo maszynami, 
które wykorzystują dedykowane technologie 
informatyczne. Dynamiczny rozwój nowych technologii 
wpływa nie tylko na rozwój miejsc pracy i pracowników, 
ale także zmienia głęboko charakter samej pracy. 

Pracownik 
przyszłości 



Produkty będące efektem 
wdrożenia nowej technologii 

Produkty kwarcowe  wysokiej czystości o uziarnieniu D50 <30 i <40 μm 
przeznaczone dla przemysłu materiałów budowlanych, zwłaszcza do 
produkcji organicznych materiałów powłokowych (posadzek 
epoksydowych) oraz ekologicznych powłok odbijających światło na dachy i 
farb elewacyjnych.  
 
Mączki kwarcowe o granulacji <20 μm do zastosowania jako komponent 
w produkcji środków ochrony roślin (ziarna krzemionki stosowane dolistnie 
w postaci zawiesiny wnikają przez aparaty szparkowe do liści roślin, 
zabezpieczając je przed szkodnikami). 
 
Mączki skaleniowe o charakterze potasowym lub sodowym  z kopaliny z 
własnych złóż. 
 
Mączka ceramiczna z recyklingu. Produkcja mączki ceramicznej ze złomu 
ceramicznych wyrobów sanitarnych (zarówno zużytych wyrobów, jak i 
odpadów produkcyjnych), stanowi istotny przełom w zakresie 
zagospodarowania tego odpadu, zazwyczaj kierowanego na wysypiska i 
stanowiącego znaczne obciążenie finansowe dla producentów ze względu 
na konieczność ponoszenia opłat za jego składowanie. 
  



 

Stałe utrzymanie najwyższego poziomu jakości to 
podstawowe wymaganie wobec przemysłowego 
laboratorium w nowoczesnym przedsiębiorstwie. 
 
 
W celu stałego rozwoju oferowanych produktów i 
usług, dział współpracuje z zewnętrznymi jednostkami 
naukowymi opracowując nowe wyroby i nadzorując ich 
wdrożenie. 

W 2017 roku oddano do użytku nowe 
laboratorium badawczo-pomiarowe, które 
czuwa nad bezpieczeństwem jakości 
produkowanych wyrobów. Stanowi ono część 
Działu Badań, Rozwoju i Technologii 

W trosce o jakość i rozwój…. 
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Dziękuję za uwagę 

Kontakt: 
technolog@sksm.pl 


