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KRZEMOPUR – NOWY DWUSKŁADNIKOWY SYSTEM MINERALNO 

- ORGANICZNY 
(KRZEMOPUR – NEW ORGANIC-MINERAL TWO COMPONENT 

SYSTEM) 
 
Abstract: 
Di-component isocyanate - silicate systems are well known for the last 40 years. There are 
foams or solid materials of differentiated mechanical strength. Minova - Ekochem carried out 
for last years the own research resulted in high elastic materials, so far unknown. The 
materials called Krzemopur can be applied as membranes obtained by spraying, anchors cast 
in-situ, and they also can be injected. 
 
Tworzywa krzemianowo – izocyjanianowe znane są od wielu lat. Pierwsze patenty na ich 
otrzymywanie zostały zgłoszone pod koniec lat sześćdziesiątych (1,2). W patencie z 1979 
roku Mayer opisał proces konsolidacji formacji skalnych i złóż węgla kamiennego (3). W 
miarę rozwoju stosowania tego typu tworzyw i rozszerzania obszarów stosowania zgłaszano 
następne patenty(4,5,6). 
Opisywane tworzywa  krzemianowo – izocyjanianowe otrzymuje się w reakcji izocyjanianów 
typu MDI ze szkłem wodnym. 
 

MDI i/lub MDI Prepolimer+Modyfikatory – Szkło wodne 
 

Obydwa składniki systemu są ciekłe i podczas mieszania reagują zgodnie z przedstawionymi 
podstawowymi reakcjami. 
 

-NCO + H2O --->→-NH2 + CO2 
  CO2 + Na2SiO3 + H2O →---> ↓Na2 CO3 +  ↓ (SiO2)x (H2O)y 

 -NCO + -NH2 → -NHCONH-   
 
W wyniku reakcji, w zależności od zastosowanych surowców, powstają tworzywa o 
zróżnicowanych właściwościach fizyko-mechanicznych. 
 
W ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych opracowano grupę tworzyw 
krzemianowo-izocyjanianowych, o możliwych do zaprojektowania cechach fizyko-
mechanicznych (7, 8, 9).  Od znanych dotychczas tworzyw odróżnia je przede wszystkim 
elastyczność gotowego wyrobu. Wykres poniżej pozwala ocenić możliwy do osiągnięcia 
zakres parametrów tworzyw poprzez zmianę udziałów segmentów sztywnych i elastycznych 
w siatce polimerowej. 
Możliwość osiągnięcia zróżnicowanych cech fizyko-mechanicznych nowego materiału 
pozwala przewidywać szeroki i zróżnicowany obszar zastosowań.  
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Po przeanalizowaniu, z punktu widzenia potrzeb potencjalnych użytkowników, możliwych do 
osiągnięcia cech aplikacyjnych i właściwości fizyko-mechanicznych tworzyw, wytypowano 
trzy systemy surowcowe: 
 
Krzemopur S   - rigid version 
Krzemopur E/S      - semi-elastic version 
Krzemopur E - elastic version 
 
 
Podstawowe właściwości wytypowanych systemów przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Example 
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at break  

[%] 
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δ50 [MPa] 
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Shore 

Hardness 

A 

Surface 

Resistance 

 [Ω] 

Oxygen 

Index7

Krzemopur 

S 
8 5 40 20 99 1*107 36 

Krzemopur 

E/S 
6,5 25 20 9 75 1*108 32 

Krzemopur 

E 
2,5 580 1,8 0,23 40 1*107 27 

 
 
Dodatkowe badania palności 
 
Uzyskanie certyfikatu  na znak B wiąże się z oceną palności metodą płomieniową oraz 
oznaczeniem wskaźnika tlenowego dla próbek certyfikowanych materiałów. Wprawdzie 
wszystkie rodzaje Krzemopurów przeszły pozytywnie testy, jednak tworzenie podczas 
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natrysku zacieków i obawa o możliwość przenoszenia płomienia w trakcie pożaru była 
podstawą do przeprowadzenia dodatkowych badań w Kopalni Doświadczalnej Barbara(10).  
W trakcie badań określono możliwość zapalenia się tworzywa i przeniesienia płomienia 
podczas wybuchu i wypalenia metanu w porównaniu do innych materiałów a także zapalenia 
się kleju podczas urabiania organem skał sklejonych Krzemopurem.  
Przeprowadzone próby sztolniowe  wykazały, że w trakcie wybuchu i wypalenia metanu 
następuje zapalenie próbki, które nie jest kontynuowane po ustąpieniu impulsu cieplnego. 
Podobny wynik, to jest  gaśnięcie próbki po ustąpieniu iskrzenia uzyskano dla klejów na 
bazie Krzemopurów, którymi były poklejone piaskowce, iłowce i węgiel. 
  
Zalety Krzemopuru: 
 
• Korzystne właściwości elektrostatyczne umożliwiają bezpieczne stosowanie membran z 

Krzemopuru w warunkach zagrożenia metanowego 
• Pozostałe ilości po aplikacji Krzemopuru na skutek wycieku czy kapania nie stanowią 

zagrożenia zed względu  na zagrożenie elektrostatyką, nawet pozostając w kontakcie z 
przepływającym powietrzem. 

• Krzemopur jest materiałem trudnopalnym. 
• Odporność na działanie wód podziemnych. 
• Niska temperatura utwardzania (max. 120oC) wyklucza możliwość samozagrzewania 

węgla wskutek wypełniania pustek.  
• Elastyczność membran z Krzemopuru zapobiega ich zniszczeniu wskutek powstawania 

spękań w wyniku ruchu górotworu. 
   
Przewidywane przeznaczenie Krzemopurów: 
 
Krzemopur E, E/S i S – zastosowanie metodą iniekcji: 
• Wzmacnianie słabego stropu, spągu i ociosów węglowych. 
• Wzmacnianie ociosu  ścianowego.  
• Uszczelnianie komór i wyrobisk, zarówno pionowe jak i poziome.  
• Uszczelnianie warstw wodonośnych. 
• Kotwienie stropu i spągu.  
 
Krzemopur E, E/S – zastosowanie metodą natrysku.  
• Ochrona skał przed wietrzeniem. 
• Izolacja ociosu węglowego i stropu przed migracją gazów do zrobów i ze zrobów i przed 

wyciekami wody. 
• Uszczelnianie tam wentylacyjnych.  
• Ochrona antykorozyjna konstrukcji żebetowych.  
• Uszczelnianie obróbek murarskich przez wypełnianie istniejących w nich opustek.  
• Uszczelnianie rury szybowej.  
 
Możliwość uzyskiwania elastycznego materiału a także regulowania elastyczności pozwoliło 
na wykreowanie nowych idei zastosowań i przeprowadzenie szeregu aplikacji w wyrobiskach 
górniczych. 
 
 
Przykłady zastosowań: 
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•Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA  
Zabezpieczenie likwidowanej ściany na poziomie 382. Ocios węglowy zabezpieczono na 
długości 30m przez rozmieszczenie 38 odlanych z Krzemopuru kotew odługości 2,5m i 
następnie poprzez natrysk membrany z Krzemopuru na tak zabezpieczony ocios węglowy. 
Krzemopur S zastosowano do wytwarzania kotew o średnicy 42mm. Krzemopur E 
zastosowano  do natrysku uzyskując wydajność  4kg of Krzemopuru na 1m2 membrany o 
grubości 4mm. 

Kombinacja kotew odlewanych i membrany 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KWK Piast  
Uszczelnienie Krzemopurem S zbiornika wody, wykonanego przez otorkretowanie starego 
wyrobiska torkretem FT 30. 
 
Doubrava” coal mine in Ostrava 
Celem prac było stworzenie w warunkach zagrożenia pożarowego tunelu do wyprowadzania 
sekcji z przecinki ścianowej.  
  
KWK Marcel  
Wzmacnianie spągu poprzez iniekcję Krzemopuru E w celu wyeliminowania wibracji spągu. 
Krzemopur iniekowano do otworów o długości 4 – 5m. W wyniku wykonanej pracy obniżono 
wibracje o około 30% pierwotnej wartości. 
  
KWK Chwałowice 
• Wzmocnienie fragmentu ociosu węglowego przy pomocy kotew wlewnych.  
• Wzmocnienie górnego naroża ściany na długości 6m poprzez natrysk membrany.  
• Wykonano próby kotwienia zawodnionego spągu Krzemopurem S z wynikiem 

pozytywnym – wytrzymałość na wyrywanie 6-9t.  
 
KWK Brzeszcze 
Uszczelnienie tamy pożarowej z wynikiem pozytywnym. Natryśnięto Krzemopur E  i E/S na 
płótno wentylacyjne. 
 
KWK Budryk 
• Wykonanie izolacji starych zrobów na podkładzie gipsowym  - skutecznie 

wyeliminowano przeciąganie powietrza do starych zrobów. 
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• Osadzanie w stropie kotwi linowych 4m na Krzemopurze S – osiągnięto wytrzymałość na 
zrywanie powyżej 18T. 

 
KWK Zofiówka 
Scalanie belki spągowej poprzez zalewanie kotwi z włókna szklanego Krzemopurem S oraz 
kotwienie kotwiami wlewnymi z Krzemopuru S. 
 
Problemy sprzętowo – aplikacyjne 
 
W trakcie aplikacji tworzyw mineralno-organicznych należy zwrócić uwagę na odmienny 
charakter tego materiału w porównaniu z typowymi tworzywami poliuretanowymi.  
Odmienność ta związana jest z dwoma zasadniczymi reakcjami  przebiegającymi  
odpowiednio w fazie organicznej i w fazie nieorganicznej. Dla zapewnienia prawidłowego 
przebiegu tych reakcji należy: 
• zastosować takie urządzenie podające, aby stosunek objętościowy komponentów wynosił 

1:1 i nie ulegał zmianie w trakcie prowadzenia prac (w przypadku prac z Krzemopurem E 
i Krzemopurem E/S najlepsze efekty uzyskiwano na pompie zębatej typu Wiberg przy 
ciśnieniu powietrza zasilającego nie mniejszym niż 4 MPa , w przypadku prac 
iniekcyjnych z Krzemopurem S możliwe jest zastosowanie pomp pneumatycznych typu 
Adal), 

• w związku z wysokimi lepkościami komponentów oraz pewnymi różnicami 
reologicznymi powinno się pracować przy niezbyt wysokich prędkościach przepływu 
medium przez urządzenie podające. Zaleca się także zastosowanie zbiorników 
zasilających komponenty, umożliwiających grawitacyjne napływanie składników do 
pompy, 

• zastosować układ 4 mieszalników statycznych, umożliwiając w ten sposób dokładne 
wymieszanie się komponentów (W przypadku Krzemopuru S, z uwagi na znacznie niższe 
lepkości komponentów, wystarczające wymieszanie zapewniają  2 mieszalniki statyczne), 

• prace natryskowe zaleca się prowadzić przy użyciu specjalnie w tym celu 
skonstruowanym pistoletem z 11 dyszami (minimalne ciśnienie powietrza zasilającego 
pistolet wynosi 3 MPa). 

 
 Wnioski końcowe: 
 
1. Opracowana grupa środków mineralno-izocyjanianowych daje nowe możliwości 

podejścia do prac górniczych, ponieważ  producent może projektować cechy fizyko-
mechaniczne pod kątem konkretnych potrzeb użytkownika. 

2. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego, po przeprowadzeniu prób sztolniowych, 
można stwierdzić, że jego obecność w wyrobisku górniczym nie zwiększa 
niebezpieczeństwa. 

3. Technika aplikacyjna wymaga większej staranności niż typowe materiały, wskazane jest 
stworzenie profesjonalnej ekipy. 
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