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WYROBY PROSZKOWE – SYSTEMY I ZASTOSOWANIA 
 
Abstract 
Minova  Ekochem manufactures long range of powder products for different underground 
mining applications. The powders are ready made grouts used with specific placers, mainly 
by pumping. Among the powders are such systems like: 
-  pumpable grouts (High Yield Grouts) for monolithic packing support and explosion-proof  
    barricades, 
-  cement-mineral foams for cavity filling, ventilation barricades, thermal insulation, 
-  injection and gluing cements, 
-  sprayed grouts and repairing systems,  
-  sealing systems and backfills. 
 
Wstęp. 
Minova Ekochem S.A. ma w swojej ofercie szeroką gamę wysokospecjalistycznych tworzyw 
cementowych, cemento-pochodnych i mineralno-cementowych o właściwościach daleko 
odbiegających od klasycznych zapraw czy betonów. 
Produkty mineralne i cementowe można podzielić na następujące grupy: 

• spoiwa mineralno-cementowe typu High Yield Grout; 
• piany cementowo-mineralne; 
• kleje i cementy iniekcyjne; 
• betony natryskowe i zaprawy naprawcze; 
• środki do uszczelnień i podsadzki. 

 
Przegląd produktów Minova Ekochem S.A. 
Grupę spoiw mineralno-cementowych HYG stanowią takie produkty jak Tekblend, Tekpak 
i Teksil. Podstawową 
ich cechą jest 
niespotykana w 
klasycznych betonach 
i zaprawach 
wydajność. Materiały 
te stosuje się przy 
wskaźniku 
woda/proszek (w/p) 
rzędu 1 do 2,5. W 
szczególnych 
przypadkach 
stosowano Tekblend 
przy wskaźniku w/p 
równym 4. Dla 
porównania w 
betonach wskaźnik ten 
wynosi zazwyczaj 0,05 - 0,1, w zaprawach 0,05 - 0,3, w spoiwie gipsowym 0,4 - 1,0. 
Możliwość użycia tak dużej ilości wody pozwala na uzyskanie wyjątkowo wysokich 
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wydajności. Do wypełnienia objętości 1 m3 przy wskaźniku w/p równym 2 wystarczy 425 kg 
Tekblendu. Dla porównania do wypełnienia 1 m3 zwykłym betonem potrzeba 2 tony cementu 
i kruszywa. W przypadku gipsu przy wskaźniku w/p równym 0,7 potrzeba niespełna 1 tonę 
spoiwa. Wykres 1 przedstawia relacje pomiędzy tymi grupami materiałów.  
W warunkach stosowania materiałów na powierzchni koszt transportu stanowi zazwyczaj 
niewielki udział zabudowanego materiału. W przypadku wyrobisk podziemnych zakładów 
górniczych sytuacja nie jest już tak prosta. Koszty transportu ze względu na ograniczenia 
związane z niewielką przestrzenią zdecydowanie rosną. Szacuje się, że w typowych 
kopalniach węgla kamiennego całkowity koszt transportu jednej tony materiału na odległość 
jednego kilometra może wynosić nawet 100 €. W tej sytuacji koszt transportu materiału 
zaczyna odgrywać istotną rolę. Oprócz samych kosztów występują w kopalniach również 
problemy logistyczne. Trudno jest zgromadzić na miejscu wykonania budowy na raz całą 
potrzebną ilość materiału. Problemy te urastają znacząco w chwili działania akcyjnego – na 
przykład przy budowie tam przeciwwybuchowych w rejonie pożaru. Ilość potrzebnego 
materiału i szybkość wykonania tamy decydują o czasie zakończenia akcji, a tym samym o 
bezpieczeństwie budujących tamy ludzi. Dla przykładu wypełnienie tamy Tekblendem 
zajmuje zazwyczaj 3 do 4 zmian roboczych. Przy tym samym przekroju wyrobiska 
wypełnienie tamy gipsem trwa 20 do 30 zmian (!) roboczych (grubość tam z gipsu musi być 
większa i wynosi zazwyczaj od 5 do 10 metrów, podczas gdy tama z Tekblendu ma 2,5 metra 
grubości). 
Kolejnym ważnym elementem w tworzeniu konstrukcji podziemnych jest szybkość, z jaką 
materiał uzyskuje cechy wytrzymałościowe. Jest to szczególnie ważne w przypadku budowy 
tam przeciwwybuchowych oraz w konstruowaniu tzw. pasów izolacyjno-podpornościowych. 
O ile w pierwszym przypadku konieczność szybkiego uzyskania odpowiedniej wytrzymałości 
nie budzi wątpliwości, o tyle w drugim przypadku problem wymaga wyjaśnienia. 
Pas izolacyjno-podpornościowy jest zespołem ustawionych w rzędzie wzdłuż chodnika na 
granicy zawał-chodnik worków o pojemności zazwyczaj 1m3, wypełnionych materiałem 
konstrukcyjnym. Przesuwający się front eksploatacyjny pozostawia za sobą pewien obszar 
nienaruszonego pierwotnie przez konwergencję stropu. Jeśli dopuścimy do rozwarstwienia 
tego stropu, to może nastąpić znaczna deformacja chodnika przyścianowego wskutek 
zniszczenia obudowy. Prostym rozwiązaniem z punktu widzenia przejmowania obciążeń 
byłoby układanie wzdłuż chodnika stosów belek (na przykład z betonu lub drewna). 
Tak wykonany pas może przejmować obciążenia od stropu zaraz po przejściu ściany. 
Podstawową trudnością związaną z wykonywaniem takiego pasa jest obrót ogromnymi 
ilościami materiału 
rzędu 3 do 12 m3 na 
dobę (dla betonu jest to 
6,6 do 28 ton). Materiał 
ten trzeba zawieźć na 
miejsce i zabudować. 
Stosując Tekblend 
używa się 1,3 do 8 ton 
materiału. 
Wracając do kwestii 
szybkości przyrostu 
wytrzymałości, Wykres 
2 przedstawia zmianę 
wytrzymałości w 
funkcji czasu różnych 
materiałów używanych 
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w kopalniach. Istotą pasa budowanego z takiego materiału, jak Tekblend jest zachowanie 
następującej zasady: szybkość przyrostu naprężeń w pasie pochodzących od nacisku stropu 
musi być mniejsza od szybkości przyrostu wytrzymałości pasa w czasie utwardzania się 
materiału użytego do jego budowy. 
Minova Ekochem S.A. oferuje do budowy pasów podsadzkowo – izolacyjnych takie 
materiały, jak Tekpak, Tekblend, i Teksil. Tekpak jest systemem dwukomponentowym i 
składa się z komponentów o nazwach Tekbent i Tekcem. Komponenty te po zmieszaniu z 
wodą tworzą trwałe, niewiążące zawiesiny. Dopiero po zmieszaniu zawiesin wodnych obu 
komponentów następuje szybka reakcja i wiązanie. Tekblend jest jednokomponentową wersją 
Tekpaku. Tekpak może być pompowany na duże odległości, jednak konieczne jest tu 
zbudowanie stacji mieszania w celu wytworzenia zawiesin wodnych Tekbentu i Tekcemu. 
Tekblend można przetłaczać przy użyciu pompy Mono, jednak na znacznie mniejsze 
odległości. Tekpak i Tekblend mają podobne cechy wytrzymałościowe. Teksil jest wolniejszą 
wersją Tekblendu. Wstępne wytrzymałości są nieco niższe i stanowią w pierwszej dobie 
około 20% wytrzymałości Tekblendu. Po 7-14 dniach wytrzymałości Teksilu i Tekblendu są 
zbliżone. 
Kolejną grupą tworzyw cementowych są piany. Z punktu widzenia technologii wytwarzania 
są to pianobetony, gdyż czynnikiem porotwórczym jest powietrze mechanicznie 
wprowadzone do materiału.  
Podstawową ideą pian jest uzyskanie jak największej wydajności objętościowej. Minova 
Ekochem S.A. gwarantuje możliwość uzyskania w odpowiednich warunkach nawet 12 m3 
piany z 1 tony np. Durafoamu. Praktycznie uzyskiwane są czasami nawet większe wydajności 
sięgające 14 m3 z tony proszku. Uzyskiwanie większych wydajności ograniczone jest 
warunkami mechanicznymi – otrzymana piana ma bardzo małą wytrzymałość mechaniczną. 
Uzyskiwanie takich wydajności pozwala na wypełnienie 1 m3 przy pomocy mniej niż 100 kg 
proszku. Jest to bardzo ważny atut w sytuacji potrzeby wypełnienia bardzo dużych objętości 
w warunkach utrudnionego dostępu i braku instalacji podsadzkowej. 
Minova Ekochem S.A. oferuje kilka rodzajów pian różniących się właściwościami roboczymi 
i technicznymi. Podstawową pianą w tej grupie jest Durafoam. Jest to materiał oparty na tym 
samym mechanizmie utwardzania jak Tekblend. Można z dobrym przybliżeniem powiedzieć, 
że jest to spieniony Tekblend. Materiał ten przy stopniu spienienia 12 m3/tonę proszku 
uzyskuje w zwykłych warunkach wytrzymałość na ściskanie 0,03MPa, końcowe 
wytrzymałości Durafoamu wahają się zazwyczaj między 0,2 a 2,5MPa w zależności od 
wskaźnika woda/proszek i stopnia spienienia. 
Kolejnym pianobetonem jest Pianocem B. Stanowi on tańszą odmianę Durafoamu o 
wolniejszym przyroście wytrzymałości (analogicznie jak Tekblend i Teksil). Ponadto dzięki 
większej rozlewności pozwala na dokładniejsze wypełnienie np. kanałów, rurociągów czy 
lepszą penetrację gruzowiska. 
Ostatnim z tej grupy jest Pianocem A. Produkt ten ma niższe wydajności i wytrzymałości od 
pozostałych pian. Jednak charakteryzuje się innym profilem reologicznym. Po bardzo 
szybkim żelowaniu pozostaje przez około godzinę niezwiązany. Takie zachowanie pozwala 
na dłuższe przerwy bez potrzeby płukania układu podającego. Jest to szczególnie ważne przy 
wypełnianiu dużej ilości niewielkich pustek oraz w sytuacji konieczności częstego 
zatrzymywania pompy. 
 
Grupę klejów mineralnych do kotwienia i iniekcji stanowią takie materiały, jak Cement KD, 
Cement KL, Ekoment RT i Jetblend. 
Trzy pierwsze produkty otrzymuje się z modyfikowanego szybkosprawnego cementu 
portlandzkiego. Różnią się one głównie cechami reologicznymi. Cement KD pozbawiony jest 
tzw. „granicy płynięcia” – po zmieszaniu z wodą ma konsystencję podobną do żywicy. 



 

148

Cement KL ma zachowaną granicę płynięcia na takim poziomie, aby zminimalizować 
wypływanie zaczynu cementowego z otworów pionowych w stropie, a jednocześnie ułatwić 
penetrację kotwy w trakcie wprowadzania jej w otwór. Ostatni z nich, Ekoment RT 
charakteryzuje się podwyższoną granicą płynięcia i tixotropią, pozwalającymi na łatwe 
wpompowanie zaczynu do otworu poprzez kotew iniekcyjną. Cement KL i Cement KD mogą 
również służyć do iniekcji wzmacniających w szczeliny. 
Specjalistycznym spoiwem iniekcyjnym do wzmacniania skał okruchowych i gruntów jest 
Jetblend. Zawiesina wodna tego materiału charakteryzuje się niską lepkością, długim czasem 
przerobu (około 60 minut) i bardzo szybkim przyrostem wytrzymałości. Wytrzymałości 
iniekowanego metodą jet-groutingu piasku wynoszą około 4 MPa po 4 godzinach i 8 MPa po 
8 godzinach. Wytrzymałość końcowa wynosi około 15 MPa. Należy tu zaznaczyć, że jest 
możliwa produkcja Jetblendu o wytrzymałości końcowej rzędu 25 – 30 MPa, jednak w 
przypadku tymczasowych iniekcji nie są potrzebne tak wysokie wytrzymałości, gdy istnieje 
potrzeba późniejszego urabiania iniekowanego obszaru. 
 
Następną grupą tworzyw nieorganicznych są betony natryskowe i zaprawy naprawcze. 
Minova Ekochem S.A. oferuje zarówno betony natryskowe na bazie cementu portlandzkiego 
– Ekotor, CT-2/M i CT-6/M, jak również specjalistyczne betony natryskowe: wodoszczelny 
FT-30 oraz szybkosprawny FT-501. Ekotor, CT-2/M, CT-6/M i FT-501 są materiałami 
konstrukcyjnymi klasy B45. FT-501 charakteryzuje się ponadto wyjątkowo wysoką 
wytrzymałością już po 4 godzinach – powyżej 25 MPa. 
Specyficznym produktem jest torkret FT-30. Charakteryzuje się on stosunkowo niską 
wytrzymałością wstępną - 1 MPa po 2 godzinach i 25 MPa po 91 dniach. Znalazł on jednak 
dosyć szerokie zastosowanie w osuszaniu zawodnionych wyrobisk górniczych. Materiał ten w 
początkowym okresie dojrzewania jest przepuszczalny dla wody. Nabierając wytrzymałości z 
czasem uszczelnia się stopniowo tamując wycieki. Ostatecznie uzyskuje wodoszczelność 
rzędu W8 do W10. 
Minova Ekochem S.A. oferuje także kompletny System Naprawczy CT-95 do betonu i 
żelbetu. W jego skład wchodzi wyprawka antykorozyjna do zbrojenia CT-A, warstwa sczepna 
CT-S, zaprawa do wypełniania ubytków CT-2 i CT-6 oraz szpachlówka CT-P. Cały System 
należy do klasy PCC I, z wyjątkiem szpachlówki o klasie PCC III. System Naprawczy 
posiada aprobatę IBDiM. Badania aprobacyjne w ITB są w toku. 
Ostatnią grupą cementowo – mineralną są środki do uszczelnień i podsadzki. Reprezentują ją 
Geolith i Geoset.  
Geolith po zmieszaniu z wodą tworzy nie twardniejący żel. Ponadto jest to odwracalny układ 
zol – żel. Pozwala to na użycie przygotowanej mieszanki w dowolnym czasie. Po zatłoczeniu 
w spękany górotwór powtórnie tworzy tam żel. Jakiekolwiek ruchy skał nie powodują 
rozszczelnienia – materiał przemieszcza się w pęknięciach. 
Geoset nie jest jedną zdefiniowaną recepturą. To system różnych domieszek dostosowywany 
do lokalnych warunków użytkownika. Pozwala on modyfikować w szerokim zakresie 
właściwości stosowanych powszechnie zawiesin różnego rodzaju odpadów, jak popioły i 
żużle elektrowniane, żużle hutnicze, odpady poflotacyjne i z odsiarczania węgla i wiele 
innych. 
 
Podstawowe technologie z zastosowaniem produktów Minova Ekochem S.A. 
 
Tamy przeciwwybuchowe i wentylacyjne, pasy podsadzkowe.  
Do budowy tam przeciwwybuchowych zasadniczo stosuje się Tekblend lub Teksil. Rodzaje 
konstrukcji takich tam przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Ponadto dopuszcza się możliwość 
budowy tam przeciwwybuchowych o specjalnej konstrukcji z użyciem Durafoamu. Schemat 
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takiej tamy przedstawiono na rysunku 3. Do przygotowania zaczynu Tekblendu najczęściej 
stosuje się agregat pompowy Mono WT-820 lub WT-820/1. Urządzenie to pokazane jest na 
rysunku 4. 

 
Do budowy tam wentylacyjnych najczęściej stosowany jest Durafoam. Konstrukcje takich 
tam mogą się różnić w zależności od lokalnych warunków i potrzeb. Najczęściej jednak 
przyjmują kształt korka.  Sprzęt jest identyczny jak w przypadku tam przeciwwybuchowych. 
Pasy izolacyjno-podsadzkowe budowane są najczęściej z użyciem Tekblendu. Przykład takiej 
konstrukcji przedstawiono na rysunku 5. Podawanie Tekblendu odbywa się przy pomocy 
pompy Mono WT-820. 
 
Wypełnianie pustek.  
Wypełnianie pustek w stropach i 
ociosach najczęściej odbywa się z 
użyciem pian cementowych, przy czym 
najchętniej stosowany jest Durafoam. 
Przy wypełnianiu wyrw w spągu stosuje 
się Tekblend, a tylko z rzadka Durafoam.  
Do wypełniania wielkich pustek, jak 
stare wyrobiska, szyby, komory po 
eksploatacji soli stosuje się system 
Geoset. Do tego celu można wykorzystać 
także istniejące instalacje podsadzkowe.  
Innym ważnym zastosowaniem jest 
wypełnianie rur i kanałów kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Służą do tego celu piany 
Pianocem A i Pianocem B. Mają one tę zaletę, że dodatkowo poprawiają izolację termiczną 
wokół rur ciepłowniczych.  
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Izolacja przed migracją powietrza, hydroizolacja i izolacja termiczna. 
Pokrycie ociosów i stropu pozwala na odcięcie dostępu powietrza w głąb górotworu. W 
zastosowaniach, gdy nie jest potrzebne jednoczesne wzmocnienie obudowy, wystarczające 
jest użycie pian cementowych. Najchętniej stosowany jest w tym celu Pianocem B i A. 
Pianocem A znajduje również zastosowanie jako materiał to termoizolacji chodników 
prowadzonych w rejonach o wysokiej temperaturze górotworu.  
W przypadku konieczności użycia materiałów izolacyjno-wzmacniających stosuje się betony 
natryskowe Ekotor, CT-2/M i w warunkach zawilgocenia FT-30. Podaje się je metodą 
natrysku na sucho. Materiały te stosowane są zarówno do izolacji chodników, zbiorników 
wodnych jak i komór roboczych.  
 
Kotwienie.  
Do kotwienia prętów i lin służą Cement 
KL i Cement KD. Pierwszy stosowany jest 
do otworów pionowych w stropie i 
pochyłych ze spadkiem w kierunku wylotu 
w ociosach. Pozostałe konfiguracje 
otworów pokrywa Cement KD. Do 
wklejania kotew iniekcyjnych stosuje się 
Ekoment RT – rysunek 6. Do wszystkich 
tych klejów można stosować dowolne 
pompy do past i zapraw, jak np.: IBO – 
REP.  
 
Jet-grouting. 
Palisady wykonywane z kolumn iniekcyjnych "jet-grouting" (określanych również mianem 
mikropali) oraz technologii zbliżonych, bazujących na tych samych założeniach, należą 
obecnie do najczęściej stosowanych. Przemawia za tym prostota i szybkość ich wykonania, a 
także cena. Kolumna iniekcyjna jako pojedynczy element składowy wykonana jest z zaczynu 
cementowego tradycyjnego, modyfikowanego lub na bazie innych dostępnych spoiw jak 
Jetblend, Cement KL i Cement KD.  
 
Wzmacnianie i naprawa konstrukcji żelbetowych.  
Minova Ekochem S.A. oferuje System CT-95 do napraw żelbetu. Można stosować go 
zarówno metodą ręczną jak i maszynową z użyciem dostępnych urządzeń do natrysku metodą 
mokrą. Do metody suchej przeznaczona jest modyfikacja pod nazwą CT-2/M i CT-6/M. 
System CT-95 znalazł szerokie zastosowanie w naprawach szybów, ale również i mostów 
oraz innych obiektów energetycznych czy hydrotechnicznych. 
 
Podsumowanie. 
Oferta Minova Ekochem S.A. w dużej mierze zaspokaja zapotrzebowanie rynku górniczego 
na nowoczesne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i efektywność pracy. W obecnych 
czasach nie bez znaczenia jest właściwe prowadzenie rachunku ekonomicznego dla różnych 
technologii. Cena samego materiału nie może już być jedynym wyznacznikiem wyboru 
rozwiązania problemu. Liczy się koszt całkowity i efekt techniczny oraz oczywiście 
bezpieczeństwo załogi. Ewidentnym przykładem takiego rachunku jest praktycznie całkowita 
dominacja technologii wykonywania tam przeciwwybuchowych z użyciem Tekblendu. 


