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KRZEMOPUR: DWUSKŁADNIKOWY SYSTEM 

MINERALNO – ORGANICZNY 

ZASTOSOWANIE W OBIEKCIE HYDROTECHNICZNYM 

 

Opracowana i wdrożona do produkcji grupa systemów  mineralno-organicznych pod 

nazwą Krzemopur została już przedstawiona na poprzedniej Konferencji w  Ostrawie -  

„Reinforcement, sealing and anchoring of rock massif and building structures 2005”, w lutym 

2005. Opisywane tworzywa  otrzymuje się w reakcji modyfikowanych izocyjanianów typu 

MDI ze szkłem wodnym. W wyniku szeroko prowadzonych prac nad tymi materiałami 

uzyskano doświadczenie umożliwiające otrzymywanie tworzyw o szerokim spektrum 

właściwości fizyko-mechanicznych. Możliwość projektowania cech przetwórczych tego 

systemu i właściwości fizyko-mechanicznych gotowego wyrobu zgodnych z oczekiwaniami 

użytkowników oraz zdobywanie doświadczeń aplikacyjnych umacnia pozycję tego materiału 

na rynku górniczym. 

Obecnie oferujemy jako wyroby katalogowe trzy systemy: elastyczny, półsztywny i 

sztywny, o cechach charakterystycznych przedstawionych poniżej. W zależności od 

szczegółowych wymagań użytkowników istnieje możliwość projektowania systemów o 

żądanych parametrach mieszczących się pomiędzy cechami elastycznymi a sztywnymi. 

Krzemopur może być stosowany w górnictwie jako system iniekcyjny do konsolidacji 

górotworu, jako system natryskowy do pokrywania powierzchni górotworu membraną 

ochronną lub wzmacniającą, albo jako system do zalewania, np. do  wytwarzania kotew 

wlewnych w uprzednio wywierconych otworach w górotworze. 

 

 

 



Wlaściwości Krzemopur S 

(sztywny) 

Krzemopur E/S 

(półsztywny) 

Krzemopur E 

(elastyczny) 

lepkość składnika A w 25oC [mPas] 100 - 5000 

gęstość składnika A w 25oC [g/cm3] 1,3 – 1,5 

lepkość składnika B w 25oC [mPas] 100 - 5000 

gęstość składnika B w 25oC [g/cm3] 1,0 – 1,3 

Czas żelowania [minut] Max 10 Max 10 Max 10 

Wytrzymałość na ściskanie δ50 [MPa] 

PN-EN 604 
40 25 1,8 

Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

PN-EN 196-1 
23 12* materiał elastyczny 

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 

ASTM D 638  
8 5 2 

Wydłużenie względne przy zrywaniu  

[%] ASTM D 638 
5 50 500 

Twardość [0Sh A] 99 75 40 

Rezystancja powierzchniowa [Ω] 1 * 107 1 * 108 1 * 107 

Indeks tlenowy [% O2] 36 32 27 

* przy odkształceniu maksymalnym próbka nie uległa zniszczeniu 

Istotną cechą Krzemopuru, odróżniającą ten rodzaj materiału od szeregu innych 

dwuskładnikowych systemów stosowanych w wyrobiskach górniczych, jak np. poliuretanów, 

klejów fenolowych, mocznikowych, jest jego niewrażliwość na wodę. Ta cecha pozwoliła 

wybrać go do specjalistycznej aplikacji w obiekcie hydrotechnicznym, którym był jaz w 

dolnym biegu Odry. Zlecona praca była istotnym, końcowym etapem realizacji projektu 

„Remont jazu rzeka Odra Zachodnia km 0+000 m. Widuchowa”. Generalny wykonawca 

zadania inwestycyjnego, niemiecka firma Colcrete-von Essen, zleciła firmie Minova 

Ekochem S.A. z Siemianowic Śląskich wykonanie specjalistycznego zadania. Celem zadania 

było zabezpieczenie czterech z sześciu kamiennych filarów jazu przed niszczącym działaniem 

kry lodowej napierającej na filary w czasie zimy i wiosny, Fot.1. Dokumentacja techniczna 

przewiduje przymocowanie  stalowych osłon  do czoła filarów jazu za pomocą śrub a 

następnie wypełnienie przestrzeni pomiędzy filarem a stalową osłoną materiałem pełniącym 

rolę amortyzatora. Schemat osłony czoła filara i rozmieszczenie rur iniekcyjnych ilustruje 

Rys.1.  



Rys.1.  

 

Fot. 1 Widok ogólny jazu z napierającą  

krą. 

Rys. 1 Schemat osłony czoła filara 



Minova Ekochem zaproponowała zastosować do wypełnienia przestrzeni pomiędzy 

filarem a stalową osłoną Krzemopur E/S, który w przeciwieństwie do typowych systemów 

poliuretanowych nie jest wrażliwy na kontakt z wodą, jak również  ma gęstość większą 

(około 1,25 g/cm3) od gęstości wody, nie ma więc tendencji do wypływania. Wypełnienie 

przestrzeni pomiędzy blachą a filarem przeprowadzono metodą iniekcji przy pomocy 

agregatu pompowego Wiberg,  wyposażonego w potrójny mieszalnik przepływowy, Fot.2. 

 

Fot.2 Agregat pompowy Wiberg  

Zmieszane składniki Krzemopuru E/S wprowadzano do przestrzeni pomiędzy filarem a 

stalową osłoną poprzez wykonane w niej otwory, rozmieszczone jak na Rys.1. 

 

 

 

Fot. 3  Widok krawędzi  blachy osłonowej z kontrolowanym wyciekiem nadmiaru tworzywa 

 



Z uwagi na to, że cała płaszczyzna blach osłonowych znajdowała się pod wodą, prace były 

prowadzone metodycznie, w sposób umożliwiający pełną kontrolę procesu wtłaczania 

materiału, Fot.3 i 3a. Dotyczy to tak czynności podwodnych jak i na powierzchni, Fot, 4 i 5. 

 

         

  

Fot.3 i 3a  Widok barki z sprzętem iniekcyjnym (3) i rur (3a) iniekcyjnych sięgających pod 

wodą przyłączy iniekcyjnych. 

Czynności nad wodą (z barki): 

1. ustabilizowanie rurek wystających nad powierzchnię wody 

2. podpinanie mieszalnika przepływowego zespołu pompowego do kolejnych rur wgłębnych 

iniekcyjnych 

3. obsługa agregatu pompowego 

 



 

 

 Fot.4  Widok nurka wykonującego czynności pod wodą 

Czynności pod wodą (nurek):  

1. wywiercenie po sześć otworów w każdej osłonie stalowej 

2. przymocowanie do otworów, poprzez elastyczny łącznik, rurek stalowych wystających 

ponad lustro wody 

3. uszczelnienie zewnętrznego obrysu stalowych osłon z wyjątkiem krawędzi górnej 

4. nadzorowanie procesu iniekcji. 

 

Prace wykonywano w listopadzie, w następujących warunkach: 

1. Temperatura powietrza 1–5 oC 

2. Temperatura wody w rzece 5 – 6 oC 

3. Temperatura komponentów  20 – oC 

4. Objętościowy stosunek mieszania składników  1:1 

5. Ciśnienie robocze 5 - 6 atm. przy wydatku 6 – 7 m3/minutę.  

 

W czasie prac uszczelniających zużyto około 1000 kg Krzemopuru E/S, co było znacznie 

więcej niż przewidywał projekt technologiczny. Rozbieżność wyniknęła z faktu iż filary w 

znacznej części były uszkodzone przez napierający lód i powstałe ubytki uzupełnił 

Krzemopur E/S. 



Podsumowanie i wnioski: 

1. Materiały typu Krzemopur mogą być stosowane w aplikacjach podwodnych. 

2. Temperatura wody ma wpływ na szybkość wiązania Krzemopuru, jednak wstępne 

podgrzanie surowców do 20-25 oC pozwala na sprawną aplikację. 

3. Właściwości użytkowe materiału aplikowanego pod wodą nie odbiegają od 

deklarowanych. 

4. Ze względu na to, że jest to pierwsza tego typu aplikacja,  przewidziano coroczną 

kontrolę remontowanego obiektu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Streszczenie  

Referat przedstawia pierwsze znaczące zastosowanie Krzemopuru, tworzywa mineralno-

organicznego(krzemianowo-uretanowego), w budownictwie hydrotechnicznym. Zrealizowane 

zadanie dotyczy wypełnienia Krzemopurem E/S przestrzeni podwodnej między blachą 

osłonową filara a filarem jazu na Odrze. 

 

Sumary 

The paper presents the first significant application of  Krzemopur, the organic – mineral 

(urethane-silicate) material in the hydrotechnics. The realized task referred filling of  the 

space between bridge pier and protecting steel sheet on the bridge-dam called Jaz which is 

situated on the Odra River. 

 




