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POŻARY ENDOGENICZNE – PROFILAKTYKA METODĄ 
NATRYSKU I INIEKCJI 

 
"ENDOGENOUS FIRE PREVENTION BY SPRAYING AND INJECTION" 

 
Abstract 

The scope of the article is to present the causes and risk reducing methods in endogenous fires formation. The 

most common hazards and the hazards prevention have been described on the example of two different Minova 

products application. The characteristic of Minoterm (phenol-formaldehyde spraying foam) and Geolith (mineral 

injection gel) have been presented. 

Streszczenie: 

W artykule zaprezentowano przyczyny i metody zmniejszania ryzyka powstawania pożarów endogenicznych. 

Przedstawiono najczęstsze zagrożenia i metody walki z nimi na przykładzie dwóch różnych materiałów firmy 

Minova. Podano charakterystykę materiału Minoterm - piany fenolowo-formaldehydowej stosowanej metodą 

natrysku oraz materiału Geolith - żelu mineralnego stosowanego metodą iniekcji. 

 

Wstęp 

W polskich kopalniach węglowych w latach 1994 – 2006 wystąpiły 24 pożary egzogeniczne i 

60 pożarów endogenicznych ) (1). Pożary endogeniczne powstają w wyniku samozapalenia się 

węgla, wywołanego jego utlenianiem się w warunkach uniemożliwiających odprowadzenie 

ciepła utleniania. W zależności od stopnia rozdrobnienia węgla proces ten może występować 

w sposób prawie niezauważalny, z wydzielaniem gazów lub w  postaci żarzenia i otwartego 

ognia.  

Miejscami  szczególnie narażonymi  na powstanie pożaru endogenicznego są  zroby 

zawałowe, spękana calizna węglowa (np. węglowe  filary oporowe pomiędzy chodnikami 

równoległymi), nagromadzenia węgla pochodzące z obwałów  wyrobisk  górniczych, a także 

odspojony  drobny węgiel  znajdujący się za obudową  wyrobisk korytarzowych. Jednym z 

podstawowych elementów zapobiegania pożarom endogenicznym jest odizolowanie węgla od 

przepływającego powietrza, co można zrealizować przez wypełnienie szczelin w węglu lub 

położenie materiału izolującego na jego powierzchni. 

Minova dysponuje wieloma środkami chemicznymi, które można z powodzeniem stosować w 

prewencji pożarowej. Prowadzone prace badawcze oraz dołowe próby aplikacyjne mają na 
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celu określenie skuteczności działania poszczególnych środków w określonych warunkach 

zagrożenia oraz, o ile to będzie uzasadnione, stosowanie środków równolegle. 

Do badań wytypowano spienialną żywicę fenolową o nazwie handlowej Minoterm, służącą 

do izolacji powierzchniowej oraz żel mineralny o nazwie Geolith, iniekowany w celu izolacji 

wewnętrznych szczelin górotworu. 

Minoterm 

W palecie środków chemicznych firmy Minova znajdują się piany fenolowo-formaldehydowe 

pod nazwami handlowymi: Ekoflex, Ekoflex Plus, Carbofill. Podstawowe zastosowania 

klasycznych pian fenolowo-formaldehydowych to: 

• uszczelnianie chodników, wyrobisk i zrobów, 

• wykonywanie i uszczelnianie tam izolacyjnych i wentylacyjnych, 

• wypełnianie wyrw i pustek, 

• uszczelnianie zrobów poeksploatacyjnych w celu zmniejszenia zagrożenia samozapłonem, 

• uszczelnianie silnie spękanego górotworu w celu likwidacji zagrożenia pożarowego. 

• wypełnianie zer podsadzkowych. 

Piany fenolowo-formaldehydowe w górnictwie są od lat z powodzeniem stosowane w 

profilaktyce pożarowej i metanowej. Większość z powyższych zastosowań może być 

realizowana również techniką natryskową. Zmodyfikowana pod kątem natrysku piana 

fenolowo-formaldehydowa jest oferowana przez firmę Minova pod nazwą handlową 

Minoterm. Natrysk piany fenolowo-formaldehydowej jest szczególnie polecany do 

uszczelniania chodników (rys.1 a,b), wyrobisk i zrobów oraz do wykonywania i uszczelniania 

tam izolacyjnych i wentylacyjnych. Zastosowanie natrysku piany fenolowej Minoterm  

wyraźnie skraca czas realizacji i obniża koszty wykonania zadania. Natryskowa aplikacja 

piany nie wymaga wykonania opinki z płótna górniczego używanej przy klasycznym 

pianowaniu.   

    
Rys.1 a,b Natryskowe pianowanie obrysu chodnika 

System Minoterm jest tak zmodyfikowanym systemem piany fenolowo-formaldehydowej, że 

można go aplikować zarówno metodą natrysku jak i pianowania. W przypadku natrysku 
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stosunek objętościowy komponentów wynosi 2:1, a dla klasycznego pianowania (wylewania 

piany) stosunek komponentów to 4:1. W praktyce dołowej tworzywo typu Minoterm uzyskuje 

się przez dokładne wymieszanie żywicy z katalizatorem w przepływowym mieszalniku 

statycznym zasilanym z pompy dwuskładnikowej. W zależności od sposobu nakładania 

parametry aplikacyjne i użytkowe otrzymanych pian różnią się. Zestawienie podstawowych 

parametrów w tabeli nr 1. 

Tab. 1. Parametry systemu Minoterm 

 

Niska przepuszczalność powietrza przez Minoterm, w połączeniu z możliwością natrysku, 

daje tej technologii duże możliwości w profilaktyce pożarów endogenicznych poprzez 

ograniczenie dostępu powietrza do calizny węglowej występującej w otoczeniu wyrobisk 

górniczych (2).  

Minoterm charakteryzuje się również bardzo niskimi współczynnikami przewodzenia 

ciepła(3).  Pozwala to stosować go wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra izolacja cieplna - 

izolowanie termiczne chodników o dużej temperaturze pierwotnej skał i wspomaganie 

klimatyzacji kopalni. 

W metodzie natryskowej ze względu na dużą szybkość reakcji konieczną do prawidłowej 

aplikacji (zarówno na ocios jak i na strop) uzyskuje się niższe współczynniki spienienia – 

15:20x. Oznacza to niższą wydajność piany niż przy klasycznym pianowaniu. W zamian 

otrzymuje się pianę trwalszą, o wyższej wytrzymałości mechanicznej.(rys. 2). 

Parametr 
natrysk 

2:1 

pianowanie 

4:1 

czas startu [s] < 5 [s] < 5 [s] 

czas wzrostu piany [min] < 1 [min] < 4 [min] 

czas utwardzania [min] < 3 [min] < 30 [min] 

stopień spienienia 15 - 20 x 30 - 40 x 

wytrzymałość na  ściskanie, [MPa] 
> 0,15 

                przy 10% odkształceniu 

> 0,04 

                przy 10% odkształceniu 

          współczynnik przewodzenia ciepła λ, [W/m*K] 
0,047    

          dla spienienia 15x 

0,035 

         dla spienienia 30x 

charakter przepuszczalności gazu dla próbki  suchej/powietrzno-

suchej 
Słaba/średnia 

palność trudnopalny 

właściwości elektrostatyczne 
antyelektrostatyczny 

(rozpraszający) 
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Rys. 2. Wytrzymałość pian fenolowych w funkcji stopnia spienienia 

Duża szybkość utwardzania pozwala otrzymywać „samopodtrzymujące się” struktury mogące 

znaleźć zastosowanie jako elementy tam wykonywanych bez dodatkowych szalunków. 

 

       
Fot. 1 a,b  Przykłady natrysków piany Minoterm 

Ze względu na charakter aplikacji i właściwości składników systemu niezbędne jest 

zabezpieczenie właściwych warunków pracy. Prace z użyciem natrysku piany fenolowej 

powinny być prowadzone w warunkach dobrej wentylacji. Załoga biorąca udział w natrysku 

powinna znajdować się od strony prądu świeżego powietrza, a za miejscem natrysku zaleca 

się zachowanie strefy ochronnej o długości co najmniej 100m. W strefie tej nie powinni 

przebywać postronni ludzie, pomimo faktu, że badania środowiskowe dokonywane w miejscu 

aplikacji oraz w odległości od 20 do 40 metrów za strefą natrysku wykazują, że przy 

prawidłowej wentylacji nie są przekraczane dopuszczalne stężenia substancji 

szkodliwych(4,5,6).     

Geolith 

Jedną z możliwych lokalizacji powstawania ognisk pożarów endogenicznych są miejsca 

przeciągania powietrza przez szczeliny powstałe w caliźnie węglowej. Należą do nich rejony 

tam wentylacyjnych i skrzyżowań wykonanych w węglu oraz płotów oporowych między 

chodnikami. Sytuacja komplikuje się, gdy uprzednio wymienione miejsca znajdują się w 
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strefie wpływów eksploatacji górniczej. W takich przypadkach korzystne jest wtłaczanie w 

szczeliny żeli mineralnych, które w spękaniach długo zachowują półpłynną konsystencję. 

Dzięki temu zachowywana jest szczelność iniekcji pomimo ruchów masywu skalnego. 

Geolith jest mineralnym żelem na bazie wyselekcjonowanych surowców ilastych, dodatków 

stabilizujących oraz inhibitorów procesu samozagrzewania się węgla. Działanie inhibitujące 

zostało potwierdzone laboratoryjnie  przez Główny Instytut Górnictwa(7,8), który  zaliczył  

Geolith do klasy V inhibitorów procesu samozagrzewania, zgodnie z klasyfikacją opracowaną 

przez ten Instytut(9).  

Dzięki odpowiednio dobranej kompozycji materiał jest wyjątkowo wydajny  - z  jednej tony 

proszku można wytworzyć nawet ponad 10 m3 żelu zawierającego blisko 90% związanej 

wody. Geolith gotowy do zatłaczania, uprzednio przygotowany w mieszalniku MG, pompuje 

się do otworów iniekcyjnych pompą WT-30. Do przygotowania dużych objętości żelu Geolith 

używa się agregatu MONO.  

 
Fot. 2 Agregat pompowy MONO WT-820. 

Geolith można stosować samodzielnie w mieszaninie z wodą lub  jako dodatek do zawiesin 

odpadów stosowanych jako podsadzka. W zawiesinach Geolith działa stabilizująco 

ograniczając lub eliminując sedymentację i separację. 

Działanie Geolithu jest wielotorowe. Iniekowany w szczeliny i spękania w caliźnie węglowej 

skutecznie uszczelnia je i blokuje migrację powietrza. Stabilne właściwości plastyczne 

pozwalają na utrzymanie szczelności iniekcji pomimo ruchów górotworu. Ponadto, dzięki 

zawartym inhibitorom procesu samonagrzewania się węgla, wydłuża okres inkubacji czy 

nawet całkowicie go zatrzymuje. W przypadku aktywnego gaszenia pożaru lub jeśli 

stwierdzono podwyższenie temperatury zrobów czy otoczenia wyrobisk, wysoka zawartość 

wody pozwala na skuteczny odbiór ciepła z zagrożonego rejonu. 

 

Zastosowania dołowe – wnioski 
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• Obydwa środki są z powodzeniem stosowane w warunkach dołowych do likwidacji zagrożeń 

pożarowych.  

• Geolith jest znany na rynku od kilkunastu lat i stosowany w kopalniach węgla kamiennego 

jako środek uszczelniający spękaną caliznę metodą iniekcji. 

• Minoterm jest środkiem nowym, w próbach dołowych ocenionym pozytywnie. Jest środkiem 

izolującym powierzchniowo stropy i ociosy węglowe - aplikowanym metodą natrysku. 

• W najbliższej przyszłości należy przedyskutować możliwość równoczesnego wykorzystania  

środków Geolith i Minoterm w prewencji pożarów endogenicznych. 
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