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W
mo men cie włą cze nia Pol ski

do Unii Eu ro pej skiej zo bo -

wią za ni zo sta li śmy do prze -

strze ga nia no wych prze-

pi sów praw nych m.in. zwią za nych z ochro -

ną ciepl ną bu dyn ków. Naj bliż sze zmia ny

cze ka ją nas w 2017 r., a ko lej ne w 2021 r.

Pro jek tan ci i pro du cen ci wy ro bów bu dow -

la nych przy go to wu ją się już do przy szłych

wy ma gań i wpro wa dza ją na ry nek pro duk -

ty o co raz lep szych pa ra me trach ciepl nych.

Jed nym z nich jest pian ka po li ure ta no wa. 

Za sto so wa ne 
roz wią za nie

Po li ure tan zo stał za sto so wa ny prze ze

mnie, w in ży nier skiej pra cy dy plo mo wej

pt. Pro jekt bu dyn ku stra ży po żar nej, ja ko

izo la cja ter micz na da chu nad czę ścią ga ra -

żo wo -warsz ta to wą obiek tu. Wy ko rzy sta -

łem pły tę war stwo wą skła da ją cą się z pian -

ki PUR znaj du ją cej się mię dzy dwo ma

war stwa mi bla chy tra pe zo wej. Roz wią za -

nie to przed sta wio no w ta be li 1, na pod sta -

wie któ rej w ła twy spo sób moż na prze ana -

li zo wać układ warstw oraz ob li cze nie opo -

ru ciepl ne go da chu. W prze gro dzie zo sta ła

rów nież za pro jek to wa na fo lia pa ro izo la cyj -

na, ale jej wpływ na pa ra me try ciepl ne świa -

do mie po mi nię to ze wzglę du na nie znacz ną

gru bość. Na le ży pod kre ślić, że współ czyn -

nik prze wo dze nia cie pła λ pian ki po li ure ta -

no wej jest po dawa ny przez pro du cen ta w za -

leż no ści od gru bo ści ma te ria łu. Je go war -

tość jest bar dziej ko rzyst na w przy pad ku

sto so wa nia grub szych warstw (10 – 15 cm).

Mi mo to nawet λ = 0,025 W/m2K po zo sta -

je po za za się giem pro du cen tów in nych

ma te ria łów ter mo izo la cyj nych. Po za tym

po li ure tan jest bar dzo lek ki, sa mo ga sną cy,

nie tra ci swo ich pa ra me trów w cza sie, nie

chło nie wil go ci, jest obo jęt ny dla aler gi -

ków, od por ny na drob no ustro je i grzy by.

Dzię ki moż li wo ści sto so wa nia me to dą na -

try sko wą na da je się do wy peł nie nia

miejsc o nie re gu lar nej po wierzch ni i ogra -

ni czo nym do stę pie. Po za tym tech no lo gia

na try sku pian ki ge ne ru je znacz nie mniej

od pa dów niż w przy pad ku sto so wa nia ja -

kie go kol wiek in ne go ma te ria łu izo la cyj -

ne go. 

Obec nie kosz ty ter mo izo la cji z pian ki

PUR nie są już tak wy gó ro wa ne jak kil ka

lat te mu. Aby speł nić wy ma ga nia ciepl ne,

któ re bę dą obo wią zy wa ły w 2021 r.,

w przy pad ku pro jek to wa ne go da chu

nad ha lą ga ra żo wo -warsz ta to wą wy star -

czy ła by pły ta z pian ki PUR gru bo -

ści 3,5 cm (do pusz czal ny współ czyn nik

prze ni ka nia cie pła prze gro dy U
max

= 0,70

W/m2K). Za sto so wa na zo sta ła jed nak izo -

la cja gru bo ści 15,0 cm ze wzglę du na moż -

li wość ewen tu al nej zmia ny funk cji po -

miesz cze nia. 

Dy fu zja pa ry wod nej 
w da chu

W pro jek to wa nym bu dyn ku stra ży po -

żar nej prze pro wa dzo na zo sta ła ana li -

za ciepl no -wil got no ścio wa prze gro dy

(tabela 2). Do te go ce lu wy ko rzy sta no spe -

cjal ny kal ku la tor, do stęp ny na stro nie in ter -

ne to wej fir my Roc kwo ol, prze zna czo ny

do te go ce lu. Wy ni kiem ana li zy jest war -

tość współ czyn ni ka tem pe ra tu ro we go f
Rsi

,

któ ra po rów na na z f
Rsi, max

tzn. w miesiącu

krytycznym wy ka zu je, że w prze gro dzie

nie na stą pi wy kro ple nie pa ry wod nej. Naj -

więk sze prawdopodobieństwo te go zja wi -

ska jest w mie sią cach zi mo wych, przy

największej róż ni cy tem pe ra tu ry mię dzy

oto cze niem ze wnętrz nym a wnę trzem bu -

dyn ku. Przy pro jek to wa niu prze gród war -

to więc sko rzy stać z te go pro ste go na rzę -

dzia do wy ko ny wa nia ana li zy ciepl no -wil -

got no ścio wej, aby unik nąć przy krych nie -

spo dzia nek w okre sie eks plo ata cji. 

Pod su mo wa nie

Pro du cen ci ma te ria łów ter mo izo la cyj -

nych pra cu ją nad co raz lep szy mi wła ści -

wo ścia mi wy ro bów. Po li ure tan osią gnął

już na ty le wy so ki po ziom w tej dzie dzi nie,

że je go sto so wa nie jest le kar stwem na co -

raz bar dziej ry go ry stycz ne wy ma ga nia

cieplne. Mo im zda niem war to otwo rzyć się

na tę tech no lo gię, gdyż jej sto so wa nie nie -

sie za so bą dłu gą li stę ko rzy ści. 

Dy plo mo wa pra ca in ży nier ska za ję ła II miej -
sce w kon kur sie „Na naj lep szą pra cę dy plo -
mo wą z wy ko rzy sta niem po li ure ta nu ja ko ma -
te ria łu izo la cyj ne go w bu dow nic twie” zor ga -
ni zo wa nym przez Pol ski Zwią zek Pro du cen -
tów i Prze twór ców Po li ure ta nów PUR i PIR
„SI PUR”. Pra ca po wsta ła na Po li tech ni ce
Po znań skiej dzię ki po mo cy Pa ni dr inż. Bar -
ba ry Ksit.
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Ta be la 1. Opór ciepl ny da chu

Rodzaj
warstwy

Grubość
wastwy 
d [m]

Współczynnik
przewodze-
nia ciepła 
λ [W/mK]

Opór
cieplny R
[m2K/W]

Blacha trape-
pezowa T20

0,0005 50 0,00001

Płyta poliu-
retanowa

0,03 0,028 1,071

0,12 0,025 4,80

Blacha trape-
zowa T-135

0,0015 50 0,00003

R
si 0,10

R
se 0,04

R
T 6,011

Tabela 2. Analiza cieplno-wilgotnościowa
przegrody

Wartość minimalnego współczynnika f
Rsi,min

w poszczególnych miesiącach

Miesiąc f
Rsi,min

Styczeń 0,741

Luty 0,756

Marzec 0,722

Kwiecień 0,574

Maj 0,293

Czerwiec 0,308

Lipiec 0,134

Sierpień 0,475

Wrzesień 0,578

Październik 0,663

Listopad 0,767

Grudzień 0,772

Współ czyn nik tem pe ra tu ro wy f
Rsi

= 0,958. 
Współ czyn nik tem pe ra tu ro wy w mie sią cu kry tycz -
nym f

Rsi, max
= 0,772.

Miesiąc krytyczny: grudzień.
Wartość współczynnika f

Rsi
przegrody jest większa

niż wartość współczynnika f
Rsi,max

w miesiącu
krytycznym. Przegroda została zaprojektowana
prawidłowo pod kątem wyeliminowania rozwoju
pleśni na powierzchni wewnętrznej.


