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O
bec nie zwięk sza się po pu lar -
ność pian ki po li ure ta no wej
ja ko ma te ria łu ter mo izo la cyj -
ne go. Spie nio ny po li ure tan

wy stę pu je w po sta ci pia nek, płyt i blo -
ków oraz otu lin prze wo dów in sta la cyj -
nych. Po li ure ta ny moż na po dzie lić
pod wzglę dem gę sto ści na ela stycz ne,
tzw. lek kie (12 kg/m3), sztyw ne, tzw.
cięż kie (30 – 60 kg/m3) oraz pół sz tyw -
ne [4]. Na nie sio ne w spo sób na try sko -
wy two rzą jed no li tą, bez spo ino wą war -
stwę, któ ra do kład nie wy peł nia miej sca
trud no do stęp ne, ta kie jak szcze li ny czy
osło ny izo la cyj ne rur. Pian ka bar dzo do -
kład nie przy le ga do pod ło ża, np. bla chy,
be to nu, a na wet drew na, re du ku jąc ry zy -
ko po wsta nia most ków ciepl nych. Waż -
ne jest pra wi dło we przy go to wa nie po -
wierzch ni, czy li oczysz cze nie i od tłusz -
cze nie, aby pian ka wraz z pod ło żem sta -
no wi ła spój ną ca łość. Pierw sza war -
stwa, na kła da na na zim ną po wierzch -
nię, trak to wa na jest ja ko pod kład. 

Pian ki lek kie ma ją prze wa ża ją cą licz -
bę ko mó rek otwar tych, co spra wia, że
bar dzo do brze spraw dzą się do ocie ple -
nia pod da szy. Na to miast ich bar dzo ma -
ła wy trzy ma łość na ści ska nie oraz hi -
gro sko pij ność wy klu cza ją izo lo wa nie
fun da men tów czy po sa dzek. W tym wy -
pad ku ide al nie spraw dzi się pian ka po -

li ure ta no wa po sia da ją ca nie mniej niż
90% ko mó rek za mknię tych, ce chu ją ca
się więk szą od por no ścią na zgnia ta nie
[5] niż otwar to ko mór ko wa. Zwięk szo -
na wy trzy ma łość nie wpły wa na wła ści -
wo ści ter mo izo la cyj ne czy kosz ty ma te -
ria łu [1], ale przy czy nia się do sta bil no -
ści i wzmoc nie nia kon struk cji.

W ar ty ku le przed sta wio no spo sób
okre śla nia mo du łu sztyw no ści pod ło ża z
za mknię to ko mór ko wej pian ki po li ure ta -
no wej. Jego war tość po słu ży ła  au to rom
do okre śle nia, w dalszych badaniach,
wpły wu izo la cji na try sko wej na mo men -
ty zgi na ją ce w pły cie po sadz ki.

Ba da nia la bo ra to ryj ne
i ich wyniki

Do ba dań wy trzy ma ło ści wy ko rzy sta -
no prób ki za mknię to ko mór ko wej na try -
sko wej pian ki po li ure ta no wej o na zwie
PU REX NG -0440, na nie sio nej za po -
mo cą spe cja li stycz nych urzą dzeń wy so -
ko ci śnie nio wych na miej scu bu do wy.
Wy trzy ma ło ść na ści ska nie ma te ria łów
izo la cyj nych opi sa nych w [3] badano
wg nor my [2]. Pod sta wą do roz po czę cia
ba da nia by ło pra wi dło we przy go to wa -
nie ma te ria łu. Je go tem pe ra tu ra nie róż -
ni ła się od tem pe ra tu ry pa nu ją cej w la -
bo ra to rium i wy no si ła 24°C. 

Prób ki po bra no z pię ciu frag men tów
utwar dzo nej pian ki na try sko wej o lek ko
„ba ran ko wej” po wierzch ni. Wy mia ry
każ de go ele men tu, z któ re go wy ci na no
prób ki, wy no si ły 60 x 120 cm. Za po mo -
cą pi ły ręcz nej wy cię to pod ką tem pro -

stym prób ki o wy mia rach 20 x 20 cm
oraz zróż ni co wa nej gru bo ści 16, 14,5,
14, 13,5, 13, 12,5, 12, 10,5, 9,5, 9, 8,5,
8, 7,5 i 7 cm (fotografia 1).

Po wierzch nia ze wnętrz na pró bek po
po cię ciu by ła nie rów na i dla te go zo sta -
ła wy rów na na war stwą gip su bu dow-
la ne go (fo to gra fia 2). Tak przy go to wa -
ny ma te riał pod da no pró bie ści ska nia
w ma szy nie wy trzy ma ło ścio wej. Pły tę
ru cho mą prze su wa no do osią gnię cia
10% od kształ ce nia względ ne go. W przy-
pad ku żad nej z pró bek nie stwier dzo no
ob ja wów znisz cze nia.

Przy war to ści sił od po wia da ją cych 
10-proc. od kształ ce niu każ dej prób ki ob li -
czo no na prę że nia ści ska ją ce wg wzo ru (1):

σ
10

= 103 • F
10

/A
0

(1)
gdzie:

1) Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu; Wy -
dział In ży nie rii Śro do wi ska i Go spo dar ki Prze -
strzen nej

*) Ad res do ko re spon den cji: 
an na.szym czak -gra czyk@up.po znan.pl

Stresz cze nie. W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ba dań la bo ra to -
ryj nych mo du łu sztyw no ści izo la cji z za mknię to ko mór ko wej
pian ki po li ure ta no wej,  wy ko ny wa nej na try sko wo pod po sadz kę.
Ba da nia prze pro wa dzo no na czterdziestu prób kach o róż nej gru -
bo ści. Jest to wstęp do dal szych ba dań i ob li czeń wpły wu izo la -
cji z pian ki po li ure ta no wej wy ko ny wa nej me to dą na try sko wą
na war to ść mo men tów zgi na ją cych w pły cie po sadz ko wej znaj -
du ją cej się na war stwie izo la cji.
Sło wa klu czo we: pian ka po li ure ta no wa za mknię to ko mór ko wa;
ści ska nie; mo duł sztyw no ści pod ło ża; izo la cja na try sko wa.

Abstract. The article presents the results of laboratory tests of the
stiffness module of closed cell polyurethane foam insulation under
the floor. The tests were carried out on 40 samples of various
thickness. The articleis the introduction to further research and
calculations of the impact of polyurethane foam insulation made
by spraying on the values of bending moments in the floor slab
located on the insulation layer.
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Fot. 1. Po cię te prób ki PUR o gru bo ści 
7 – 16 cm
Photo 1. Sam ples of PUR with a thick ness 
7 – 16 cm
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σ
10

– na prę że nie ści ska ją ce przy 10 proc. od -
kształ ce niu względ nym [kPa];
F

10
– si ła od po wia da ją ca od kształ ce niu względ -

ne mu 10% [N];
A

0
– po wierzch nia po cząt ko wa prze kro ju po -

przecz ne go prób ki [mm2].

Otrzy ma ne wy ni ki ba dań la bo ra to ryj -
nych ze sta wio no w ta be li. Ana li zu jąc
uzy ska ne wy ni ki, stwier dzo no, że śred -
nie na prę że nie ści ska ją ce, przy 10 proc.
od kształ ce niu względ nym zwięk sza się
wraz ze zmniej sza ją cą się gru bo ścią
ele men tu d. Naj więk szą war tość śred -
nie go na prę że nia ści ska ją ce go uzy s-
ka no w przy pad ku pró bek o gru bo ści
7 cm, na to miast naj mniej szą o gru bo -
ści 16 cm. Im mniej sza gru bość ba da ne -
go ele men tu, tym więk sze na prę że nie
ści ska ją ce. 

Pod su mo wa nie 
Śred nia wy trzy ma łość na ści ska nie

ba da nych pró bek pian ki PU REX 
NG -0440 o ko mór kach za mknię tych
jest zgod na z de kla ro wa ną przez pro -
du cen ta (mi ni mal na wy trzy ma łość 
250 kPa przy gru bo ści ma te ria łu 5 cm).
Da ne te ma ją cha rak ter ogól ny, po nie -
waż od no szą się do jed nej gru bo ści
pian ki. W ar ty ku le przed sta wio no wy-
ni ki ba dań pró bek o róż nej gru bo ści.
W przy pad ku naj więk szej gru bo ści
16 cm śred nie na prę że nie ści ska ją -
ce przy 10 proc. od kształ ce niu względ -
nym wy no si 300 kPa, a w przy pad ku
naj mniej szej gru bo ści 7 cm je go war -
tość to 360,8 kPa. Otrzy ma ne pod czas
ba dań wy ni ki po twier dza ją, że po da ne
przez pro du cen ta war to ści mi ni mal ne -
go śred nie go na prę że nia ści ska ją ce go
są wła ści we.

Po dzię ko wa nia dla fir my Po ly chem Sys -
tems Sp. z o.o. za udo stęp nie nie ma te ria łu
ba daw cze go.
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Ar ty kuł przy go to wa no na pod sta wie pra cy ma -
gi ster skiej na gro dzo nej w kon kur sie zor ga ni -
zo wa nym przez Pol ski Zwią zek Pro du cen tów
i Prze twór ców Izo la cji Po li ure ta no wych PUR
i PIR „SI PUR” oraz Pol ski Zwią zek In ży -
nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa Od dział
w Po zna niu.

Przyjęto do druku: 07.12.2018 r.

Wy ni ki ba dań la bo ra to ryj nych wszyst kich pró bek
Re sults of la bo ra to ry  te sts of al l  sam ples

Numer
próbki

Grubość
elementu

d [cm]

Siła przy
odkształceniu

względnym
10% F10 [kN]

Powierzchnia
elemen-

tu A0 [m2]

Naprężenia ściska-
jące przy 10%
odkształceniu

względnym σ [kPa]

Średnie naprężenia ścis-
kające przy 10% odkształ-

ceniu względnym przy
danej grubości σsr [kPa]

1 16 12,5 0,04 312,500
300,000

2 16 11,5 0,04 287,500

3 14,5 12,2 0,04 305,000 305,000

4 14 13,6 0,04 340,000

320,0005 14 13,2 0,04 330,000

6 14 11,6 0,04 290,000

7 13,5 12,8 0,04 320,000 320,000

8 13 13,2 0,04 330,000

320,500

9 13 13,9 0,04 347,500

10 13 13,5 0,04 337,500

11 13 12,4 0,04 310,000

12 13 11,1 0,04 277,500

13 12,5 13 0,04 325,000 325,000

14 12 13,9 0,04 347,500
327,500

15 12 12,3 0,04 307,500

16 10,5 13,9 0,04 347,500
336,250

17 10,5 13 0,04 325,000

18 9,5 14 0,04 350,000

338,33319 9,5 13,6 0,04 340,000

20 9,5 13 0,04 325,000

21 9 14,2 0,04 355,000

340,00022 9 14 0,04 350,000

23 9 12,6 0,04 315,000

24 8,5 14,2 0,04 355,000

351,66725 8,5 14 0,04 350,000

26 8,5 14 0,04 350,000

27 8 15,5 0,04 387,500

357,750

28 8 15,4 0,04 385,000

29 8 15,4 0,04 385,000

30 8 15,7 0,04 392,500

31 8 15,2 0,04 380,000

32 8 14,2 0,04 350,000

33 8 13,8 0,04 345,000

34 8 13,8 0,04 345,000

35 8 12,2 0,04 305,000

36 8 11,9 0,04 297,500

37 7,5 12,5 0,04 312,500 312,500

38 7 15,8 0,04 395,000

360,83339 7 13,9 0,04 347,500

40 7 13,6 0,04 340,000

Fot. 2. Prób ki przy go to wa ne do ba dań, wy -
rów na ne war stwą gip su bu dow la ne go
Photo 2. Sam ple s pre pa red for te sting, le ve -
led with a lay er of con struc tion  gyp sum


