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Z
a wil go ce nie bu dyn ku za gra ża je go trwa ło ści oraz
nie ko rzyst nie wpły wa na użyt kow ni ków. Obec nie
co raz czę ściej kla sycz ne roz wią za nie ce gla ne go
mu ru jed no rod ne go za stę po wa ne jest ukła dem wie -

lo war stwo wym. W ta kich  prze gro dach nie pra wi dło wo 
za pro jek to wa nych i wy ko na nych po wsta ją ob sza ry, gdzie
wy kra pla się pa ra wod na. Ścia na, wsku tek trans por tu po -
przecz ne go cie pła, jest rów nież ob sza rem in ten syw nej mi -
gra cji wil go ci oraz roz two rów ła two roz pusz czal nych so li
(fo to gra fia). 

Opis me tod osu sza nia
Stan rów no wa gi wil got no ścio wej w mu rze jest dy na micz -

ny, a więc ca ły czas mo gą za cho dzić zmia ny w struk tu rze ma -
te ria łu, dla te go tak waż ne dla dia gno sty ki obiek tu za wil go co -
ne go jest okre śle nie zja wisk trans por tu wo dy w prze gro dzie.
Ce lem tej dia gno sty ki jest zba da nie oraz od po wied nia oce -
na ist nie ją ce go sta nu ele men tu bu dow la ne go, a tak że pra wi dło -
we okre śle nie rze czy wi stych pa ra me trów ma te ria łów bu dow -
la nych [4]. Ana li za przy czyn za wil go ce nia oraz dia gno sty ka
bu dyn ku po zwa la na wy bór opty mal nej me to dy osu sza nia lub
re no wa cji mu rów. Me to dy osu sza nia dzie li się na [2, 3]:

● na tu ral ne (bez za sto so wa nia spe cja li stycz ne go sprzę tu);
● sztucz ne (z za sto so wa niem spe cja li stycz ne go sprzę tu);
● in wa zyj ne (in ge ru ją w kon struk cję prze gro dy);
● bez in wa zyj ne (niein ge ru jące w kon struk cję prze gro dy).
Osu sza nie na tu ral ne to tech ni ka wy ko rzy stu ją ca na tu ral -

ny, nie wy mu szo ny ruch po wie trza, któ ry po wo du je od pro wa -
dze nie wil go ci z mu ru. Jest to zło żo ny pro ces, który za leży
przede wszystkim od czyn ni ków ze wnętrz nych pa nu ją cych
w oto cze niu prze gro dy. Pod czas osu sza nia za cho dzi zja wi sko
pa ro wa nia wo dy z wierzch niej war stwy prze gród obiek tu, co
skut ku je wy stę po wa niem gra dien tu wil got no ści. Na szyb kość
pro ce su osuszania (rysunek) ogrom ny wpływ ma opór dy fu -
zyj ny po szcze gól nych ma te ria łów, z któ rych zo sta ła wy ko na -
na prze gro da.

1) Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
barbara.ksit@put.poznan.pl

Stresz cze nie. W ar ty ku le przed sta wio no me to dy osu sza nia za wil -
go co ne go mu ru war stwo we go oraz wpływ za sto so wa nia pian ki
po li ure ta no wej na efek tyw ność wy bra nej me to dy osu sza nia. Ana -
li zę prze pro wa dzo no na wy bra nym przy kła dzie sztucz ne go osu -
sza nia kon den sa cyj ne go.
Sło wa klu czo we: me to dy osu sza nia mu ru; za wil go ce nie; pian ka
PUR/PIR; opór dy fu zyj ny.

Abstract. The paper presents methods for drying moistened
layer walls and the effect of using polyurethane foam on the
effectiveness of the chosen method. The analysis was carried out
on a selected example of artificial condensation drying.

Keywords: methods for drying the wall; dampness; PUR/PIR
foam; diffusion resistance.

DOI: 10.15199/33.2019.02.11

Wpływ pianki poliuretanowej
na efektywność kondensacyjnej metody

osuszania muru
The influence of polyurethane foam on the effectiveness 

of wall drying condensation method

dr inż. Barbara Ksit 1)

mgr inż. Angelika Piotrowska

Przy kład za wil go ce nia ka pi lar ne go (a) i wyso leń na kon struk cji
mu ro wej (b) [Fot. B. Ksit]
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Me to dy osu sza nia na grzew ni ca mi, osu sza nie ab sorp cyj -

ne czy kon den sa cyj ne to tech ni ki bez in wa zyj ne bę dą ce po -
chod ny mi osu sza nia na tu ral ne go. Czę sto, w ce lu za pew nie nia
pra wi dło we go prze bie gu pro ce su osu sza nia sto su je się urzą -
dze nia wspo ma ga ją ce, np. wen ty la to ry od pro wa dza ją ce wil -
goć po za obiekt (na ze wnątrz).

Do gru py me tod sztucz ne go osu sza nia na le żą me to dy bez -
in wa zyj ne nie in ge ru ją ce me cha nicz nie w kon struk cję mu ru. Za -
li cza się do nich osu sza nie: ab sorp cyj ne; kon den sa cyj ne; go rą -
cym po wie trzem przy uży ciu na grzew nic; pod czer wie nią; mi -
kro fa la mi, a tak że ma gne to ki ne zę oraz elek tro osmo zę. Wśród
tech nik sztucz ne go osu sza nia znaj du ją się me to dy in wa zyj ne,
na ru sza ją ce kon struk cję, takie jak: me to da otwo rów Knap pe na;
tech ni ka pa ke rów grzew czych; me to da hi gro sko pij na; me to da
ak tyw nych ekra nów wen ty la cyj nych oraz me to da warstw.

Przykład sztucznego osuszania
kondensacyjnego

Me to da ta na le ży do tech nik bez in wa zyj nych i wy ko rzy stu -
je me cha nizm osu sza nia na tu ral ne go, tj. na sku tek róż ni cy
wil got no ści w głębi mu ru oraz na je go po wierzch ni za cho dzi
ruch wil go ci z ob sza ru o wyż szej wil got no ści do niż szej. Aby
za pew nić szyb szy pro ces osu sza nia me to dą kon den sa cyj ną,
pro po nu je się sku cie warstw wierzch nich oraz usu nię cie ma -
te ria łu ter mo izo la cyj ne go, któ re mo gły by blo ko wać swo bod -
ną dy fu zję pa ry wod nej z wnę trza mu ru do oto cze nia. 

Po zby cie się tyn ku, ce gły klin kie ro wej sta no wią cej war stwę
ele wa cyj ną, a tak że izo la cji ciepl nej pod róż ny mi po sta cia mi,
np. sty ro pia nu czy pian ki po li ure ta no wej, znacz nie przy spie -
sza schnię cie prze gro dy, np. po rów nu jąc war tość współ czyn -
ni ka opo ru dy fu zyj ne go ścia ny wy ko na nej z ce gły klin kie ro -
wej, jest on w przy bli że niu szes na ście ra zy więk szy od opo -
ru dy fu zyj ne go prze gro dy z ce gły ce ra micz nej (bez uwzględ -
nie nia tyn ków). W przy pad ku war stwy ochro ny ciepl nej, ana -
li za do ty czyć bę dzie pia nek po li ure ta no wych PUR/PIR, któ -
re są mo co wa ne na klej. Wy ko rzy sta nie pian ki po li ure ta no wej
o struk tu rze za mknię to ko mór ko wej, któ ra od zna cza się du żym
współ czyn ni kiem opo ru dy fu zyj ne go, unie moż li wia wy kro -
ple nie się pa ry wod nej na po wierzch ni mu ru, co skut ku je wy -
eli mi no wa niem jed nej z przy czyn po ja wie nia się wil go ci we -
wnątrz prze gro dy, ja ką jest kon den sa cja. Na to miast w przy -
pad ku za wil go ce nia mu ru, a na stęp nie je go osu sza nia, obec -
ność po li ure ta nu, ja ko do dat ko wej war stwy osła nia ją cej mur,
jest nie za le ca na. Pian ka za mknię to ko mór ko wa zmniej sza bo -
wiem efek tyw ność osu sza nia oraz spo wal nia ten pro ces. Wy -
ni ka to z opo ru dy fu zyj ne go µ pia nek PUR o struk tu rze za -
mknię to ko mór ko wej, czy li ta kiej, w któ rej za war tość za -
mknię tych ko mó rek wy no si min. 90%. War tość współ czyn ni -
ka opo ru dy fu zyj ne go równa jest wów czas 35 – 60, co unie -
moż li wia pa ro prze pusz czal ność. Efek tem te go zja wi ska jest
brak swo bod ne go prze pły wu pa ry wod nej z prze gro dy do oto -
cze nia i po zo sta nie wil go ci w mu rze. Pian ka o struk tu rze za -
mknię to ko mór ko wej nie po win na więc być sto so wa na do
ocie ple nia za wil go co nych mu rów. Za le ca się ją do ocie pla nia
drew nia nych kon struk cji da cho wych, przy czym drew no uży -
te do bu do wy mu si zo stać wcze śniej wy su szo ne, tak aby nie
po ja wił się pro blem ko ro zji bio lo gicz nej.

W przy pad ku pian ki po li ure ta no wej o struk tu rze otwar toko -
mór ko wej, tj. ta kiej, gdzie obec ność ko mó rek za mknię tych
wy no si po ni żej 20%, występuje dy fu zja pa ry wod nej. Co
praw da jej tem po i dy na micz ność jest na ni skim po zio mie, ale
jed nak pian ka ta umoż li wia prze pływ pa ry wod nej z prze gro -
dy na ze wnątrz. War tość jej opo ru dy fu zyj ne go µ wynosi 2 – 4,
czy li znacz nie mniej  niż pianek za mknię to ko mór ko wych. Po -
rów nu jąc pa ra me try tech nicz ne in nych ma te ria łów izo la cyj -
nych, moż na stwier dzić, że pian ka PUR otwar to ko mór ko wa
ma ko rzyst ny pa ra metr opo ru dy fu zyj ne go.

Oma wia jąc te ma ty kę pia nek po li ure ta no wych, war to wspo -
mnieć o co raz po pu lar niej szych na ryn ku bu dow la nym pia n-
kach PIR, które wyróżnia od pianek PUR więk sza za war tość
izo cy ja nia nu (je den z głów nych skład ni ków po li ure ta nów),
który ma wpływ na wła ści wo ści ognio we pia nek PIR – po -

wo du je wy eli mi no wa nie pro ble mów zwią za nych z wy dzie -

la niem się tok sycz nych ga zów w cza sie spa la nia pia nek

PUR. Od no sząc się do te ma ty ki wil got no ścio wej, opór dy fu -
zyj ny pianek PIR wynosi 29 – 58, czy li po dob nie jak w przy -
pad ku PUR za mknię to ko mór ko wych [1, 6]. 

Pod su mo wa nie
Za wil go ce nie mu rów pogarsza znacz nie pa ra me try ter micz -

ne bu dow li. Prze pro wa dze nie sku tecz ne go pro ce su osu sza nia
zawilgoconych prze gród zmniejsza więc koszty zwią za ne
z ogrze wa niem obiek tu. Wśród me tod osu sza nia do mi nu ją
bez in wa zyj ne tech ni ki, po nie waż nie na ra ża ją kon struk cji
na me cha nicz ne uszko dze nia, są pro ste w prze pro wa dze niu
oraz nie wy ma ga ją sta łej kon tro li wy kwa li fi ko wa ne go pra -
cow ni ka. Na pod sta wie prze pro wa dzo nej ana li zy wpły wu

pianek po li ure ta no wych PUR/PIR na proces osuszania

murów me to dą kon den sa cyj ną, zaleca się usu nię cie war -

stwy ter mo izo la cji, co ma spo wo do wać zmniej sze nie opo -

ru dy fu zyj ne go ca łej prze gro dy na czas osu sza nia. Wpły -
wa to znacz nie na szyb kość prze pro wa dze nia pro ce su oraz
zmniej sza po bór mo cy sprzę tu wy ko rzy sty wa ne go w tech ni -
ce osu sza nia kon den sa cyj ne go, a w efekcie ob ni ża na kła dy 
fi nan so we.
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Ar ty kuł po wstał na pod sta wie pra cy dy plo mo wej [5], któ ra bra ła
udział w kon kur sie na naj lep szą pra cę dy plo mo wą z wy ko rzy sta niem
po li ure ta nów, zor ga ni zo wa nym przez Pol ski Zwią zek In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow la nych Ko ło Nr 4 przy Po li tech ni ce Po znań skiej
oraz Pol ski Zwią zek Pro du cen tów i Prze twór ców Izo la cji Po li ure ta -
no wych PUR i PIR.
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