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O becnie zwiększa się popular-
ność pianki poliuretanowej
jako materiału termoizolacyj-
nego. Spieniony poliuretan

występuje w postaci pianek, płyt i blo-
ków oraz otulin przewodów instalacyj-
nych. Poliuretany można podzielić
pod względem gęstości na elastyczne,
tzw. lekkie (12 kg/m3), sztywne, tzw.
ciężkie (30 – 60 kg/m3) oraz półsztyw-
ne [4]. Naniesione w sposób natrysko-
wy tworzą jednolitą, bezspoinową war-
stwę, która dokładnie wypełnia miejsca
trudno dostępne, takie jak szczeliny czy
osłony izolacyjne rur. Pianka bardzo do-
kładnie przylega do podłoża, np. blachy,
betonu, a nawet drewna, redukując ryzy-
ko powstania mostków cieplnych. Waż-
ne jest prawidłowe przygotowanie po-
wierzchni, czyli oczyszczenie i odtłusz-
czenie, aby pianka wraz z podłożem sta-
nowiła spójną całość. Pierwsza war-
stwa, nakładana na zimną powierzch-
nię, traktowana jest jako podkład.

Pianki lekkie mają przeważającą licz-
bę komórek otwartych, co sprawia, że
bardzo dobrze sprawdzą się do ocieple-
nia poddaszy. Natomiast ich bardzo ma-
ła wytrzymałość na ściskanie oraz hi-
groskopijność wykluczają izolowanie
fundamentów czy posadzek. W tym wy-
padku idealnie sprawdzi się pianka po-

liuretanowa posiadająca nie mniej niż
90% komórek zamkniętych, cechująca
się większą odpornością na zgniatanie
[5] niż otwartokomórkowa. Zwiększo-
na wytrzymałość nie wpływa na właści-
wości termoizolacyjne czy koszty mate-
riału [1], ale przyczynia się do stabilno-
ści i wzmocnienia konstrukcji.

W artykule przedstawiono sposób
określania modułu sztywności podłoża z
zamkniętokomórkowej pianki poliureta-
nowej. Jego wartość posłużyła autorom
do określenia, w dalszych badaniach,
wpływu izolacji natryskowej na momen-
ty zginające w płycie posadzki.

Badania laboratoryjne
i ich wyniki

Do badań wytrzymałości wykorzysta-
no próbki zamkniętokomórkowej natry-
skowej pianki poliuretanowej o nazwie
PUREX NG-0440, naniesionej za po-
mocą specjalistycznych urządzeń wyso-
kociśnieniowych na miejscu budowy.
Wytrzymałość na ściskanie materiałów
izolacyjnych opisanych w [3] badano
wg normy [2]. Podstawą do rozpoczęcia
badania było prawidłowe przygotowa-
nie materiału. Jego temperatura nie róż-
niła się od temperatury panującej w la-
boratorium i wynosiła 24°C.

Próbki pobrano z pięciu fragmentów
utwardzonej pianki natryskowej o lekko
„barankowej” powierzchni. Wymiary
każdego elementu, z którego wycinano
próbki, wynosiły 60 x 120 cm. Za pomo-
cą piły ręcznej wycięto pod kątem pro-

stym próbki o wymiarach 20 x 20 cm
oraz zróżnicowanej grubości 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).

Powierzchnia zewnętrzna próbek po
pocięciu była nierówna i dlatego zosta-
ła wyrównana warstwą gipsu budow-
lanego (fotografia 2). Tak przygotowa-
ny materiał poddano próbie ściskania
w maszynie wytrzymałościowej. Płytę
ruchomą przesuwano do osiągnięcia
10% odkształcenia względnego. W przy-
padku żadnej z próbek nie stwierdzono
objawów zniszczenia.

Przy wartości sił odpowiadających
10-proc.odkształceniu każdej próbki obli-
czono naprężenia ściskające wg wzoru (1):

σ10 = 103 • F10/A0 (1)
gdzie:
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań laborato-
ryjnych modułu sztywności izolacji z zamkniętokomórkowej
pianki poliuretanowej, wykonywanej natryskowo pod posadzkę.
Badania przeprowadzono na czterdziestu próbkach o różnej gru-
bości. Jest to wstęp do dalszych badań i obliczeń wpływu izola-
cji z pianki poliuretanowej wykonywanej metodą natryskową
na wartość momentów zginających w płycie posadzkowej znaj-
dującej się na warstwie izolacji.
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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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sztywności pianki poliuretanowej in situ

Determination of the stiffness modulus of polyurethane foam in situ
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Fot. 1. Pocięte próbki PUR o grubości
7 – 16 cm
Photo 1. Samples of PUR with a thickness
7 – 16 cm
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σ10 – naprężenie ściskające przy 10 proc. od-
kształceniu względnym [kPa];
F10 – siła odpowiadająca odkształceniu względ-
nemu 10% [N];
A0 – powierzchnia początkowa przekroju po-
przecznego próbki [mm2].

Otrzymane wyniki badań laboratoryj-
nych zestawiono w tabeli. Analizując
uzyskane wyniki, stwierdzono, że śred-
nie naprężenie ściskające, przy 10 proc.
odkształceniu względnym zwiększa się
wraz ze zmniejszającą się grubością
elementu d. Największą wartość śred-
niego naprężenia ściskającego uzys-
kano w przypadku próbek o grubości
7 cm, natomiast najmniejszą o grubo-
ści 16 cm. Im mniejsza grubość badane-
go elementu, tym większe naprężenie
ściskające.

Podsumowanie
Średnia wytrzymałość na ściskanie

badanych próbek pianki PUREX
NG-0440 o komórkach zamkniętych
jest zgodna z deklarowaną przez pro-
ducenta (minimalna wytrzymałość
250 kPa przy grubości materiału 5 cm).
Dane te mają charakter ogólny, ponie-
waż odnoszą się do jednej grubości
pianki. W artykule przedstawiono wy-
niki badań próbek o różnej grubości.
W przypadku największej grubości
16 cm średnie naprężenie ściskają-
ce przy 10 proc. odkształceniu względ-
nym wynosi 300 kPa, a w przypadku
najmniejszej grubości 7 cm jego war-
tość to 360,8 kPa. Otrzymane podczas
badań wyniki potwierdzają, że podane
przez producenta wartości minimalne-
go średniego naprężenia ściskającego
są właściwe.

Podziękowania dla firmy Polychem Sys-
tems Sp. z o.o. za udostępnienie materiału
badawczego.
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Wyniki badań laboratoryjnych wszystkich próbek
Results of laboratory tests of all samples

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. Próbki przygotowane do badań, wy-
równane warstwą gipsu budowlanego
Photo 2. Samples prepared for testing, leve-
led with a layer of construction gypsum


