Poliuretan czy Styropian:
Struktura sprzeda¿y p³yt warstwowych na rynku Agro w Polsce odbiega od
innych rynków w Europie. U nas wci¹¿ w najwiêkszej iloœci sprzedawane s¹
p³yty z rdzeniem styropianowym (ponad 60% rynku Agro), podczas gdy
w krajach Europy Zachodniej jej udzia³ jest znikomy. W kurnikach
budowanych z p³yty warstwowej powinno stosowaæ siê panele
z wype³nieniem poliuretanowym. Mam nadziejê, ¿e porównanie zawarte
w poni¿szym artykule wyjaœni, z czego to wynika.

W tabelce nr 1 przedstawione jest porównanie izolacyjnoœci cieplnej p³yt
z rdzeniem poliuretanowym i styropianowym. Z przedstawionych wartoœci
wynika, ¿e dla uzyskania podobnych parametrów izolacyjnych konieczne jest
zastosowanie p³yt styropianowych prawie o 70% grubszych.

1. IZOLACYJNOŒÆ CIEPLNA POLIURETANU I STYROPIANU:
Poliuretan i styropian nale¿¹ do grupy najlepszych dostêpnych materia³ów
izolacyjnych na rynku budowlanym. Na wykresie nr 1 przedstawiono
porównanie izolacyjnoœci poliuretanu i styropianu w odniesieniu do innych
materia³ów. Z wykresu wynika, ¿e dla osi¹gniêcia izolacyjnoœci przegrody na
poziomie 0,35 W/m²K konieczne jest wymurowanie œciany z ceg³y pe³nej
gr. 220cm, z betonu komórkowego 40cm, z p³yty warstwowej styropianowej
100mm, z p³yty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym 60mm.

Warto zaznaczyæ, ¿e mniejsza gruboœæ p³yt z rdzeniem poliuretanowym
powoduje, ¿e koszt ich transportu w przeliczeniu na m2 jest mniejszy. Ni¿szy
jest równie¿ koszt elementów uzupe³niaj¹cych (krótsze ³¹czniki, mniejsze
obróbki).

NIECI¥G£OŒÆ RDZENIA MA WP£YW NA POGORSZENIE
PARAMETRÓW FIZYKO
MECHANICZNYCH, JAK RÓWNIE¯
ESTETYKÊ ELEWACJI.

Produkcja p³yt z rdzeniem z poliuretanem odbywa siê na znacznie bardziej
zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, dziêki czemu jakoœæ ich
wykonania jest znacznie lepsza.
Mniejsi, lokalni producenci p³yt warstwowych z rdzeniem styropianowym
w celu poprawienia warunków cenowych, stosuj¹ czêsto kleje o gorszej
jakoœci i nak³adaj¹ je metodami rêcznymi. Taka produkcja wyklucza
mo¿liwoœæ stosowania tego typu p³yt do budowy kurnika.

• W miejscu szczeliny pomiêdzy blokami styropianowymi tworzy siê
liniowy mostek cieplny, co w efekcie mo¿e prowadziæ do wykropleñ
pary wodnej zw³aszcza w okresie jesienno-zimowym
i zimowo-wiosennym.
• Na p³ycie czêsto widoczne s¹ pofalowania wystêpuj¹ce na ³¹czeniach
bloków styropianowych. Na fotografiach 1 i 2 przedstawiono przyk³ad
tej wady.

3. BUDOWA RDZENIA
P³yty styropianowe.
W p³ytach styropianowych rdzeñ wykonany jest z pojedynczych bloków
styropianowych, co powoduje, ¿e jest on nieci¹g³y. Na rysunku 1
przedstawiono wady, jakie potencjalnie mog¹ powstaæ w miejscu ³¹czenia
bloków styropianowych na d³ugoœci:
• Szczelina miêdzy blokami styropianu.
• Ró¿nica w gruboœciach pomiêdzy poszczególnymi blokami styropianu.

• Nieci¹g³oœæ rdzenia zdecydowanie pogarsza parametry mechaniczne
ca³ej p³yty. Jest równie¿ jednym z powodów, dla których
dopuszczalne obci¹¿enie dla p³yt styropianowych jest zdecydowanie
mniejsze od dopuszczalnych obci¹¿eñ dla p³yt z rdzeniem ci¹g³ym
poliuretanowym. Konsekwencj¹ tego s¹ mniejsze dopuszczalne
rozpiêtoœci dla p³yt styropianowych, a wiêc wiêksza iloœæ niezbêdnej
konstrukcji wsporczej.

P³yty poliuretanowe.
P³yty poliuretanowe produkowane metod¹ ci¹g³¹ maj¹ sta³e i powtarzalne
parametry fizyko mechan iczne w ca³ym przekroju. Rdzeñ jest ci¹g³y
i jednorodny. Opisywane powy¿ej wady nie wystêpuj¹.

Takie rozwi¹zanie nastrêcza wiele problemów:
- Aplikacja kitu silikonowego [punkt 1, rys. 2] nara¿a go na bezpoœrednie
dzia³anie czynników atmosferycznych. W d³u¿szym czasie ulega on
zestarzeniu i przestaje spe³niaæ swoje zadanie, a w konsekwencji najczêœciej
wypada. Tego typu styk bez uszczelnienia od strony zewnêtrznej nie
gwarantuje szczelnoœci na dzia³anie czynników atmosferycznych.
Dodatkowo, kit po pewnym czasie kolorystycznie znacznie wyró¿nia siê od
reszty elewacji pogarszaj¹c jej walory estetyczne. Od strony wewnêtrznej
(kurnika) powinien byæ stosowany kit trwaleplastyczny, poliuretanowy, który
jest odporny na mikroklimat panuj¹cy przy hodowli kur. Kit od strony
wewnêtrznej w p³ycie styropianowej o takiej budowie zamka ma dwa
zadania: szczelnoœæ na infiltracje powietrza i pary wodnej.
- Bloki styropianowe produkowane s¹ z okreœlon¹ tolerancj¹. W konsekwencji
tego, wyst¹piæ mo¿e sytuacja, kiedy z powodu niedok³adnoœci wykonania
styropianu, nieprecyzyjnego jego u³o¿enia lub w wyniku nawet ma³ych
niedok³adnoœci monta¿owych, krawêdzie styropianu nie przylegaj¹ do siebie
[punkt 2, fot 3] i powstaje wtedy liniowy mostek termiczny.

4. BUDOWA STYKU
Styk p³yty warstwowej powinien byæ tak zaprojektowany, aby zapewniaæ
uzyskanie:
• Odpowiedniej izolacyjnoœci cieplnej ( zminimalizowanie mostków
cieplnych),
• Szczelnoœæ na penetracjê wilgoci.
• Szczelnoœæ na infiltracjê powietrza i pary wodnej.
• £atwoœæ monta¿u p³yty, drobne wady monta¿owe nie mog¹
powodowaæ, ¿e styk przestanie spe³niaæ swoje podstawowe funkcje.
Najbardziej interesuj¹ca z punktu widzenia inwestora w bran¿y drobiarskiej
jest analiza styku pod wzglêdem szczelnoœci i izolacyjnoœci cieplnej.
Wiêkszoœæ producentów p³yt styropianowych pokazuje w swoich katalogach
jak równie¿ zamieszcza w aprobatach technicznych kit silikonowy w styku
p³yt, którego celem jest zapewnienie szczelnoœci.

Jest to bardziej nowoczesny styk, kit butylowy lub cienka uszczelka
poliuretanowa w gnieŸdzie [punkt 1, fot. 4], dociœniêta dwoma blachami
tworzy dobr¹ paraizolacjê i jednoczeœnie zapobiega penetracji wilgoci
w styku.
Potencjalne problemy takiego rozwi¹zania:
- podobnie jak w przypadku rozwi¹zania nr 1, mog¹ wyst¹piæ problemy
zwi¹zane z powstaniem szczeliny w styku na skutek nieprawid³owego
wykonania bloków styropianowych lub z powodu niedok³adnoœci
monta¿owych. Efektem tego s¹ tz. liniowe mostki termiczne, czyli punkty
gdzie izolacyjnoœæ termiczna jest znacznie gorsza ni¿ w innych miejscach .
Istniej¹ metody badania mostków termicznych za pomoc¹ kamer
termowizyjnych. Obraz z kamery dla obiektu wykonanego z p³yt warstwowych
styropianowych wed³ug rozwi¹zania styku 1 pokazuje fotografia nr 5. Badanie
przeprowadzono w okresie zimowym, na dworze panowa³a temperatura
ujemna, a w kurniku temp 18 stopni.

Pionowe ró¿owe linie pokazuj¹ mostki termiczne.
W efekcie tak wykonanych œcian kurnika, zw³aszcza przy du¿ej ró¿nicy
temperatur nast¹pi najpierw wykroplenie wody w styku, a nastêpnie jej
zamarzniêcie od strony zewnêtrznej, co w rezultacie mo¿e doprowadziæ do
zniszczenia styku.

5. Trwa³oœæ materia³u.
Styropian u¿ywany do produkcji p³yt warstwowych jest du¿o lepszym
materia³em ni¿ ten oferowany w hurtowniach materia³ów budowlanych do
celów ocieplenia elewacji. Ma on jednak kilka wad. Jest to materia³, który
mimo podwy¿szonej gêstoœci ma „otwarte pory” czyli miejsca, które mog¹
przyj¹æ wodê. Alternatyw¹ do tego rozwi¹zania jest styropian ekstradowany
z zamkniêtymi porami, lecz ¿aden z producentów p³yt warstwowych nie
stosuje go do swojej produkcji ze wzglêdu na wysok¹ cenê. Styropian
nasi¹kniêty wod¹ ma wiêksz¹ masê i znacznie gorsze parametry izolacyjne.
Styropian jest materia³em nie odpornym na korozjê biologiczn¹. Czêsto p³yty
warstwowe wykonane ze styropianu s¹ gniazdem dla myszy i szczurów.
Wydr¹¿one przez nie kana³y w p³ycie znacznie obni¿aj¹ jej parametry
wytrzyma³oœciowe i cieplne. Poza tym szczury mog¹ byæ noœnikiem chorób dla
chodowli.
Kit butylowy lub cienka uszczelka poliuretanowa w gnieŸdzie [pkt.1, fot. 6],
dociœniêta dwoma wyprofilowanymi ok³adzinami tworzy skuteczn¹
paraizolacjê i równoczeœnie zapobiega wnikaniu wody w styk od strony
zewnêtrznej. Labiryntowy kszta³t styku poprawia jego izolacyjnoœæ ciepln¹.

Rdzeñ poliuretanowy wykonany jest jako poliuretan z „zamkniêtymi porami”
nie ch³onie zatem wody. Poliuretan jest materia³em odpornym na korozjê
biologiczn¹, jest truj¹cy dla gryzoni.

Niektórzy producenci p³yt styropianowych nie informuj¹ swoich klientów
o potrzebie stosowania kitów butylowych. Wiele ogl¹danych przeze mnie
kurników nie mia³o wykonanych uszczelnieñ styku. Tego typu œciana nie
odpowiada parametrom, które podaje producent w swoich katalogach.
Obiekty kurników wymagaj¹ szczególnej starannoœci w zakresie osi¹gniêcia
szczelnoœci i izolacyjnoœci, s¹ to g³ówne parametry jakie powinien osi¹gn¹æ
nowoczeœnie budowany kurnik.

P³yta poliuretanowa.
Rysunek 3 przedstawia styk p³yty poliuretanowej œciennej. W punkcie 1
nastêpuje dociœniecie uszczelki w stopniu zapewniaj¹cym wytworzenie
paraizolacji. W œrodkowej czêœci styku uszczelka zapewnia dobr¹
termoizolacjê. Uszczelki w p³ycie poliuretanowej aplikowane s¹ w trakcie
procesu produkcji. Przedstawione rozwi¹zanie stanowi bardzo skuteczn¹
przegrodê dla wody, pary wodnej i powietrza. Zastosowanie sprê¿ystej
uszczelki wewn¹trz styku powoduje, ¿e drobne niedok³adnoœci monta¿owe
nie powoduj¹, ¿e styk przestaje spe³niaæ swoje funkcje.
W artykule w sposób obiektywny stara³em siê porównaæ p³yty z rdzeniem
styropianowym do p³yt z rdzeniem poliuretanowym. Argumenty przemawiaj¹
za wyborem na budowê obiektu kurnika p³yt z rdzeniem poliuretanowym.
Jeœli ktoœ jednak zdecyduje siê na wybór p³yt styropianowych musi pamiêtaæ o
zagro¿eniach jakie s¹ z tym zwi¹zane. Wybieraj¹c p³ytê styropianow¹ nale¿y
bardzo rozwa¿nie przeanalizowaæ budowê zamka oraz zleciæ wykonanie
obudowy specjalistycznej firmie.

Podsumowanie:

W ogólnie pojêtym budownictwie bardzo du¿¹ uwagê zwraca siê na aspekty
cieplne przegród budowlanych. W bran¿y drobiarskiej równie wa¿nym
czynnikiem jest infiltracja powietrza przez styk, oraz odpornoœci styku na
dzia³anie wody pod ciœnieniem. Do budowy kurnika nale¿y stosowaæ p³yty,
które maja zarówno badania na izolacyjnoœæ termiczn¹ jak i na szczelnoœæ
styku.

1. Do uzyskania podobnej izolacyjnoœci cieplnej nale¿y stosowaæ
p³yty styropianowe o 70% grubsze.
2. Produkcja p³yt z rdzeniem z poliuretanem odbywa siê na
znacznie bardziej zautomatyzowanych liniach produkcyjnych,
dziêki czemu jakoœæ ich wykonania jest znacznie lepsza.
3. Nieci¹g³oœæ rdzenia p³yt z rdzeniem styropianowym
zdecydowanie pogarsza parametry mechaniczne ca³ej p³yty.
Konsekwencj¹ tego s¹ mniejsze dopuszczalne rozpiêtoœci dla p³yt
styropianowych, a wiêc wiêksza iloœæ niezbêdnej konstrukcji
wsporczej.
4. W miejscu szczeliny pomiêdzy blokami styropianowymi tworzy
siê liniowy mostek cieplny, co w efekcie mo¿e prowadziæ do
wykropleñ pary wodnej zw³aszcza w okresie jesienno-zimowym
i zimowo-wiosennym.
5. W p³ytach z rdzeniem poliuretanowym, ze wzglêdu na
technologiê produkcji, zdecydowanie ³atwiej jest wykszta³ciæ
poprawny technicznie styk. W p³ytach z rdzeniem styropianowym
stosuje siê ró¿ne rozwi¹zania, nie zawsze gwarantuj¹ce
zapewnienie wymaganej szczelnoœci i izolacyjnoœci cieplnej.
6. Styropian jest materia³em nara¿onym na zawilgocenie
i korozjê biologiczn¹. Poliuretan dziêki swej strukturze
"zamkniête pory" nie wch³ania wody. Jest to tak¿e materia³
truj¹cy dla gryzoni i odporny na korozjê biologiczn¹.

