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ODPADOVÁ POLYURETÁNOVÁ PENA
AKO NOVÉ PLNIVO DO ĽAHKÝCH
TEPELNOIZOLAČNÝCH BETÓNOV
THE WASTE POLYURETHANE FOAM AS A NEW FILLER FOR HEAT-INSULATING
LIGHTWEIGHT CONCRETE
Valéria Gregorová 1
Autorka pôsobí ako interný doktorand na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Vo svojom
výskume sa venuje ľahkým tepelnoizolačným betónom na báze odpadových plastov.
Author acts as an internal doctoral student at the Faculty of Civil Engineering STU in
Bratislava. She deals with the lightweight heat-insulating concrete based waste plastics in her
research.
Abstract
The paper presents the results of experimental work dealing with the possibility of using
waste polyurethane foam as filler into the heat-insulating lightweight concrete. The aim of
research was to optimize the composition of mixtures, to determine the relationship between
the dosage of cement paste with different water-to-cement ratio and physical-mechanical
properties of lightweight concrete. The achieved results confirmed that filler based on
recycled polyurethane foam is applicable waste material useful in the civil engineering into
heat-insulating lightweight concrete.
Key words: heat-insulating, lightweight concrete, polyurethane foam, waste, recycling
Abstrakt
Príspevok uvádza výsledky experimentálnej práce zaoberajúce sa možnosťou využitia
odpadovej polyuretánovej peny ako plniva do ľahkých tepelnoizolačných betónov. Cieľom
výskumu bolo optimalizovať zloženie zmesí, stanoviť závislosť medzi dávkou cementového
tmelu pri rôznom vodnom súčiniteli a fyzikálno-mechanické vlastnosti ľahkých betónov.
Dosiahnuté výsledky potvrdili, že plnivo založené na recyklovanej polyuretánovej pene
predstavuje vhodný druh odpadového materiálu, ktorý je použiteľný v pozemnom staviteľstve
do ľahkých tepelnoizolačných betónov.
Kľúčové slová: tepelnoizolačný, ľahký betón, polyuretánová pena, odpad, recyklácia
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Úvod
Ľahké betóny majú v stavebnej praxi čoraz častejšie uplatnenie. Oproti obyčajnému betónu sa
vyznačujú nízkou objemovú hmotnosť (200 – 2000 kg/m3) a dobrými tepelnoizolačnými
vlastnosťami. Ich hlavnou nevýhodou je menšia pevnosť v tlaku, vyššia nasiakavosť,
zmrašťovanie a dotvarovanie. Medzi ľahké betóny patria betóny vyľahčené dutinami alebo
väčším obsahom pórov priamo v štruktúre betónu, ktoré boli vyrobené úplne alebo čiastočne
použitím pórovitého kameniva, pomocou penotvorných a plynotvorných prísad alebo
kombináciou obidvoch spôsobov vyľahčenia. Plnivom pre nepriamo ľahčené tepelnoizolačné
betóny je najčastejšie drvený alebo granulovaný polystyrén, expandované vulkanické sklá,
napr. perlit, expandit, vermikulit a pod. (Václavík a Daxner 2010).
Plasty sa stali od začiatku 20. storočia najpoužívanejšími materiálmi na svete, ktoré sa
uplatnili v každej oblasti dnešného moderného života. Mnohé svetové oblasti riešia problém s
rastúcim množstvom tuhého komunálneho a priemyselného odpadu, čo má výrazný dopad na
ekonomiku i životné prostredie. Za početnými výhodami plastov, ako sú napr. životnosť,
nízka hmotnosť a nízke výrobné náklady, stojí vážna otázka – ako vhodne nakladať s plastmi
po skončení ich životnosti?
Odborníci na stavebné materiály sa snažia tradičné materiály nahrádzať odpadovými,
či už vo forme doplnkov do kompozitných materiálov alebo ako náhrada kameniva. V
princípe sa v stavebníctve druhotné suroviny používajú najmä pri výrobe kompozitov ako sú
betóny a malty, a to ako plnivá (popolčeky a popoly z elektrární a teplární, popol a škvara zo
spaľovania komunálneho odpadu, vysokopecná a oceliarenská troska, odpadné formovacie
piesky zo zlievarní, odpady zo spracovania dreva, odpady z výroby umelého kameňa a
kameniva, odpady z ťažby a úpravy nerastných surovín a uhlia, odpady z recyklácie
stavebných materiálov a stavebných konštrukcií, odpadný papier, celulóza, plasty atď.) alebo
ako spojivá a prímesi (mletá vysokopecná troska, popolčeky, energosadrovec z odsírovania
spalín, chemosadrovec a odpadné sírany z chemických výrob, odprašky z cementární a
vápeniek, mikrosilika atď.(TZBportal 2011).
Svoje uplatnenie má aj tzv. agro - odpad, ako je napr. popol z cukrovej trstiny,
pšeničnej slamy, ryže a pod. V poslednej dobe sa čoraz viac zameriava na využitie
recyklovaných odpadových plastov (napr. recyklovaný polystyrén, polyuretánová pena, PET
fľaše, odpad z elektrických a elektronických zariadení, PVC potrubia a pod.).
Polyuretánová pena predstavuje tvrdú alebo polotvrdú makromolekulárnu penu s vysokým
obsahom uzavretých buniek (obr. 1a), ktorej hustota sa pohybuje od 30 do 100 kg/m3 v
závislosti na jej aplikácií.

Obr. 1- a) štruktúra uzavretých buniek PUR peny; b) vytvrdzovanie PUR peny
Zdroj: a) Goga (2011); b) Isopol (2015)
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Polyuretány patria do skupiny reaktoplasov, ktoré po termickom vytvrdnutí nie je možné
ďalej tepelne spracovávať. Po zmiešaní tekutých zložiek sa vplyvom teploty a tlaku
polyuretánová hmota napeňuje za vzniku CO2. Suroviny moderných polyuretánov tvoria zmes
základných zložiek: viacsýtne alkoholy a izokyanáty. Vzniknutá pena má výborné
hydroizolačné a tepelnoizolačné vlastnosti (-190 °C až + 110 °C), je tvarovo i rozmerovo stála
a odolná voči agresívnemu prostrediu (Šťastný 2012, Václavík a Daxner 2009).
Rast produkcie polyuretánového odpadu volá po nutnosti ochrany životného prostredia
a racionálneho využitia takto vyprodukovaného odpadu. Spaľovanie predstavuje jeden zo
spôsobov jeho likvidácie. Vyžaduje však nákladné a náročné technológie, ktoré majú
zamedziť nežiaducemu úniku zdraviu škodlivých látok do ovzdušia. Producenti
a spracovatelia polyuretánových hmôt preto hľadajú vhodné spôsoby recyklácie vzniknutých
odpadov, ktorá predstavuje jeho racionálnejší spôsob zužitkovania, šetrí základné suroviny,
energiu a v konečnom dôsledku výrazne prispieva k ochrane životného prostredia.
V príspevku sa uvádzajú výsledky experimentov, ktorých cieľom bolo stanoviť vplyv dávky
cementového tmelu pri rôznom vodnom súčiniteli na fyzikálne vlastnosti ľahkých betónov na
báze odpadovej polyuretánovej peny. Ďalej sa sledoval vplyv na objemové hmotnosti,
pevnostné parametre a tepelno-technické parametre pri rôznej vlhkosti ľahkých betónov.
Použité materiály a metódy
Pre experimentálny výskum bola použitá drvená recyklovaná polyuretánová pena vytriedená
na frakciu 4/8 mm poskytnutá firmou PRIMA-FO s.r.o. (obr. 2a).
Hlavným spojivom použitým v zámesiach bol portlandský troskový cement STN EN 197-1
CEM II/B-S 32,5 R od výrobcu Cemmac a.s. Horné Srnie s výrobcom deklarovanými
vlastnosťami: pevnosť v tlaku po 2 dňoch 14,5 – 19,0 MPa, po 28 dňoch 41,7 – 47,3 MPa,
začiatok tuhnutia 180 - 250 min, objemová stálosť podľa LeChateliera 0 – 1,5 mm, obsah
aditív 30 – 3 % (Cemmac).
Ako zámesová voda bola použitá pitná voda z verejnej vodovodnej siete. Jej množstvo
je dané vodným súčiniteľom a je konštantné pri jednotlivých zámesiach (menila sa len dávka
cementu).
Vybraná zámes sa modifikovala plastifikačnou prísadou Berament N 101 (hustota
1195 kg/m3, obsah sušiny 39,0 % a hodnota pH 6,0) v množstve 1 % z hmotnosti cementu.
Dávka zložky
Receptúra

Zloženie

Cement (kg)

A

V/C
Plastifikčná prísada (g)

C

UA1

UA2

UA3

UA4

UB1

UB2

UB3

UB4

UC1

UC2

UC3

UC4

1,2

1,4

2,0

2,4

1,2

1,4

2,0

2,4

1,2

1,4

2,0

2,4

1,0

1,2

Recyklát: PUR pena (l)
Voda (l)

B

8
0,66

0,77

8
1,1

0,55
-

1,32

0,72

0,84

8
1,2

1,44

0,6

0,7

0,60

0,50

-

12

14

20

24

Tabuľka 1 - Základné zloženie zámesí. Zdroj: autor
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Zložky zmesi sa dávkovali hmotnostne (cement, plastifikačná prísada) a objemovo (zámesová
voda a recyklát z PUR peny), ich miešanie prebiehalo ručne. Po dôkladnom premiešaní vody
s cementom sa opatrne pridávala polyuretánová pena. Z homogénnej zmesi sa vyrobili
skúšobné vzorky tvaru kocky s hranou 100 mm (obr. 2b), ktoré sa ošetrovali 48 hodín vo
vlhkom prostredí. Následne sa odformovali a uložili na 28 dní do prostredia so zvýšenou
relatívnou vlhkosťou (φ ≥ 95%). Po uplynutí tejto doby sa vzorky uchovávali v laboratórnom
prostredí s teplotou cca 20 °C a relatívnou vlhkosťou vzduchu φ = cca 60 %.
Na vzorkách sa určila 28 dňová pevnosť v tlaku – resp. napätie v tlaku pri 2,5; 5; 7,5 a 10%
deformácií; objemová hmotnosť, vlhkosť; súčiniteľ tepelnej vodivosti λ po 28 dňoch vo
vlhkom prostredí a následne po 14 dňoch v laboratórnom prostredí.

Obr. 2- a) vzorka PUR recyklátu, zrnitosť 4/8 mm; b) skúšobná vzorka polyuretánbetónu
(UA3: V/C=0,55; dávka cementu 250 kg/m3). Zdroj: autor

Výsledky experimentov
Základné fyzikálne a tepelno-technické vlastnosti ľahkých betónov sa uvádzajú v tabuľke 2.
Objemová hmotnosť polyuretánbetónu sa menila v závislosti od pomeru medzi objemom
cementového tmelu a objemom recyklovanej PUR peny. So zvyšujúcou sa dávkou cementu
narastal percentuálny podiel cementového tmelu k celkovému objemu skúšobnej vzorky, čo
malo za následok zvýšenie objemovej hmotnosti i súčiniteľa tepelnej vodivosti λ.
Pri dávke cementu 150 kg/m3 dosahovala objemová hmotnosť hodnoty od 250 do 280
kg/m3, pri najvyššej dávke cementu - 300 kg/m3 sa pohybovala na úrovni od 510 do 590
kg/m3.

0,55

0,60

95

Súčiniteľ tepelnej
vodivosti λ
(W/m.K)

Vek vzorky 28 dní

Vek vzorky
(deň)

Vek vzorky (deň)

Deformácia (%)

Napätie ρ (MPa)

Označenie vzorky

Vodný
súčiniteľ
(V/C)

Objemová
hmotnosť
(kg/m3)

Dávka
cementu
(kg/m3)

UA1

150

270

260

0,064

0,062

0,07

0,07

0,07

0,08

UA2

175

320

310

0,073

0,068

0,19

0,18

0,18

0,18

UA3

250

480

450

0,090

0,084

0,46

0,50

0,45

0,40

UA4

300

580

550

0,102

0,094

0,86

0,82

0,75

0,72

UB1

150

280

280

0,065

0,063

0,12

0,12

0,12

0,12

UB2

175

340

310

0,071

0,068

0,19

0,23

0,22

0,22

28

42

28

42

2,5

5

7,5

10

http://www.mladaveda.sk

Vol. 3 (2), pp. 92-99

0,50

∗

UB3

250

460

440

0,079

0,075

0,55

0,47

0,43

0,41

UB4

300

570

540

0,095

0,090

0,98

0,84

0,73

0,71

UC1

150

270

250

0,066

0,065

0,11

0,11

0,11

0,11

UC2

175

340

400

0,079

0,076

0,18

0,19

0,20

0,19

UC3

250

500

450

0,085

0,079

0,76

0,76

0,75

0,59

UC4

300

590

510

0,099

0,091

0,82

0,94

0,73

0,68

Tabuľka 2 - Fyzikálne a tepelno-technické vlastnosti skúšobných vzoriek
Zdroj: autor

S rastúcou dávkou cementového tmelu narastal aj súčiniteľ tepelnej vodivosti skúšobných
vzoriek. Hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti skúšobných vzoriek ľahkého betónu na báze
recyklovanej polyuretánovej peny uložených vo vlhkom prostredí bola pri dávke cementu 150
kg/m3 cca. 0,066 W/(m·K). Pri najvyššej dávke cementu 300 kg/m3 dosiahla maximálnu
hodnotu 0,102 W/(m·K).
Priebeh závislosti medzi súčiniteľom tepelnej vodivosti „suchých vzoriek“ 2 a dávky cementu
(graf 2) bol takmer identický v porovnaní so závislosťou „vlhkých vzoriek“ 3 (graf 1). Mierny
pokles hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti suchých vzoriek bol spôsobený znížením vlastnej
vlhkosti vzoriek. Súčiniteľ tepelnej vodivosti vzoriek uložených v laboratórnom prostredí sa
pri dávke cementu 150 kg/m3 pohyboval od 0,062 do 0,065 W/(m·K). Pri najvyššej dávke
cementu 300 kg/m3 sa súčiniteľ tepelnej vodivosti vzoriek uložených v rovnakom prostredí
pohyboval od 0,090 do 0,094 W/(m·K).

Graf 1 - Závislosť medzi súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a dávkou cementu
skúšobných vzoriek uložených 28 dní vo vlhkom prostredí. Zdroj: autor
*

Pri vodnom súčiniteli V/C = 0,50 bola použitá plastifikačná prísada Berament N 101 v množstve 1 % z
hmotnosti cementu.
2
„suchá vzorka“ - vzorka uložená najprv 28 dní vo vlhkom prostredí a následne 14 dní v laboratórnom prostredí
(prostredie s teplotou cca 20 °C a relatívnou vlhkosťou vzduchu φ = cca 60 %).
3
„vlhká vzorka“ - vzorka uložená 28 dní vo vlhkom prostredí (prostredie so zvýšenou relatívnou vlhkosťou
vzduchu φ ≥ 95%).
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Použitie plastifikačnej prísady sa pozitívne prejavilo pri všetkých dávkach cementu. Pri dávke
cementu 175 kg/m3 dosiahli skúšobné vzorky s prísadou najvyššiu hodnotu súčiniteľa tepelnej
vodivosti: 0,079 W/(m.K) – vzorky uložené 28 dní vo vlhkom prostredí a hodnotu 0,076
W/(m.K) – vzorky uložené 28 dní vo vlhkom prostredí a následne 14 dní v laboratórnom
prostredí.

Graf 2 - Závislosť medzi súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a dávkou cementu skúšobných
vzoriek uložených 28 dní vo vlhkom prostredí a následne 14 dní v laboratórnom prostredí.
Zdroj: autor

Pevnostné charakteristiky skúšobných vzoriek záviseli od dávky cementu. Pri nízkych
dávkach cementu bolo napätie s narastajúcou deformáciou vzoriek takmer konštantné. Ich
vyššie dávky vyvolali nadbytok cementového tmelu, čo malo za následok nerovnomerné
rozdelenie tmelu v objeme vzorky a kolísanie výsledkov pevnostných charakteristík.
Plastifikačná prísada spôsobila nadmerné stekutenie cementového tmelu, čo malo vplyv na
homogenitu betónových vzoriek. Hodnoty napätia resp. deformácie skúšobných vzoriek
s použitím danej prísady boli približne na rovnakej úrovni ako skúšobné vzorky bez
aplikovanej prísady. Určitý rozdiel možno vidieť na vzorkách s dávkou cementu 250 kg/m3,
kde práve vzorky s plastifikačnou prísadou dosiahli výrazne vyššie hodnoty napätí
v porovnaní s ostatnými vzorkami pri inej dávke cementu.
Závislosť medzi hodnotami maximálnych napätí (dosiahnutých na skúšobných
vzorkách bez ohľadu na veľkosť deformácie) a dávkami cementu sú uvedené v grafe 3.
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Graf 3 - Závislosť medzi maximálnym napätím a dávkou cementu.
Zdroj: autor

Zhodnotenie výsledkov a záver
Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že ľahké betóny na báze
recyklovanej polyuretánovej peny vykazovali relatívne dobré fyzikálno-mechanické
vlastnosti. Tieto vlastnosti boli výrazne ovplyvňované dávkou cementu. So zvyšujúcou sa
dávkou cementu výrazne vzrastala objemová hmotnosť, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ i
pevnostné charakteristiky skúšobných vzoriek ľahkého betónu.
S narastaním dávky cementu zo 150 kg/m3 až po 300 kg/m3 sa zvýšila objemová
hmotnosť z 250 kg/m3 na 590 kg/m3; súčiniteľ tepelnej vodivosti z 0,062 na 0,102 W/(m.K) a
pevnosť resp. maximálna hodnota napätia z 0,1 MPa na 1,0 MPa. Vplyv plastifikačnej prísady
sa výrazne prejavil pri vzorkách s dávkou cementu 175 kg/m3, kde súčiniteľ tepelnej vodivosti
suchých vzoriek dosiahol hodnotu 0,076 W/(m.K) a pri dávke cementu 250 kg/m3, kde vzorky
dosiahli maximálnu hodnotu napätia 0,76 MPa.
Polyuretán svojimi vlastnosťami predstavuje plnohodnotnú náhradu ľahkých plnív na
báze expandovaných vulkanických skiel a recyklovaného polystyrénu. Nakoľko
polyuretánbetóny dosahujú nízke pevnosti, z tohto hľadiska nemôžu konkurovať bežným
betónom. Využité môžu byť v monolitických konštrukciách alebo ako výplňový materiál pre
vodorovné konštrukcie striech, v podlahách alebo stropných konštrukciách. Ich použitím sa
výrazne zníži celková objemová hmotnosť konštrukcie a zlepšia sa tepelnoizolačné vlastnosti.
Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.

98

http://www.mladaveda.sk

Vol. 3 (2), pp. 92-99

Použitá literatúra
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

99

CEMMAC, a.s. Technický list [online] [cit 9. 10.2014]. Dostupné z: http://www.cemmac.sk/cement-cemiib-s-325-r
GOGA, V. Testing and Application of New Phenomenological Material Model for Foam Materials. [online]
[cit 1. 2.2015]. Dostupné z: http://www.posterus.sk/?p=3923
ISOPOL® & Kalias, s.r.o. Sanácia striech s polyuretánovou penou (PUR). [online] [cit 2. 2. 2015].
Dostupné z: http://www.kalias.sk/index.php?menu=41.
ŠŤASTNÝ, M. et al. 2012. Plnivo na bázi polyuretanové pěny do lehkých betonů. In: RECYCLING 2012
"Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin". Brno, 2012, s.
151 – 158, ISBN 978-80-214-4432-4.
TZB portal. Plastový odpad z elektronického šrotu ako plnivo do betónu. [online] [cit 1. 2.2015.]. Dostupné
z:http://www.tzbportal.sk/beton-betonarky/plastovy-odpad-z-elektronickeho-srotu-ako-plnivo-dobetonu.html.
VÁCLAVÍK, V. – J. DAXNER. Nové plnivo do lehkých betonů na bázi polyuretanu. [online] [cit 11.
10.2015]. Dostupné z: http://tvstav.cz/clanek/394-nove-plnivo-do-lehkych-betonu-na-bazi-polyuretanu
VÁCLAVÍK, V. – J. DAXNER, 2009. Aplikace polyuretanových recyklátu v tepelně izolačních
omítkových směsích. In: RECYCLING 2009 „Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako
zdroje plnohodnotných surovin“. VUT Brno, 2009, s. 16 – 21, ISBN 978-80-214-3842-2.

http://www.mladaveda.sk

