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Wprowadzenie
Informacje ogólne
Na zlecenie Isobooster firma TNO Quality Services B.V. dokonała badania wartości
izolacyjnych dwóch różnych zaoferowanych próbek.
Badanie wykonano w ramach trzech voucherów innowacyjnych1, numery voucherów to
G093066, G093067, G093064
Oryginalne vouchery TNO otrzymała w lipcu 2009 r.

1.2 Cel badania
Według podanych informacji materiał do zbadania to innowacyjna kombinacja folii
bąbelkowych oraz folii odbijających ciepło.
Badanie miało za cel pomiar zużycia energii przy zastosowaniu materiału izolacyjnego w
prawdziwych warunkach pogodowych w miejsce kontrolowanych warunków
laboratoryjnych, które nie są reprezentatywne dla warunków w sektorze budowlanym;
wszystko to w porównaniu z tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi.

Voucher innowacyjny – forma rozliczania kosztów badań dla firm (przyp. tłum.)
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Próbki
Do badania TNO otrzymała następujące próbki:
Opis
Isobooster T1.
Materiał warstwowy z folii bąbelkowej i
folii odbijającej ciepło. Sześć warstw folii
bąbelkowej i dwie warstwy dwustronnej
folii odbijającej ciepło. Całość połączona
ze sobą etykietami polipropylenowymi.

Numer próbki TMO
09.0450/1

Isobooster T2
09.0450/2
Materiał warstwowy z folii bąbelkowej i
folii odbijającej ciepło. Dziesięć warstw
folii bąbelkowej i cztery warstwy
dwustronnej folii odbijającej ciepło.
Całość połączona ze sobą etykietami polipropylenowymi
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Badanie
Wartości izolacyjne próbek określono za pomocą tak zwanej metody domków.

3.1 Ogólne informacje o metodzie
Obecne, standardowe normy, na przykład ISO 8302 zakładają [użycie] płyty grzejnej,
zaopatrzonej z jednej strony w materiał izolacyjny. Po drugiej stronie materiału
izolacyjnego rejestruje się profil cieplny. Metoda ta daje wskazanie wartości izolacyjnej,
jest jednak mniej reprezentatywna w sytuacjach praktycznych.
Stąd w niniejszym badaniu wybrano metodę „domków”, o której m.in. TNO przekonała się,
że bardziej zgadza się ona z sytuacjami praktycznymi.

3.2 Zasada „Metody domków”
Metoda domków obejmowała następującą procedurę.
Na jednym terenie buduje się pięć identycznych domków. Każdy domek jest wyposażony
w określony typ izolacji. W domkach zainstalowano skalibrowane elektryczne źródła
ogrzewania. Trzy domki zaopatrzono w izolację, której wartość izolacji jest znana i ogólnie
zaakceptowana. Dwa domki zawierały izolację Isobooster. Materiał izolacyjny
zamontowano na domku w formie pojedynczej warstwy.
W trakcie 2 miesięcy zimowych utrzymywano stałą temperaturę domków przez 24 godziny
na dobę. Codziennie przekazywano regularnie i z dużą częstotliwością stan temperatur
wewnętrznych i zewnętrznych automatycznie do TNO i tam też gromadzono te dane.
Ponadto w trakcie 2 tygodni wykonano testy „domków wewnętrznych” przy temperaturze ok.
20° C.
„Domki” zrobiono z płyty MDF, miały one wymiary 80 x 80 x 80 cm. Zaopatrzono je w
znajdujące się na różnych wysokościach, w odstępie 10 cm od góry i od dołu oraz w środku
skalibrowane termoogniwa. Ponadto domki wyposażono w przekaźniki, lampy oraz
skalibrowany Watomierz. Domki pokryto materiałem izolacyjnym.
Szkic przedstawiono na rysunku 1.

2
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Bezprzewodowe termoogniwo podłączone do
komputera TNO.

W = skalibrowany Watomierz
R = przekaźnik
S = źródło napięcia
C = komputer

Rys. 1 - Dwuwymiarowe przedstawienie układu

Domek zapakowany całkowicie w materiał izolacyjny ustawiono na zewnątrz na
drewnianej ramie, żeby wyeliminować przenikanie zimna.
Miejsce ustawienia wybrano tak, że wpływ pogody na różne domki testowe był
jednakowy(zob. zdjęcie w Załączniku B). Domki nie były chronione przed różnymi
czynnikami pogodowymi, takimi jak deszcz czy wiatr.
Metoda domków – metoda, w której porównuje się wartości izolacyjne różnych materiałów
ze sobą, przy czym za wartość wyjściową przyjmuje się zaakceptowaną wartość izolacyjną
76 mm XPS.
Oznacza to, że domek zaopatrzony w 76 mm XPS zawsze zostaje ujęty w testach jako
punkt odniesienia w badaniu (w tych samych warunkach co testowany materiał - m.in.
temperatura, wilgoć).
Podsumowując:
Badanie wykonuje się w ten sposób, że uzyskane wartości R2 są reprezentatywne przy
sytuacjach praktycznych. Testuje się zawsze w stosunku do znanej wartości R dla XPS o
zdefiniowanej grubości.

w niderlandzkim R jest inną nazwą wartości oporu termicznego
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Wyniki

4.1 Oddziaływanie w tygodniach zimowych na zewnątrz
Zarejestrowano moc do zużycia w trakcie „miesięcy zimowych” na zewnątrz. W tabeli 1
są wyniki zużycia w trakcie „miesięcy zimowych”, przy temperaturze zewnętrznej.

Tabela 1: Wyniki rejestracji „miesięcy zimowych”

IB Tl
KWH

IB T2
KWH

XPS 76 XPS R=2,81
KWH m2.K/W

R IB Tl

RIBT2

w st. do

w st. do

1,65

1,14

1,39

2,81

2,37

XPS
3,43

2,39

1,65

2,01

2,81

2,36

3.42

0.55

0,38

0,46

2,81

2,35

3,40

1,29

0,89

1,07

2.81

2,33

3,38

1,79

1,24

1,51

2,81

2,37

3,42

3,92

2,76

3,34

2,81

2,39

3,40

Śr. R

2,36

3,41

St.odch.

0,02

0,02

XPS

4.2 Oddziaływanie wewnątrz
W tabeli 2 są wyniki zużycia w trakcie kilku „miesięcy letnich” przy ok. 20 °C
temperatury wewnętrznej. W załączniku C przedstawiono kilka profili temperatury w
tym czasie.
Tabela 2: Wyniki rejestracji „miesięcy letnich”

IB Tl

IB T2

XPS 76

XPS R=2,81

RIB Tl

RIBT2

KWH

KWH

KWH

m2.K/W

m2.K/W

m2.K/W

1,99

1,36

1,67

2,81

2,36

3,44

2,13

1,48

1,80

2,81

2,37

3,43

2,09

1,45

1,76

2,81

2,36

3,42

2,05

1,43

1,73

2,81

2,37

3,40

2,17

1,49

1,84

2,81

2,38

3,45

Śr. R

2,37

3,43

St. odch.

0,01

0,02

4.3 Wartość izolacji = wartość R
Wartość izolacji określa się jako średnią z „wartości zimowej i letniej”.
Średnia wartość izolacji = wartość R dla Isobooster T1 to 2,37 m2.K/W (standardowe
odchylenie 0,02m2.K/W), zaś średnia wartość izolacji = wartość R dla Isobooster T2 to
3,42 m2.K/W (standardowe odchylenie 0,02m2.K/W).
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Obliczona wartość R według EN ISO 6946
Informacje ogólne
Opór cieplny warstwy powietrza opisuje się jako:
Rg = 1 / ha + hr
Rg = opór cieplny pustki powietrznej
ha = współczynnik przewodnictwa i
konwekcji
hr = współczynnik promieniowania.
ha dla poziomego strumienia ciepła (a więc dla dylatacji pionowej) najwięcej 1,25
W/(m2.K) oraz 0,025/D W/(m2.K).
Przy czym d to grubość pustki powietrznej w kierunku przepływu ciepła.
hr podaje się jako hr = Ehro
Przy czym :
E = wynikający współczynnik emisji pomiędzy powierzchniami
E = 1/(1/e1 + 1/e2 – 1)
Przy czym:
e1 i e2 przedstawiają globalne współczynniki emisji powierzchni, które
ograniczają dylatację / pustka powietrzna.
e to maks. 01, według EN ISO 6946:2007 chociaż folie mogą spowodować e = 0,03
(efekt starzenia).
hro = współczynnik promieniowania dla powierzchni dla powierzchni ciała czarnego
to 5,1 dla nie wentylowanej dylatacji według NEN 1068 przy 10°C.

5.2

Wyszczególnienie
Isobooster pomiędzy dylatacją przy minimum 12
mm powietrza po obu stronach izolacji
Element murowany e = 0,9

Isobooster Tl
Ilość warstw folii bąbelkowej
Ilość warstw aluminiow. tworzywa PET
Wewnętrzne dylatacje e1 i e2 = 0,1
Dylatacje w kierunku części murowanej
Rsi i Rse

6
2
1
2
1

Isobooster T2
10
4
3
2
1

R (m2.K/W)
na warstwę
0,125
0,000
0,290
0,570
0,170

Wartość R (m2.K/w) Isobooster w dylatacji pionowej :

R(m2.K/W)
Wszystkie
Warst. Isob. T1
0,750
0,000
0,290
1,140
0,170

R (ml K/W)
Wszystkie
Warst. Isob.
T2
1,250
0,000
0,870
1,140
0,170

2,35

3,43
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6 Wniosek
Na podstawie wykonanego badania, wykonanego zarówno w „miesiącach zimowych”,
jak i w „miesiącach letnich”, mierząc według „metody domków” można dojść do
wniosków, że wartość R dla Isobooster T1 wynosi 2,4 m2.K/W, a wartość R dla
Isobooster T2 wynosi 3,4 m2.K/W.
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Zdjęcia
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Zdjęcia sytuacji testowej
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Profile temperatury
Isobooster
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TNO Quality Services B.V.
[dane teleadresowe]
[u dołu prawej strony informacja o ogólnych warunkach firmy]
Data 22 września 2009
Nasz znak TQS RAP-09-7501
Numer projektu 25177
Dotyczy starzenia się folii bąbelkowej
WPROWADZENIE
W celu określenia żywotności foli bąbelkowej z PE, stanowiącej część warstwy izolacyjnej,
przeprowadzono proces przyspieszonego starzenia się, po czym w sposób mechaniczny
określono jej wytrzymałość.
Warstwa izolacyjna przewidziana jest do zastosowań w budownictwie mieszkalnym i
użyteczności publicznej.
TNO Quality Services B.V. otrzymało zlecenie przeprowadzenia doświadczeń, na podstawie
których można będzie określić przewidywalną trwałość folii i o podbudowę tych doświadczeń
w kontekście przewidywanej trwałości folii.
MATERIAŁ
Firm Flowlight udostępniła TNO Quality Services B.V. ok. 1 m2 stabilizowanej folii
bąbelkowej PE.
PRZYSPIESZONY PROCES STARZENIA
Przyspieszony proces starzenia odbywa się zgodnie z procesem przewidzianym dla
pozostałych materiałów z PE, przy czym dominującym procesem rozpadu jest utlenianie. Jest
to ekspozycja na działanie temperatury 100 ºC w piecu przez 1000 godzin.
Po ekspozycji przeprowadzono próby naciskowe na pęcherzyki folii.
PODBUDOWA
Zachowanie się materiałów z PE w czasie długotrwałego utleniania określa się za pomocą
różnych mechanizmów:
o rozpadu molekularnego;
o przemieszczania się łańcuchów molekularnych,
W materiałach z PE na skutek działania energii cieplnej mogą powstawać przemieszczenia.
Przemieszczenia te mogą prowadzić do tworzenia się grup reaktywnych, które w obecności
tlenu ulegają dalszym reakcjom i prowadzą do rozerwania łańcuchów. Proces ten jest
nazywany termooksycacją. Proces ten przyspiesza się poprzez podwyższenie temperatury.
Energia aktywująca ten proces wynosi ok. 67 kJ/mol. Zastosowany okres 1000 godzin w
temperaturze 100 ºC odpowiada okresowi:
o 70 lat przy 20 ºC
o 35 lat przy 30 ºC
o 15 lat przy 40 ºC

WYNIKI
Folia bąbelkowa PE po przeprowadzonym procesie przyspieszonego starzenia w temperaturze
100 ºC przez 2000 godzin jest nienaruszona, optycznie nabrała lekkiego zabarwienia i nieco
zmatowiała.
Wymiary pęcherzyków nie uległy zmianie po opisanym procesie przyspieszonego starzenia w
temperaturze 100 ºC.
Odporność na nacisk nie zmalała, lecz wzrosła. Średni przyrost mieści się w granicach wahań
pomiarów. Wahania pomiarów spowodowane są wahaniami w wysokości pęcherzyków.
WNIOSEK
Mimo, że zwiększenie odporności na nacisk i zmiany w wyglądzie wskazują, iż można mówić
o pewnym zestarzeniu się materiału po przeprowadzonym procesie przyspieszonego starzenia,
to jest ono nieznaczne. Po przeprowadzonym procesie przyspieszonego starzenia materiał nie
osiągnął jeszcze stanu, w którym utraciłby swoja funkcjonalność. Dlatego należy wyciągnąć
wniosek, że żywotność folii bąbelkowej z PE w warstwie izolacyjnej w budynku wynosi
dziesiątki lat.
Ponadto przeanalizowano okoliczności uszkodzenia folii, jakie zaobserwowano w praktyce.
Okoliczności uszkodzenia po stosunkowo krótkim okresie używania można wyjaśnić
rozdarciami pod wpływem wytężenia, czasami w połączeniu ze środowiskiem korozji
naprężeniowej. Rozdarcia tworzą się przy koncentracji naprężenia na spawach, rysach i
nacięciach oraz mikro rozdarciach.
Można zatem wyciągnąć wniosek, iż oczekiwana żywotność nowoczesnej folia HDPE, w
której nie występują naprężenia, umieszczonej pod ziemią przy temperaturze poniżej 20 ºC
wynosi ponad 100 lat. Staranne jej ułożenie pozwoli zapobiec przedwczesnemu rozdarciu.
Eindhoven, wrzesień 2009
[podpis]
inż J.J.A. Maat
Autor
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