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PROROX

Nowa oferta,
ci
więcej korzyś

Izolacje dla przemysłu i energetyki

Rozwiązania
izolacyjne ProRox
dla rur i rurociągów

Nasza wiedza
kluczem do Twojego
sukcesu
ROCKWOOL Technical Insulation, jako niezależna
organizacja stanowiąca część Grupy ROCKWOOL, jest
światowym liderem na rynku izolacji technicznych.
W ramach grup produktowych: ProRox dla przemysłu
i energetyki oraz SeaRox dla sektora morskiego
i przybrzeżnego, nasi doradcy i eksperci oferują pełną
gamę produktów i systemów do izolacji termicznej
i ochrony przeciwpożarowej dla różnych typów
instalacji. Aby temu sprostać, ROCKWOOL Technical
Insulation w sposób ciągły monitoruje rozwój rynku.
Od ponad 75 lat udaje się nam dostarczać wysokiej
jakości produkty i utrzymywać ekspercki poziom
doradztwa dzięki innowacyjności, prowadzonym
regularnie badaniom i intensywnym szkoleniom
naszego personelu. Angażujemy się w te działania,
by zapewnić Tobie możliwie najlepszy serwis.

Doskonałe rozwiązania izolacyjne,
niezwykli ludzie
Wszystkie rozwiązania izolacyjne ofererowane przez ROCKWOOL
Technical Insulation spełniają najbardziej rygorystyczne normy
jakości i bezpieczeństwa. Wszystkie produkty i konstrukcje z linii
ProRox i SeaRox zostały przetestowane zgodnie z najnowszymi
przepisami i zatwierdzone przez główne jednostki certyfikujące. ROCKWOOL Technical Insulation definiuje swoje standardy
bardzo wysoko. Jako innowacyjna firma nieustannie poszukujemy nowych systemów, metod i technik w każdym segmencie.
Staramy się rozwijać coraz bardziej wydajne produkty oraz stale
optymalizować procesy produkcyjne i technologiczne. I takie
rozwiązania dostarczamy! Nasi pracownicy znają rynek w najdrobniejszych szczegółach. Dzieląc się nieustannie swoją wiedzą
i doświadczeniem, zapewniają Klientom najlepszy serwis. Obok
doskonałych rozwiązań izolacyjnych są kluczem do naszego
sukcesu. Dzięki ich eksperckiej wiedzy i bogatemu doświadczeniu
możemy zaproponować Państwu wyjątkowe rozwiązania izolacyjne ze skalnej wełny mineralnej, narzędzia ekspertów i serwis na
wysokim poziomie.

Najlepsze rozwiązania oparte na ekspertyzie
i sprawdzonej wiedzy
Oprócz wysokiej jakości produktów ROCKWOOL Technical
Insulation posiada niezbędną wiedzę i wieloletnie doświadczenie – konieczne, by właściwie dobrać rozwiązania izolacyjne dla

Izolacje techniczne zaprojektowane przez ekspertów
2

projektantów i wykonawców zarówno w przemyśle i energetyce, jak i w sektorze morskim i przybrzeżnym. Nasi Doradcy
Techniczni i Inżynierowie Sprzedaży z przyjemnością udzielą
Państwu technicznego wsparcia na etapie specyfikacji technicznej oraz w fazie projektowania.

Zawsze aktualne informacje
i narzędzia ekspertów
Jako profesjonalista dążysz do możliwie najlepszego rezultatu.
W ROCKWOOL Technical Insulation znajdziesz nie tylko wysokiej jakości produkty, naszym celem jest również dostarczanie
informacji uwzględniających najnowsze osiągnięcia techniczne. Zawsze możesz sprawdzić, czy Twoje informacje są aktualne. Jeśli masz pytania o konkretną aplikację lub właściwości
produktu, skontaktuj się z Inżynierami Sprzedaży ROCKWOOL
Technical Insulation. Odwiedź także naszą stronę internetową:
www.rockwool-rti.com

Grupa ROCKWOOL to ponad 75 lat doświadczenia
Firma ROCKWOOL Technical Insulation jest niezależną organizacją działającą w ramach Grupy ROCKWOOL – największego
na świecie producenta innowacyjnych produktów i systemów
ze skalnej wełny mineralnej. Główna siedziba ROCKWOOL
International A/S mieści się w Hedehusene, w Danii. W roku
2013 wartość sprzedaży wygenerowanej przez Grupę wyniosła
około 2 mld EUR. Działalność Grupy ROCKWOOL obejmuje
swym zasięgiem Europę i stale jest rozwijana w Rosji, Ameryce Północnej, Indiach i we Wschodniej Azji. Firma zatrudnia
około 10 500 pracowników.

ROCKWOOL deklaruje temperaturę
topnienia powyżej 1000°C
Produkty ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL spełniają
najbardziej rygorystyczne wymagania ochrony przeciwpożarowej i realnie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa
pożarowego budynków i instalacji. Inne stosowane materiały
izolacyjne spalają się w znacznie niższych temperaturach,
uwalniając często niebezpieczne substancje. Wełna skalna
jest niepalna i topi się dopiero w temperaturze ponad 1000°C.
Dzięki temu izolacja ROCKWOOL skutecznie hamuje rozprzestrzenianie się ognia, przyczyniając się ostatecznie do ratowania życia ludzkiego i ochrony budynków.

Wełna skalna chroni ludzi i środowisko
Produkty ROCKWOOL zapewniają skuteczną ochronę i optymalną wydajność podczas całego cyklu życia instalacji. Według
niezależnych badań produkty ROCKWOOL są jednymi z najbardziej trwałych produktów dostępnych na rynku, które znacząco
wpływają na poprawę stanu środowiska, oszczędność energii,
redukcję CO2, izolację akustyczną i bezpieczeństwo pożarowe.
Pozytywny wynik w redukcji CO2 potwierdza fakt, iż w ciągu
całego cyklu życia izolacja ROCKWOOL pozwala zaoszczędzić
ponad 20 000 razy więcej CO2 niż powstało przy jej produkcji.
Ognioodporne i izolacyjne właściwości produktów ROCKWOOL
Technical Insulation ze skalnej wełny mineralnej zapewniają
najwyższej jakości ochronę ludzi, mienia i środowiska.
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Współzałożyciel EiiF
ROCKWOOL Technical Insulation
jest jednym z założycieli
Europejskiej Fundacji Izolacji
Przemysłowych (EiiF) powołanej
z myślą o zakładach
przemysłowych, które muszą
ograniczyć emisję CO2 do
atmosfery.

European Industrial
Insulation Foundation

Founding Partner
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ROCKWOOL ProRox PS
Nowa generacja otulin w izolacji
rur i rurociągów
Rola rurociągów
W wielu procesach przemysłowych, w instalacjach
chemicznych, petrochemicznych oraz energetycznych, główną
rolę odgrywają rurociągi, ponieważ łączą ze sobą podstawowe
komponenty, takie jak aparatura, kolumny, zbiorniki, kotły,
turbiny itd., umożliwiając przesył materiałów i energii. Dla
zapewnienia prawidłowości przebiegu procesów technologicznych, stan mediów w rurociągach musi być utrzymywany
w wyznaczonych granicach (np. w określonym zakresie temperatury, lepkości, ciśnienia itd.). Obok prawidłowej izometrii
rurociągów i właściwego mocowania, ważnym czynnikiem jest
także izolacja instalacji. Musi ona zapewniać stałą redukcję
strat ciepła, oszczędną pracę i funkcjonalność instalacji. Tylko

Właściwy system izolacji

dzięki temu można uzyskać rentowny, nie przynoszący strat

Dobór właściwego systemu izolacji zależy od wielu czynników,

wywołanych zakłóceniami, przebieg procesów w czasie zapla-

takich jak: obciążenie mechaniczne, bezpieczeństwo, kwestie

nowanej żywotności urządzeń.

finansowe itd. ROCKWOOL Technical Insulation oferuje szeroką paletę produktów do izolacji rurociągów w różnych techni-

Wymagania wobec rurociągów

kach: z wykorzystaniem gotowych otulin ProRox PS lub mat na

Do najważniejszych wymagań stawianych rurociągom w pro-

siatce drucianej ProRox WM. Zostały one stworzone z myślą

cesach przemysłowych należy efektywność energetyczna,

o specyficznych obszarach zastosowań. Te łatwe w obróbce

niezawodność i bezpieczeństwo w każdych warunkach,

materiały izolacyjne zapewniają jednocześnie wysoki poziom

a w dalszej kolejności funkcjonalność w sterowaniu procesami

opłacalności, funkcjonalności i redukcji strat ciepła. Stale

oraz właściwa w stosunku do otoczenia struktura i wytrzyma-

prowadzone wewnętrzne i zewnętrzne kontrole produktów

łość mechaniczna. Izolacje termiczne odgrywają istotną rolę

ROCKWOOL Technical Insulation pozwalają na utrzymanie ich

w dążeniu do spełnienia wszystkich warunków.

wysokiej jakości.

Dzięki specjalizacji w dziedzinie izolacji technicznych, oferujemy wysokiej klasy produkty
ProRox do wszystkich aplikacji w przemyśle i energetyce. Kluczową cechą wyróżniającą nasze
rozwiązania jest doskonała izolacja termiczna, która pozwala skutecznie kontrolować zużycie
energii. Wszystkie nasze produkty z linii ProRox spełniają najbardziej rygorystyczne normy
akustyczne i ochrony przeciwpożarowej oraz najnowsze europejskie standardy, takie jak ASTM.
Jakość naszych produktów jest gwarantowana i potwierdzona znakiem CE.
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Izolacja rur z zastosowaniem otulin
Zastosowanie otulin ProRox PS w izolacji rurociągów daje

Izolacja rur z zastosowaniem mat
z siatką drucianą

możliwie najlepsze rezultaty, z zachowaniem małych strat cie-

Maty na siatce ProRox WM wykonane są ze skalnej wełny

pła i niskich temperatur powierzchni. Dzieje się tak dzięki ich

mineralnej i przyszyte do galwanizowanej siatki drutem

znikomej przewodności cieplnej w porównaniu do mat z siatką

galwanizowanym.

drucianą. Ponadto większość otulin ProRox PS posiada tak

Izolacja rur z wykorzystaniem mat na siatce ProRox WM od

dużą odporność, że mogą być stosowane bez dodatkowych

wielu lat stanowi sprawdzone i uniwersalne rozwiązanie

konstrukcji wsporczych. W takim przypadku nie powstają

izolacyjne. Ze względu na ich elastyczność i odporność na

również, podyktowane warunkami technicznymi, mostki ter-

działanie wysokich temperatur, maty można bez trudu ciąć

miczne, które mają negatywny wpływ na roboczą przewodność

i mocować na rurach. Maty na siatce znajdują zastosowanie

cieplną izolacji. Przy temperaturach powyżej 300°C w pojedyn-

tam, gdzie niemożliwie jest użycie otulin, np. w przypadku rur

czych przypadkach należy sprawdzić, czy istnieje konieczność

z dużą liczbą elementów o nieregularnych kształtach, takich

zastosowania konstrukcji wsporczej.

jak kolanka czy armatura. Maty na siatce ProRox WM wykazują

Otuliny ProRox PS do izolacji rur są produkowane w rozmiarach

stosunkowo niską odporność na nacisk i powinny być moco-

dokładnie pasujących do ich średnicy, dlatego niebezpieczeń-

wane wyłącznie przy użyciu elementów dystansowych lub kon-

stwo konwekcji i popełnienia błędów montażowych - np. zbyt

strukcji wsporczych.

krótkie docięcie, tak jak w przypadku mat - jest zminimalizowane. Otuliny do izolacji rur i rurociągów są dostępne w szerokim
zakresie produkcyjnym, o średnicach od 18 do 813 mm.

Izolacja rurociągów, układ dwuwarstwowy,

Izolacja rurociągów z zastosowaniem mat na siatce

otulina ProRox PS 960

ProRox WM
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Zalety stosowania otulin:

Porównanie różnych
systemów izolacji

 Szybki montaż, wynikający z braku konstrukcji wsporczych.

Szczególną zaletą otulin jest to, że nie wyma-

 Równa i trwała powierzchnia dla montażu okładzin.

gają one stosowania elementów wsporczych.

 Mniejsze straty ciepła, wynikające z braku elementów

Dzięki temu zjawisko mostków termicznych,

wsporczych.

powodowanych przez izolację, jest zminimali-

 Równomierny rozkład temperatury na powierzchni płaszcza.

zowane lub całkowicie wyeliminowane. Z dru-

 Wysoka wytrzymałość mechaniczna.

giej strony, izolacja systemem wykorzystują-

 Mniejsza grubość izolacji w porównaniu z matą na siatce dru-

cym maty na siatce drucianej ma swoje zalety

cianej dla tych samych parametrów.

w przypadku izolowania elementów o wysokich
temperaturach, ze względu na ich maksymal-

Ogólnie mówiąc, konstrukcja wsporcza w warstwie izolacyjnej

ne temperatury robocze.

pełni funkcję mostka termicznego, co powoduje znaczny wzrost
strat ciepła w całej izolacji.

System izolacji bez konstrukcji wsporczej
3

2

1

1. Rura, 2. Materiał izolacyjny ProRox PS 960 (otuliny), 3. Płaszcz

System izolacji z konstrukcją wsporczą
3

2

4

1. Rura, 2. Materiał izolacyjny ProRox WM (mata na siatce drucianej), 3. Płaszcz, 4. Konstrukcja wsporcza
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Opłacalność izolacji
Z badań wynika, że 26% rocznego zużycia energii przypada na
przemysł, który odpowiada za 40% ogólnej emisji CO2. W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci nastąpił wzrost wydajności
wykorzystania energii w przemyśle i jednoczesny spadek intensywności wytwarzania CO2 w wielu sektorach. Proces ten
został jednak zahamowany przez rosnący poziom produkcji
przemysłowej na całym świecie. Przewidywania dotyczące zużycia energii i poziomu emisji gazów cieplarnianych wskazują,
że bez podjęcia zdecydowanych kroków tendencje te będą się
pogłębiać. A ceny energii będą stale wzrastać.

Próba oszacowania wartości izolacji
Izolacje stosuje się głównie w celu ochrony personelu przed
poparzeniami, czyli ze względów bezpieczeństwa. Kolejnym
powodem stosowania izolacji jest hamowanie przepływu energii
w obrębie procesów przemysłowych, czyli zmniejszanie strat
ciepła do otoczenia. Chcąc oszacować wartość izolacji, warto
wziąć pod uwagę jeszcze jeden ważny czynnik – energię zainwestowaną w utrzymanie temperatury medium w określonym
limicie dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów
wytwórczych.

Ukryty potencjał

Rewitalizacja wykonywanej izolacji

Całość emisji generowana przez zakład przemysłowy może

Zmniejszenie zużycia energii przez zakład przemysłowy jest

osiągnąć znaczny poziom. Przykładowo, w średniej wielko-

możliwe jedynie po zmodernizowaniu izolacji, tak aby straty

ści rafinerii znajduje się 222 km zaizolowanych rurociągów.

ciepła zostały zredukowane do minimum. Wymaga to prze-

Powierzchnia izolacji pokrywającej sprzęt, zbiorniki i zbiorniki

myślanego projektu i zastosowania izolacji o odpowiedniej

magazynowe odpowiada powierzchni ponad 26 boisk piłkar-

grubości. Dobranie optymalnej grubości okładziny izolacyjnej

skich (130 000 m2). Temperatura wewnątrz nich może łatwo

zależy od typu zakładu, warunków otoczenia, wielkości wzrostu

osiągnąć 600°C lub więcej. Izolacja jest zatem konieczna, aby

temperatury procesowej i izometrii zakładu, wymaga więc

ciepło nie wydostawało się na zewnątrz. Ogólna zasada mówi,

specjalnego podejścia.

że dobrze wykonana i utrzymana izolacja może zatrzymać

Jednak w wielu przypadkach grubość izolacji rurociągów czy

w środku ok. 80% ciepła. Badania przeprowadzone przez

wyposażenia dla temperatur procesowych do 250°C wynosi

Holenderskie Centrum NCTI[1] wykazały, że w wielu zakładach

50 mm. Nawet niewielka zmiana grubości izolacji (do 100 mm),

ilość zachowanego ciepła wynosi od 50 do 60%. Nadal istnieje

przy ograniczonym wpływie na czas i koszt montażu, może

więc możliwość zaoszczędzenia co najmniej 20% energii.

przynieść znaczne oszczędności w zakresie energii, kosztów
ogrzewania i emisji CO2. Dostępna przestrzeń pomiędzy
rurociągami jest często zbyt mała, aby zwiększenie grubości
izolacji było możliwe i z tego powodu projektowanie izolacji
należy rozpocząć już na etapie projektowania zakładu.

Efektywna warstwa izolacji
Dodatkowe
oszczędności

Koszty ogrzewania
Energia
65 797 600 kWh
1 973 928 euro

CO²
22 300 ton

Warunki projektu: rurociąg o długości 10 km, średnica rurociągu
320 mm, temperatura 250°C, koszt energii 0,03 euro/kWh, działanie
ciągłe 8760 h, lokalizacja na zewnątrz
[1] NCTI: Nederlands Centrum Technische Isolatie
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ROCKWOOL ProRox PS 960
Zakres produkcyjny i ilość metrów w opakowaniu
Grubość izolacji w mm
mm

25

30

18

(30)

(25)

22

(30)

28
35

40

50

60

80

(20)

(13)

(9)

(6)

(4)

(25)

(20)

(12)

(9)

(6)

(4)

(20)

(15)

(9)

(7)

(5)

(4)

42

(16)

(12)

(9)

(6)

(4)

(3)

(1)

48

(15)

(12)

(9)

(6)

(4)

(3)

(1)

57

(12)

(9)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

60

(11)

(9)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

64

(9)

(9)

(6)

(4)

(3)

(3)

(1)

70

(9)

(8)

(5)

(4)

(3)

(3)

(1)

76

(9)

(7)

(5)

(4)

(3)

(3)

(1)

83

(7)

(6)

(5)

(3)

(3)

(3)

(1)

89

(6)

(6)

(4)

(3)

(3)

(3)

(1)

(1)

102

(5)

(4)

(4)

(3)

(3)

(1)

(1)

(1)

108

(5)

(4)

(3)

(3)

(3)

(1)

(1)

(1)

114

(4)

(4)

(3)

(3)

(1)

(1)

(1)

(1)

121

(4)

(4)

(3)

(3)

(1)

(1)

(1)

(1)

127

(4)

(3)

(3)

(3)

(1)

(1)

(1)

(1)

133

(3)

(3)

(3)

(3)

(1)

(1)

(1)

(1)

140

(3)

(3)

(3)

(3)

(1)

(1)

(1)

(1)

159

(3)

(3)

(3)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

169

(3)

(3)

(3)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

194

(3)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Na specjalne zamówienie

219

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

możliwe jest wyprodu-

245

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

kowanie otulin o innych

273

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

niż wymienione w tabeli

305

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

grubościach i średnicach.

324

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Sposób pakowania
 Otuliny pakowane
w kartony
 3 metry owinięte folią
termokurczliwą
 1 metr owinięty folią
termokurczliwą

356

8

100

120

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

406

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

419

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

456

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

508

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

558

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

610

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

660

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

712

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

762

(1)

(1)

(1)

813

(1)

(1)

(1)

Opis produktu
Zalety

ProRox PS 960 to niepalne, wyprodukowane
w technologii nawijania otuliny ze skalnej wełny

Doskonała izolacja termiczna i akustyczna

mineralnej.

Wysoka temperatura stosowania
Niepalność

Zastosowanie

Hydrofobowość

Otuliny ProRox PS 960 stosowane są do izolacji

Szeroki zakres średnic i grubości

termicznej i akustycznej wysokotemperaturo-

Łatwość obróbki i montażu

wych rurociągów parowych i ciepłowniczych,

Eliminacja mostków termicznych

przewodów kominowych i innych rur o temp.

(brak konstrukcji wsporczych)

medium do 650°C. Otuliny ProRox PS 960

Odpowiednie do stosowania na stali

używane są głównie w elektrowniach, zakła-

nierdzewnej

dach chemicznych i petrochemicznych, a także
w przemyśle spożywczym.

Parametry techniczne
Właściwości produktu

Norma

T (°C)

50

100

150

200

250

300

350

λ (W/mK)

0,040

0,046

0,054

0,064

0,077

0,092

0,111

Przewodność cieplna
Maksymalna temp. stosowania
Klasa reakcji na ogień
Gęstość nominalna*)
Nasiąkliwość wodą
Przenikanie pary wodnej
Zawartość chlorków
Opór przepływu powietrza
Kod produktu

EN ISO 8497
650°C

EN 14706

A1L

EN 13501-1

> 100 kg/m3

EN 13470

< 1 kg/m2

EN 13472

μ = 1,0

EN 14303
EN 13468

< 10 ppm
> 80 kPa.s/m

EN 29053

MW EN 14303-T9(T8 jeżeli Do<150)-ST(+)650-WS1-CL10

EN 14303

2

)

* Gęstość nie jest właściwością produktu, a odzwierciedla jedynie rzeczywistą masę produktu w metrze sześciennym.
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Wskazówki montażowe
Montaż na odcinku prostym

Konstrukcje nośne

Otulinę ProRox PS 960 należy ułożyć ciasno wokół rury.

Zadaniem konstrukcji nośnych jest przeniesienie sił działających

Na rurociągach poziomych podłużna szczelina otuliny powinna

na system izolacyjny i jego ciężaru własnego na izolowany obiekt.

znajdować się w dolnej jego części, na pozycji godziny szóstej.

Konstrukcje te są wymagane w przypadku rurociągów pionowych.

W przypadku rurociągów pionowych szczelina podłużna

Podczas wymiarowania, oprócz sił statycznych i dynamicznych,

powinna być rozmieszczana naprzemiennie o co najmniej 30°

muszą być uwzględnione również wydłużenia termiczne ruro-

w stosunku do siebie. Otuliny zabezpiecza się ocynkowanym

ciągu i konstrukcji nośnej. Konstrukcje nośne są mocowane do

drutem wiązałkowym lub taśmami stalowymi o grubości

wsporników, które zostały wcześniej przyspawane do rurocią-

0,5 mm, co najmniej 3 na metr. Przy izolacji przekraczającej

gu lub umieszczone na nim techniką zaciskową przy pomocy

100 mm (lub temperaturach > 250°C) zaleca się układanie

tzw. podwójnych pierścieni zaciskowych, (patrz rysunek poniżej).

izolacji przynajmniej dwuwarstwowo. W przypadku układania

Przy temperaturach przekraczających 350°C, konstrukcje nośne

wielowarstwowego, szczeliny podłużne i poprzeczne należy

muszą być wykonane ze stali odpornych termicznie.

układać naprzemiennie.

Montaż na kolanie

1

Otulinie ProRox PS 960 do izolowania kolan należy nadać postać
3

segmentów i ciasno ułożyć na kolanie, jednocześnie kierując
szczelinę podłużną do dołu. Wielkość kątów segmentów zależy
od promienia kolana. Po docięciu do odpowiedniego kąta seg-

R

menty otuliny układa się na kolanie. Poszczególne segmenty

5

otuliny mocuje się do kolan za pomocą zacisków i drutu.

6
2
4
7
1. Pierścień podporowy, 2. Żebro, 3. Nit lub blachowkręt,
4. Przekładka termiczna, 5. Śruba zaciskowa, 6. Nakrętka,
7. Wewnętrzny pierścień zaciskowy

A
B
2

A

1
1
5
4

A

A

B

2
3

3

1. Rurociąg, 2. Otulina ProRox PS 960, 3. Taśma spinająca lub drut
wiązałkowy, 4. Płaszcz, 5. Blachowkręt lub nit
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1. Rurociąg, 2. Otulina ProRox PS 960, 3. Płaszcz,
A i B – Segmenty otuliny

 W celu zmniejszenia ryzyka powstawania korozji kontakto-

Płaszcz
W celu ochrony przed działaniem mechanicznym i wpływem

wej, należy dobierać takie pary metali, które ze względu na

warunków atmosferycznych lub środowiska, izolacje należy

swoje potencjały elektrochemiczne nie wykazują skłonności

wyposażyć we właściwy płaszcz ochronny. Wybór odpowiedniego
płaszcza zależy od różnych czynników, takich jak stopień agre-

do korozji.
 W celu poprawy akustyki stosuje się wykładziny wygłuszają-

sywności środowiska, odporność na stąpanie, obciążenie wia-

ce (materiał bitumiczny) układane na izolacji lub wewnątrz

trem i śniegiem, temperatura otoczenia i warunki zewnętrzne.

płaszcza. Jednocześnie, aby obniżyć ryzyko pożaru, temperatury powierzchniowe powinny być ograniczone do maksymalnych temperatur roboczych materiałów wygłuszających.

Przy wyborze właściwego płaszcza należy uwzględnić
następujące punkty:
 W budynkach, ze względu na odporność mechaniczną
i wytrzymałość ogniową oraz małą przewodność termiczną (w porównaniu do płaszcza aluminiowego), najczęściej

Uwaga

stosuje się stal ocynkowaną.
 Na wolnym powietrzu zazwyczaj stosuje się aluminium, po-

System izolacyjny odporny na stąpanie nie powinien się

nieważ jest tańsze i łatwiejsze w montażu niż stal nierdzew-

trwale odkształcić pod ciężarem 100 kg – osoby łącznie

na, a przy normalnych warunkach atmosferycznych również

z narzędziami. Izolacja odporna na stąpanie nie jest

nie wykazuje skłonności do korozji.

zaprojektowana do znoszenia dodatkowych obciążeń,

 W środowisku agresywnym stosuje się płaszcze ze stali

np. układania na niej ciężkich elementów armatury.

aluminiowanej, stali szlachetnej lub poliestru wzmocnione-

W świetle przepisów bezpieczeństwa, izolacja odporna

go włóknem szklanym . W środowisku o dużym zagrożeniu

na stąpanie nie jest przeznaczona do chodzenia!

pożarem zaleca się stosowanie stali nierdzewnej.

Maks. temperatura powierzchni

Materiał płaszcza

Obszary zagrożone
pożarem

Środowisko
korozyjne

Blacha aluminiowa

-

-



Blacha stalowa z warstwą aluminiowo-cynkową

-

-



Blacha stalowa ocynkowana



-



Nierdzewna stal austenityczna







Aluminiowana blacha stalowa







Blacha stalowa lub aluminiowa emaliowana
lub pokryta warstwą tworzywa sztucznego

-

-

Folia aluminiowa

-

-

< 50 °C

< 60 °C

>60 °C




Grubość blachy zależy od średnicy otuliny i rodzaju metalu.
Generalnie grubszej blachy (≥ 1 mm) używa się w przypadku specjalnych wymagań akustycznych.
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ROCKWOOL Technical Insulation, jako niezależna organizacja
stanowiąca część międzynarodowej Grupy ROCKWOOL, jest
światowym liderem na rynku izolacji technicznych. Pod nazwą
ProRox nasi eksperci oferują Państwu pełen zakres technik
i systemów izolacji cieplnej i niepalnej dla przemysłu
i energetyki, natomiast pod nazwą SeaRox – dla przemysłu
morskiego i przybrzeżnego. ROCKWOOL Technical Insulation
proponuje kompletne rozwiązania do izolacji w energetyce,
przemyśle przetwórczym, stoczniowym i przybrzeżnym oraz
serwisie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Od dobrych,
zrównoważonych produktów, do wiarygodnych porad ekspertów,
od dokumentacji technicznej, po sprawny serwis logistyczny na
każdym etapie łańcucha dostaw. W całym procesie:
od projektanta, poprzez dealera, do wykonawcy i instalatora,
naszym celem jest poprawa jakości. Nie sprzedajemy produktów,
a dostarczamy rozwiązania. Takie kompleksowe podejście do
rynku sprawia, że ROCKWOOL Technical Insulation jest idealnym
partnerem – profesjonalnym, innowacyjnym i godnym zaufania.

Wszystkie przytoczone tu opinie i analizy są zgodne
z zakresem posiadanej przez nas wiedzy eksperckiej i są
jak najbardziej aktualne. Przykłady zastosowań, zawarte
w niniejszym dokumencie, przedstawiono wyłącznie w celach
poglądowych, bez uwzględnienia przypadków
niestandardowych, o odmiennej specyfice. ROCKWOOL
Technical Insulation przywiązuje wielka wagę do ciągłego
rozwoju swoich produktów, stale pracując nad ich
innowacyjnością. Mając świadomość, że nasze bogate
doświadczenie i wiedza stale się poszerzają, zdecydowanie
zalecamy korzystanie z aktualnych edycji naszych publikacji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
specjalnych zastosowań naszych produktów lub odpowiedzi na
inne pytania techniczne, prosimy o kontakt z Inżynierami
Sprzedaży ROCKWOOL Technical Insulation lub odwiedzenie
naszej strony internetowej: www.rockwool-rti.com

Grupa ROCKWOOL
Grupa ROCKWOOL jest światowym liderem w branży
innowacyjnych produktów i systemów opierających się na
skalnej wełnie mineralnej, przyczyniających się do ochrony
środowiska i jakości życia milionów ludzi. Grupa ROCKWOOL
należy do światowych liderów w branży izolacyjnej. Łącznie
z innymi obszarami naszej działalności, bezpośrednio
związanymi z projektowaniem i użytkowaniem budynków,
takimi jak sufity akustyczne, panele fasadowe czy biuro
konsultingowe, Grupa ROCKWOOL zapewnia ich efektywność
energetyczną i bezpieczeństwo pożarowe, przy zachowaniu
dobrych właściwości akustycznych i zdrowego klimatu
wewnątrz pomieszczeń. Tworzymy zielone rozwiązania dla
ogrodnictwa, opracowujemy specjalne włókna dla zastosowań
przemysłowych, projektujemy efektywne izolacje dla
przemysłu i energetyki oraz przemysłu morskiego
i przybrzeżnego, jak również systemy ochrony przed hałasem
i drganiami dla nowoczesnej infrastruktury.

Ponad 10 500 osób w ponad 30 krajach pracuje nad
zaspokojeniem potrzeb Klientów na całym świecie. Główna
siedziba Grupy mieści się nieopodal Kopenhagi. W roku 2013
wartość sprzedaży wygenerowanej przez Grupę wyniosła około
2 mld EUR. Grupa ROCKWOOL jest notowana na Kopenhaskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych (Nordic Exchange
Copenhagen) z indexem NASDAQ OMX. Głównym obszarem
działania Grupy jest Europa. Jednocześnie nieustannie
poszerzamy obszar działalności (produkcję, sprzedaż i serwis)
w Rosji, Ameryce Północnej oraz Azji. Dzięki rozbudowanej
sieci partnerów handlowych mamy pewność, że produkty
i systemy Grupy ROCKWOOL trafiają do niemalże każdego
zakątka świata. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
internetowej: www.rockwool.com

ROCKWOOL Technical Insulation

Dział Serwisu Technicznego

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

ul. Kwiatowa 14

czynny pn.-pt. 8.00-16.00

tel. 68 38 50 392

66-131 Cigacice

tel. 68 38 50 126

e-mail: techniczne.izolacje@rockwool.pl

www.rockwool-rti.com

tel. 601 223 584

fax 801 16 00 08

www.profitableinsulation.com

fax 68 38 50 510

ROCKWOOL Technical Insulation jest częścią ROCKWOOL International A/S
ROCKWOOL, SeaRox i ProRox są znakami zastrzeżonymi przez ROCKWOOL International.
ROCKWOOL Technical Insulation zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych
w broszurze bez uprzedniego powiadamiania.
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