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Rozwiązania 
akustyczne 
dla rurociągów

ProRox
Izolacje dla przemysłu 
i energetyki



Izolacje przemysłowe zaprojektowane 
przez ekspertów

Wiedzą i doświadczeniem 
dzielimy się z Klientami
ROCKWOOL Technical Insulation, jako niezależna or-
ganizacja w ramach Grupy ROCKWOOL, oferuje inno-
wacyjne rozwiązania w zakresie izolacji technicznych 
dla przemysłu i energetyki oraz dla sektora morskiego 
i przybrzeżnego. 

W ramach grup produktowych – ProRox dla przemysłu 
i energetyki oraz SeaRox dla sektora morskiego i przy-
brzeżnego – nasi eksperci oferują pełną gamę syste-
mów i produktów, gwarantujących niezawodną izolację 
termiczną, akustyczną i przeciwpożarową dla różnych 
typów instalacji. Od ponad 75 lat dostarczamy wysokiej 
jakości produkty i wciąż poszerzamy naszą wiedzę, by 
zapewnić Klientom ekspercki poziom doradztwa.

Dzięki pełnemu zaangażowaniu naszych pracowników 
możemy zapewnić najlepszy serwis na rynku i z dumą 
oferować pełen zakres innowacyjnych rozwiązań izola-
cyjnych, spełniających najbardziej wymagające standardy 
jakości i bezpieczeństwa. Wszystkie produkty i konstruk-
cje ProRox i SeaRox zostały przetestowane w oparciu 
o najnowsze normy prawne i zaakceptowane przez naj-
ważniejsze jednostki certyfikujące.

Jako firma innowacyjna, nieustannie dążąca do doskona-
łości, stawiamy na ciągły rozwój – w każdym segmencie 
naszej działalności poszukujemy, testujemy i wdrażamy 
nowe systemy, metody oraz rozwiązania.
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Jesteśmy stale otoczeni przez niepożądane 
dźwięki (hałas).

Badania kliniczne udowodniły, że osoby narażone na wysoki po-
ziom hałasu są obciążone zwiększonym ryzykiem chorób serca, 
a ich odporność na stres jest znacząco niższa. Zmęczenie, które 
możemy obserwować w przemyśle, w pracy na morzu oraz na 
platformach przybrzeżnych, jest dla wielu operatorów poważnym 
problemem z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy. 

Eksperci ROCKWOOL Technical Insulation proponują spraw-
dzone, niezawodne rozwiązanie: Wełna skalna ROCKWOOL 
ma otwartą strukturę włókien, dzięki której doskonale spraw-
dza się w systemach zaprojektowanych w celu absorpcji i re-
dukcji poziomu dźwięku.

ROCKWOOL Technical Insulation dostarcza szeroką gamę pro-
duktów i rozwiązań redukujących poziom hałasu pochodzącego 
z instalacji przemysłowych. Ich charakterystyka zależy od czę-
stotliwości oraz ciśnienia akustycznego.

  Nasi eksperci zwrócili uwagę na obawy 
przemysłu przetwórczego:

   „Jak zminimalizować hałas 
pochodzący z rurociągów
  przemysłowych…”
  
...w prosty 
 i wydajny sposób?
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Jaka jest przyczyna powstawania 
hałasu w przemyśle?

Powszechnie akceptowanym w przemyśle 
standardem w zakresie izolacji akustycznej 
zaworów i kołnierzy rur jest ISO 15665.

Hałas może być generowany przez maszyny 
oraz urządzenia lub powstawać podczas 
przetwarzania płynów i/lub gazów.

Potencjalne źródła hałasu: 

  Przepływ turbulentny

  Kawitacja

  Pompy i kompresory

  Wahania ciśnienia

  Zawory lub inne urządzenia 
redukujące ciśnienie

  Zmiana średnicy rury

  ISO 15665 ustanawia szereg klas systemów izolacji aku-
stycznej rurociągów. Systemy te są klasyfikowane ze 
względu na ich efektywność tłumienia oraz średnicę rury, 
do jakiej zostały zastosowane.

Klasa Średnica (ø) Min. grubość ścianki

1 ø < 300 mm 4.2 mm

2 300 mm < ø < 600 mm 6.3 mm

3 ø > 600 mm 6.3 mm

    Standard ten pozwala inżynierom zajmującym się kon-
trolą hałasu na dobranie właściwej izolacji na etapie 
projektowania, w celu zagwarantowania spełnienia wy-
maganych norm.

 ISO 15665 jest powszechnie stosowane przez głównych 
operatorów w branży nafty i gazu.

  Podobne wymagania opisane są w standardach NORSOK 
R-004, klasy 6,7,8; CINI 9.2.02 oraz ASTM E 1222.
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SeaRox FB 6000 - a new standard

Rozwiązania akustyczne 
ProRox Pipe Section
ProRox PS 960 to uformowane, gotowe odcinki otuliny ze 
skalnej wełny mineralnej. Dostarczane są w postaci metro-
wych segmentów z podłużnym nacięciem, umożliwiającym 
łatwy montaż. W zależności od wymagań akustycznych roz-
wiązanie to może być wyposażone w standardową warstwę 
wygłuszającą o wysokiej gęstości i/lub wodoodporny płaszcz 
ProRox GRP 1000.

1  Rura
2  Izolacja: otulina ProRox PS
3  Drut montażowy
4  Płaszcz z blachy

5  Elementy łączące skręcane lub nitowane

 Warstwa tłumiąca o wysokiej gęstości

  Wodoszczelny płaszcz ProRox GRP 1000

   Eksperci ROCKWOOL Technical Insulation   
  przedstawiają niezawodną metodę  
    pokonania uciążliwego hałasu:

„Izolacje ProRox – rozwiązanie 
  zgodne z ISO 15665...”
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Przegląd izolacji akustycznych ProRox

Rozwiązania ProRox dla rur o średnicy < 300 mm (zgodnie z ISO 15665:2003)

Izolacja Grubość Waga warstwy Płaszcz Klasa 
A1

Klasa 
B1

Klasa 
C1

ProRox PS 960 100 mm - Blacha * + + +
ProRox PS 960 100 mm 8 kg/m2 ProRox GRP 1000 + + +
ProRox PS 970 100 mm - Blacha * - + -
ProRox PS 960 50 mm - Blacha * - + -

* Masa obudowy powinna w przybliżeniu wynosić 7,8 kg/m2. Jako ogólną wytyczną polecamy używanie blachy o grubości 1 mm na płaszcz.

Rozwiązania ProRox dla rur o średnicy 300 mm – 650 mm (zgodnie z ISO 15665:2003)

Izolacja Grubość Waga warstwy Płaszcz Klasa 
A2

Klasa 
B2

Klasa 
C2

ProRox PS 960 120 mm - Blacha * + + +
ProRox PS 960 120 mm 8 kg/m2 ProRox GRP 1000 + + +
ProRox PS 960 100 mm 8 kg/m2 Blacha * + + +
ProRox PS 960 100 mm - Blacha * - + -
ProRox PS 960 100 mm 8 kg/m2 ProRox GRP 1000 - + -
ProRox PS 960 100 mm - Blacha * + + -

 * Masa obudowy powinna w przybliżeniu wynosić 7,8 kg/m2. Jako ogólną wytyczną polecamy używanie blachy o grubości 1 mm na płaszcz.

Specjalne rozwiązania zgodne z klasyfikacją Shell DEP klasy D2 dostępne są na zamówienie.

WYNIKI
TESTÓW 

dostępne na żądanie

ProRox PS 960 
+ płaszcz z blachy 

ProRox PS 960  
+ warstwa o wysokiej gęstości
+ płaszcz z blachy

ProRox PS 960  
+ warstwa o wysokiej gęstości
+ ProRox GRP 1000

Schematy rozwiązań akustycznych
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Izolacje techniczne ROCKWOOL ProRox:

Znacznie więcej niż 
    doskonałe właściwości 
   akustyczne

Zalety:
   Znakomite właściwości akustyczne, a także świetne  

właściwości termiczne.

   Łatwa i szybka obsługa oraz instalacja: izolacja termiczna, 
maksymalnie 1 warstwa tłumiąca o wysokiej gęstości 
oraz płaszcz z blachy doskonale spełniają swoje zadanie 
(maksymalnie 3 warstwy).

   Dostępność produktów: standardowo oferujemy szeroką 
gamę średnic i grubości izolacji.

   Wodoszczelne wykończenie jest możliwe przy wykorzysta-
niu wodoszczelnego płaszcza ProRox GRP 1000.

   Trwałość: wyrób naturalny, trwały jak skała, z której został 
wyprodukowany.

   Paraprzepuszczalność: wilgoć może swobodnie odparowy-
wać z systemu.

   Wysoka ochrona i bezpieczeństwo systemu w kontakcie 
z ogniem: izolacja ProRox została przetestowana zgodnie 
z EN 13501, ASTM E84, IMO Res.A.653. Certyfikat MED jest 
dostępny na żądanie.

   Otwarta struktura włókien z łatwością absorbuje dźwięk.
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Grupa ROCKWOOL jest światowym, wiodącym dostawcą 
innowacyjnych produktów i systemów opartych na wełnie 
skalnej. Tworzymy zrównoważone rozwiązania chroniące życie, 
mienie oraz środowisko, dziś i jutro.

Wełna skalna jest wszechstronnym materiałem, pochodzącym 
z jednego z najbardziej obfitych zasobów przyrody. Na niej 
opierają się następujące obszary działalności biznesowej 
Grupy ROCKWOOL: izolacja budynków, izolacja techniczna  
dla przemysłu i energetyki oraz przemysłu morskiego 
i przybrzeżnego; akustyczne systemy sufitowe; panele 
fasadowe, specjalne włókna dla zastosowania w przemyśle; 
zielone rozwiązania dla ogrodnictwa; systemy ochrony przed 
hałasem i drganiami.

Grupa ROCKWOOL powstała w 1909 roku, a produkcja izolacji 
rozpoczęła się w 1937 roku. Główna siedziba Grupy mieści sie 
nieopodal Kopenhagi. W 2014 roku wartość sprzedaży netto 
wygenerowanej przez Grupę wyniosła 2,18 mld EUR. Grupa 
ROCKWOOL jest notowana na Kopenhaskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych z indeksem NASDAQ.

Głównym obszarem działalności Grupy jest Europa, jednak 
jesteśmy także obecni w Rosji, Ameryce Północnej, Indiach 
i Wschodniej Azji. By zaspokoić potrzeby naszych Klientów, 
zatrudniamy ponad 11 000 pracowników w ponad  
35 krajach.

Więcej informacji znajdą Państwo na www.rockwool.com

ROCKWOOL Technical Insulation

Grupa ROCKWOOL

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 etc. ROCKWOOL 
Technical Insulation przywiązuje wielką wagę do ciągłego 
rozwoju swoich produktów, stale pracując nad ich 
innowacyjnością, bez uprzedniego powiadamiania. Mając 
świadomość, że nasze bogate doświadczenie i wiedza stale 
rośnie, zdecydowanie zalecamy korzystanie z aktualnych edycji 
naszych publikacji.  
W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących 
specjalnych zastosowań naszych produktów lub innych kwestii  
technicznych, prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży 
ROCKWOOL Technical Insulation lub odwiedzenie naszej 
strony internetowej: rockwool-rti.com

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

ROCKWOOL Technical Insulation
ul. Kwiatowa 14  

66-131 Cigacice

www.rockwool-rti.pl

ROCKWOOL Technical Insulation

jest częścią ROCKWOOL International A/S

Dział Serwisu Technicznego
czynny pn.-pt. 8.00-16.00

tel.: 68 38 50 126

tel.: 601 223 584

fax: 68 38 50 510

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
telefon grupowy: 68 38 50 392

e-mail: techniczne.izolacje@rockwool.pl

fax: 801 16 00 08
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