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ROZWIĄZANIA DO ZASTOSOWAŃ W PRZEMYŚLE 

Aby przemysłowe, ciepłownicze i elektrowniane procesy technolo-

giczne przebiegały optymalnie, a transportowana energia cieplna, 

nie przenikała w sposób niekontrolowany do atmosfery, wszelkie 

urządzenia i zasilające je rurociągi muszą być odpowiednio za-

izolowane. Izolacja jest więc istotnym elementem, mającym zasad-

niczy wpływ na efektywność procesów technologicznych. Dobrze 

zaprojektowana i wykonana minimalizuje zużycie energii oraz 

wydłuża maksymalny okres skutecznego funkcjonowania zakładu. 
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OCHRONA INWESTYCJI I ŚRODOWISKA

ZWIĘKSZONA NIEZAWODNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ
Utrzymanie minimalnych strat ciepła pod-
czas jego przesyłania oraz  jak najwyższy 
poziom jego zmagazynowania znacznie 
zmniejszają kompleksowe zużycie ener-
gii obiektów przemysłowych i energetycz-
nych. Odpowiednia izolacja ułatwia to za-
danie w procesach, w których wymagana  
jest ścisła kontrola temperatury w rurocią-
gach i zbiornikach. W konsekwencji wzra-
sta ogólna wydajność procesów.

LEPIEJ ZBUDOWANE ŚRODOWISKO
W świecie, który jest coraz bardziej świa-
domy kwestii środowiskowych, nie moż-
na mówić o przecenianiu korzyści wyni-
kających z rozwiązań wykorzystujących 
odpowiednią izolację. Zmniejszając zu-
życie energii, zakład przyczynia się do 
zmniejszenia zarówno emisji gazów cie-
plarnianych, jak również do redukcji emi-
sji pochodzących z własnych procesów. 

Zwiększa się ponadto prawdopodobień-
stwo, że zakład, który prowadzi działal-
ność z uwzględnieniem kwestii środowi-
skowych, uzyska planowane pozwolenia  
i utrzyma tempo rozwoju przy coraz su-
rowszych wymogach ochrony środowiska.

Udoskonalając  izolacje przemysłowe, 
możemy znacznie obniżyć emisję CO2. 
Według badań przeprowadzonych przez 
Unię Europejską, tylko przez zaizolowa-
nie nieizolowanych części procesów oraz 
przez zastąpienie uszkodzonej izolacji 
nowymi energooszczędnymi rozwiąza-
niami, nie wyemitowalibyśmy CO2 w ilo-
ści równej wytwarzanej przez 10 milio-
nów samochodów rocznie.

Produkty PAROC do izolacji tech-
nicznych pozwalają na zaoszczędzenie do 
500 razy więcej energii w okresie ich użyt-
kowania niż energii, która jest potrzebna 
do ich wytworzenia.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ DZIĘKI  
POŁĄCZENIU SIŁ Z EUROPEJSKĄ FUNDACJĄ  
IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH (EIIF)
Grupa Paroc jest członkiem honorowym 
Europejskiej Fundacji Izolacji Przemysło-
wych (EiiF). Jest to fundacja o charakte-
rze niezarobkowym, utworzona w celu 
promocji korzyści wynikających z izolacji 
przemysłowych, jako środka osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju. 
Więcej informacji na www.eiif.org

Grubość izolacji może 
mieć znaczny wpływ na 
wydajność energetyczną 
procesu. Inwestycje  
w odpowiednią izolację 
mogą doprowadzić 
do ogromnej poprawy 
wydajności energe-
tycznej połączonej ze 
znaczącym spadkiem 
kosztów.
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ROZWIĄZANIA Z WEŁNY KAMIENNEJ PAROC®– ENERGOOSZCZĘDNY WYBÓR

DOSKONAŁA IZOLACJA TERMICZNA O SZEROKIM ZASTOSOWANIU  
Głównym celem izolacji termicznej jest zapobieganie niekontrolowanym przepływom 
ciepła do otoczenia. Przewodność cieplna izolacji jest jedną z jej najważniejszych  cech. 
Wełna kamienna ma niską przewodność cieplną, co sprawia, że jest bardzo odporna na 
przenikanie przez nią ciepła. Ograniczenie przenikania ciepła przyczynia się do bezpo-
średnich oszczędności w zużyciu energii. 

Paroc produkuje izolacje z wełny kamiennej  – ich wyjątkowa izolacyjność termiczna, odporność na wysoką 

temperaturę oraz doskonałe parametry akustyczne sprawiają, że jest najszerzej stosowaną izolacją w procesach 

przemysłowych. Ponadto jako materiał niepalny, izolacja z wełny kamiennej ma pozytywny wpływ na ogólne 

bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Wełna  skalna PAROC może wytrzymać 
bardzo wysokie temperatury. Po lewej 
stronie znajduje się próbka wełny skalnej  
przed testem, po prawej zaś stronie próbka 
po teście palności.
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Wykres 1. Wpływ energooszczędnej izolacji na koszty energii w przemyśle.

DŁUGOTERMINOWE ROZWIĄZANIA  
O NIEZMIENNYCH W CZASIE WŁAŚCIWOŚCIACH
Wełna kamienna zachowuje swoje  
kształty  i właściwości, nawet przy wyso-
kich temperaturach, przez cały okres 
eksploatacji budynku. Oznacza to, że 
rozwiązania izolacyjne PAROC są zawsze 
skuteczne, oszczędzają energię i pieniądze 
przez cały okres eksploatowania syste-
mów przemysłowych.
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Wykres 2.
Zachowanie wybranych materiałów budowlanych w przypadku „standardowego pożaru 
celulozowego”. Pożar ten symuluje wzrost temperatury ognia w przestrzeni pomieszczenia. 
Opisuje się go za pomocą standardowej krzywej spalania ISO 834

* Ośrodek Badań Technicznych Finlandii, badanie niepalności PAL2103a/92
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Wykres 3. Przewodność cieplna wełny kamiennej.

OCHRONA PRZECIWOGNIOWA
Wełna skalna charakteryzuje się najlepszą możliwą klasą reakcji na ogień - A1. Jest to 
możliwe ponieważ produkowana jest z kamienia. Izolacje z wełny skalnej nie przyczyniają 
się do rozprzestrzeniania się ognia chroniąc elementy budynku przed jego działaniem.
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DOSKONAŁY OPÓR CIEPLNY  
Głównym zadaniem izolacji cieplnej 
jest zapobieganie stratom ciepła. 
Niska przewodność cieplna wełny 
kamiennej sprawia, że doskonale 
nadaje się ona do tego celu. Dzięki 
szerokiemu wachlarzowi produktów, 
zawsze jesteśmy w stanie dostarczyć 
odpowiednie rozwiązanie, niezależnie 
od warunków, zakresów temperatur 
czy też poziomu wilgotności. Zakres 
gęstości produktów, jaki możliwy jest 
do wyprodukowania w fabrykach 
PAROC zawiera się w przedziale od 30 
do 240 kg/m3.  Jest on, w porównaniu 
z innymi rozwiązaniami izolacyjnymi, 
dużo szerszy. Pozwala to na większą 
elastyczność w projektowaniu optymal-
nego rozwiązania izolacyjnego.

SKUTECZNA IZOLACJA AKUSTYCZNA
Powietrze o dużej prędkości, para oraz 
przemieszczanie się płynów powodują 
powstawanie dużego hałasu i mogą 
negatywnie wpływać na środowisko 
pracy pracowników. Ze względu na 
porowatą strukturę włókna oraz dużą 
gęstość, produkty PAROC zapewniają 
dobrą izolację akustyczną, która stwarza 
przyjemniejsze środowisko pracy.

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
Produkty z wełny kamiennej PAROC są 
wykonane z czystych, naturalnych mate-
riałów. Są przyjazne dla środowiska, nie 
powodują szkód w środowisku natural-
nym w czasie stosowania oraz  po zakoń-
czeniu ich eksploatacji. Wełna skalna nie 
zawiera żadnych składników ani substancji 
chemicznych, które uniemożliwiałyby lub 
utrudniałyby jej recykling.

SKLASYFIKOWANE JAKO BEZPIECZNE
Produkty PAROC są bezpieczne  
w użyciu. W czasie ich wytwarzania  
nie są używane ani freony, ani wodo-
rochlorofluorowęglowodory. Produkty 
PAROC spełniają wymagania Uwagi 
Q Dyrektywy Komisji Unii Europej-
skiej 97/69/EC. Oznacza to, że włókna 
wełny kamiennej są biodegradowalne  
i nie są klasyfikowane jako możliwe 
substancje rakotwórcze. Nie zawierają 
azbestu. Karty charakterystyki naszych 
produktów są dostępne na naszej stro-
nie internetowej pod adresem  
www.paroc.pl. 

Wełna kamienna jest wyjątkowo 
czystym materiałem. Zarówno Buil-
ding Information Foundation RTS 
[Fundacja Informacji Budowlanej] oraz 

Sisäilmayhdistys (fińskie stowarzysze-
nie badające powietrze wewnątrz po-
mieszczeń) sklasyfikowały wełnę ka-
mienną PAROC w najlepszej klasie 
M1, ponieważ  nie zanieczyszcza po-
wietrza wewnątrz pomieszczeń.

NISKA ABSORPCJA WODY
Absorpcja wody jest ważną cechą cha-
rakteryzującą materiał izolacyjny. Jeżeli 
izolacja wchłania wodę, może powodo-
wać uszkodzenia instalacji poprzez 
korozję, ale może również drastycznie 
obniżyć właściwości izolacyjne materia-
łu. Testy wykonane zgodnie z normami 
EN 1609 oraz EN 13472 udowadniają, 
że produkty PAROC nie wchłaniają, 
ani nie magazynują wilgoci. Wchłania-
nie wody przez produkty z wełny skal-
nej PAROC jest znacznie niższe niż 
wymagany 1 kg/m. Budynek, w któ-
rym wykorzystano produkty PAROC 
pozostaje suchy, co gwarantuje zdrowe 
powietrze wewnątrz pomieszczeń oraz 
długi okres użytkowania budynku  
i elementów instalacji przemysłowej.

ROZWIĄZANIA ZAPOBIEGAJĄCE KOROZJI
Korodowanie urządzeń oraz rurocią-
gów pod izolacją skutkuje wieloma 
kosztownymi i długotrwałymi przesto-
jami oraz naprawami. Kluczem do 
ochrony zaizolowanych powierzchni 
metalowych przed działaniem wilgoci  
i innych szkodliwych substancji jest 

Wełna kamienna PAROC jest 
niekapilarna i nie podciąga wody

Wykres 4. Zawartość chlorków, krzemianów i sody w wypłukanej wodzie

Chlor (Cl-), ppm

Sód (Na+) i krzemian (SiO3
2-), ppm

Poziom niedopuszczalny

Poziom dopuszczalny

Wełna  
kamienna 
PAROC 

użycie hydrofobowego, niehigroskopij-
nego, odpornego chemicznie i trwałego 
materiału izolacyjnego. Produkty  
PAROC spełniają wszystkie te wyma-
gania, a co więcej, ich niska zawartość 
chloru oraz szeroka gama okładzin 
minimalizują ryzyko wystąpienia korozji.

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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OBOWIĄZKOWE DEKLAROWANE 
WŁAŚCIWOŚCI TO:

 O Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła lD 

 O Reakcja na działanie ognia RtF
 O Wymiary i tolerancja Ti
 O Stabilność wymiarów, jeżeli nie 

zostały przeprowadzane testy 
maksymalnej temperatury pracy

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI  
W SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWANIACH TO:

 O Maksymalna temperatura pracy 
ST(+) i

 O Wchłanianie wody WSi
 O Odporność na ściskanie CS(10/Y)i
 O Dyfuzja pary wodnej MVi
 O Śladowe ilości jonów 

rozpuszczalnych w wodzie oraz 
wartości pH, CLi, Fi, Sli, NAi, pHi

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Wszystkie produkty przeznaczone do izolacji przemysłowych PAROC 
mają oznaczenie CE dotyczące ich wysokiej jakości zgodnie z specyfikacją 
określoną w normie dla wyrobów do izolacji cieplnej instalacji przemy-
słowych EN 14303. Deklaracja właściwości użytkowych jest oficjalnym 
dokumentem dopuszczającym dany produkt do obrotu na rynku.

Przykład kodu oznaczania:
MW – EN – 14303 – T2 – ST(+)650 – CS(10)20 – WS – MV1 – CL6 – pH9,5

JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO
Wełna skalna PAROC jest znana ze 
swojej wysokiej jakości, niezawodności 
oraz trwałości. Zakłady Paroc otrzyma-
ły certyfikaty zgodnie z Systemem  
Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz 
Standardami Systemu Środowiska ISO 
14001. Oznacza to, że mamy przejrzystą 
organizację i ustrukturyzowany system 
postępowania w kwestiach związanych  
z jakością i środowiskiem.

CERTYFIKOWANE I TESTOWANE PRODUKTY
Jako producent materiałów izolacyjnych, 
obowiązkiem naszym jest zagwarantować, 
że każdy produkt, który wprowadzamy na 
rynek spełnia deklarowane właściwości. 
Produkty PAROC są testowane i mają 
system oznaczeń CE zgodnie z EN 14303.

Więcej informacji na temat deklaro-
wanych właściwości naszych produktów 
można znaleźć na naszej stronie interneto-
wej pod adresem www.paroc.pl.

ROZWIĄZANIA, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ  
NAKŁADÓW PRZEZ OKRES ICH UŻYTKOWANIA 
Produkty PAROC zachowują swoje 
właściwości przez cały okres użytko-
wania izolowanego urządzenia, poma-
gają w zmniejszeniu liczby prac kon-
serwacyjnych oraz przedłużeniu 
okresu użytkowania. Rozwiązania 
izolacyjne Paroc zostały zaprojektowa-
ne tak, by proces ich instalacji był 
możliwie jak najkrótszy i najprostszy. 

Wszystkie wartości określone w deklaracji właściwości użytkowych są oparte na 
oficjalnych testach i kontrolach notyfikowanych jednostek. Jako producent jesteśmy 
odpowiedzialni za to, by każdy produkt, wprowadzany przez nas na rynek, spełniał 
deklarowane właściwości. Właściwości wełny kamiennej nie zmieniają się z upływem 
czasu; zachowują deklarowane wartości przez cały okres użytkowania izolacji.

Poza tym nasze produkty do zastosowań przemysłowych są testowane i certyfiko-
wane zgodnie z wieloma innymi standardami, na przykład DINCERTCO, ASTM.

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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SERWIS I KNOWHOW

Paroc jest nie tylko producentem materiałów  izolacyjnych z wełny skalnej.  By ułatwić Państwa codzienną pracę 

oferujemy również porady i usługi. W tym celu opracowaliśmy  szereg praktycznych narzędzi takich jak tabele 

doboru izolacji, czy programy kalkulacyjne. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, brakuje Państwu informacji lub ma-

teriałów, oto jesteśmy! Jesteśmy wdzięczni za wszelkie opinie na temat tego, jak możemy udoskonalić nasze usługi.

INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANE  
ROZWIĄZANIA
Jeśli pośród standardowych produktów 
nie znaleźli Państwo odpowiedniego, 
zapraszamy do wspólnego projektowa-
nia. Razem z naszymi menedżerami 
produktu postaramy się zaproponować 
optymalne dla Państwa rozwiązanie. 
W wielu przypadkach osobiście 
odwiedzimy lokalizację, by zobaczyć, 
jakie rozwiązanie byłoby najbardziej 
odpowiednie i jak powinno być zapro-
jektowane. W Paroc jesteśmy eksperta-
mi produktów izolacyjnych o wartości 
dodanej  i w zakresie dostosowywanych 
indywidualnie rozwiązań. 

WSPARCIE TECHNICZNE
Co roku otrzymujemy wiele zapytań 
dotyczących teorii izolacji i produktów. 
Żadne pytanie nie jest zbyt trudne lub 
zbyt łatwe dla naszych specjalistów od 

izolacji. Udzielimy porad dotyczących 
potrzeby izolacji, wyboru odpowied-
nich produktów, metod izolacji, czy 
przepisów prawnych. Jeżeli nie jesteśmy  
w stanie natychmiast udzielić odpo-
wiedzi, korzystamy z pomocy naszej 
szerokiej sieci kontaktów we wszystkich 
obszarach dziedziny, jaką są izolacje.

OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ I OBLICZAJ  
Z KALKULATOREM PAROC
Nowe „Warunki Techniczne, jakim 
powinny podlegać budynki i ich 
usytuowanie” znacznie uprościły dobór 
izolacji technicznych. Jeśli jednak 
parametry izolacji odbiegają od tych 
założonych w WT, bądź chcemy 
porównać kilka rozwiązań i wybrać to 
optymalne, pojawia się potrzeba wy-
konania wielu dodatkowych obliczeń. 
Do ich wykonania można wykorzystać 
program do obliczeń parametrów izola-
cji PAROC Calculus. 

     PAROC Calculus to program, za 
pomocą którego w kilku krokach, szyb-
ko i sprawnie można wykonać oblicze-
nia pomocne przy projektowaniu izola-
cji technicznych dla różnych rodzajów 
instalacji – od prostych obliczeń dla 
instalacji c.o. po kalkulacje dla rurocią-
gów, kanałów wentylacyjnych i dużych 
zbiorników. Program wykorzystuje 
wymagania i wzory zawarte w normie 
PN-EN ISO 12241:2008 Izolacja ciepl-
na wyposażenia budynków i instalacji 
przemysłowych. Zasady obliczania.

Program można pobrać za darmo na 
naszej stronie internetowej pod adre-
sem www.paroc.pl.

SZKOLENIE W AKADEMII PAROC®

Akademia PAROC to nazwa koncepcji 
edukacji i uświadamiania w kwestiach 
izolacji i rozwiązań, pomagających 
mądrze wykorzystywać i oszczędzać  
energię. W ciągu 75 lat działalności, 
zgromadziliśmy wiele praktycznych 
doświadczeń, którymi z przyjemnością 
się dzielimy. Organizujemy indywidu-
alnie dostosowane szkolenia, np.  
z teorii izolacji, praw i przepisów w po-
łączeniu z praktycznymi ćwiczeniami. 
W przypadku zainteresowania prosimy 
o kontakt z nami, a my zorganizujemy 
indywidualnie dopasowaną sesję tre-
ningową.

WWW.PAROC.PL
Aktualne wiadomości oraz bieżące 
informacje na temat naszych pro-
duktów są zawsze dostępne na naszej 
stronie internetowej. Można znaleźć 
również deklaracje dotyczące właści-
wości produktów, karty katalogowe, 
atesty higieniczne oraz broszury. Na 
podstronach, gdzie dzielimy się wiedzą 
specjalistyczną, umieściliśmy sporo 
wiedzy teoretycznej na temat takich 
kwestii, jak bezpieczeństwo przeciwpo-
żarowe, wydajność energetyczna oraz 
zrównoważony rozwój.

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY
Przemysł przetwórczy wymaga spe-
cjalistycznych rozwiązań izolacyjnych. 
Temperatury rurociągów muszą być 
utrzymane w zadanych zakresach, straty 
ciepła winny być zminimalizowane,  
a cały proces powinien być niezawodny, 
trwały i bezpieczny. Wytwarzane 
przemysłowo, wzajemnie kompatybilne 
otuliny PAROC zapewniają taką samą 
zdolność izolacyjną zarówno dla prostych 
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rurociągów, jak i kolan rurociągów, 
pomagając tym samym utrzymać opty-
malne właściwości dla całego rurociągu. 
   Szeroka gama specjalistycznych roz-
wiązań izolacyjnych Paroc dla przemy-
słu przetwórczego została przedstawiona 
na rysunku.

ZASTOSOWANIA

ELEKTROWNIE
Wysokie temperatury powstające pod-
czas wytwarzania energii oraz różnorod-
ność elementów, które należy zaizolować 
wymagają szerokiej gamy specjalistycz-
nych rozwiązań izolacyjnych. Na przy-
kład, do izolacji kotłów potrzebne są 
wielowarstwowe, elastyczne rozwiązania 
oparte na matach.  Zbiorniki wymagają 
gamy płyt o różnej grubości i dużej 
wytrzymałości na ściskanie. Paroc opra-
cował rozwiązania izolacyjne dla kotłów, 

zbiorników, kanałów spalin, kominów 
oraz innych urządzeń, które zwiększają 
wydajność elektrowni, ich niezawodność 
oraz wydłużają okres użytkowania.
   Szeroka gama specjalistycznych roz-
wiązań izolacyjnych Paroc dla elektrow-
ni została przedstawiona na rysunku.

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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1 Rurociąg wysokotemperaturowy

2 Kolano rurociągu 
wysokotemperaturowego

3 Skrzynka z izolacją zaworu

4 Skrzynka z izolacją kołnierza

5 Podgrzewany rurociąg

6 Wymiennik ciepła

7 Zbiornik ciśnieniowy

8 Dach zbiornika

9 Ściana zbiornika

10 Ściana kotła

11 Strop kotła

12 Przewód spalinowy

13 Ścianka filtra spalin

14 Komin przemysłowy

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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SKUTECZNE ROZWIĄZANIA PAROC  
DO IZOLACJI RUROCIĄGÓW
Produkty do izolacji rurociągów wybierane 
są ze względu na temperaturę ich pracy. 
Izolacja może być wykonana ze standardo-
wych produktów, takich jak maty na siatce, 
lub z otulin o dużej gęstości. Dla rozwiązań 
o niskim parametrze czynnika polecamy 
rozwiązania jednowarstwowe, zaś wszędzie 
tam gdzie mamy do czynienia z wysoką 
temperaturą medium należy brać pod 
uwagę izolacje dwu lub wielowarstwowe. 
Przesunięciu kolejnych warstw izolacji 
względem siebie zapobiega jej nieciągłości  
i powstawaniu mostków cieplnych . Po-
dobne zjawisko ma miejsce w  przypadku 
izolacji opartych na PAROC Pro Lock, 
otulin zaopatrzonych w zamki zarówno na 
długości jaki na końcach.

Nasze rozwiązania obejmują stan-
dardowe izolacje rurociągów, jedno, 
dwu lub wielowarstwowe oraz izolacje 
kolan. Tabela pokazuje główne produk-
ty oraz połączenia produktów w róż-
nych zastosowaniach.

Rura izolowana jednowarstwowo otulinami 
PAROC Pro Section 100 lub PAROC Pro 
Section 120

SZYBKA I OSZCZĘDNA INSTALACJA
Otuliny PAROC są stabilne wymiarowo  
i pasują do fabrycznie produkowanych 
komponentów, takich jak odcinki pro-
ste, kolana czy segmenty. Ich instalacja jest 
szybka i prosta. Nie wymagają dodatkowej 
konstrukcji wsporczej płaszcza, niezbędnej 
w przypadku wykonywania izolacji matami 
na siatce. Dzięki temu wyeliminowana zo-
staje jedna najczęstszych przyczyn niekon-
trolowanych strat ciepła. 

Korzyści ze stosowania rozwiązań  
PAROC w izolacjach systemów rurocią-
gów stają się szczególnie istotne przy izola-
cji kolan. Do ich produkcji wykorzystany 
jest materiał o takich samych właściwo-

Rurociągi są kluczowym elementem procesu przemysłowego. Niezależnie czy jest to elektrownia czy przemysł prze-

twórczy, dobrze zaprojektowany i wykonany rurociąg jest pierwszym warunkiem odpowiedniego funkcjonowania 

oraz niskich kosztów utrzymania zakładu. Do zastosowań przemysłowych, mamy szeroki wybór otulin zaprojektowa-

nych z uwzględnieniem różnych wymagań przeznaczonych do izolacji prostych elementów rur i ich kolan.

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA RUROCIĄGÓW

SYSTEM IZOLACYJNY ZALECANY PRZEZ PAROC

Temp. °C Izolacja dla prostych rur Izolacja dla kolan rurociągu

≤250 PAROC Pro Section 100 PAROC Pro Segment 100, PAROC Pro Bend 100

≤250 PAROC Pro Lock 100 PAROC Pro Segment 100 lub 
PAROC Pro Segment 100 + PAROC Pro Segment 100

>250 PAROC Pro Section 100 lub
PAROC Pro Section 100 + PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Segment 100 lub 
PAROC Pro Segment 100 + PAROC Pro Segment 100

>350 PAROC Pro Lock 140 lub
PAROC Pro Section 140 + PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Segment 140 lub 
PAROC Pro Segment 140 + PAROC Pro Segment 100

ściach jak izolacja odcinków prostych. 
Dzięki prefabrykacji w naszych fabrykach 
nie ma potrzeby przycinania go na placu 
budowy oraz używania konstrukcji wspo-
rczych, które sprawiają, że instalacja izolacji 
z tradycyjnych mat zajmuje tyle czasu.

ROZWIĄZANIA Z DWUWARSTWOWĄ  
IZOLACJĄ RUROCIĄGÓW
Rozwiązania z dwuwarstwową izolacją 
rurociągów wymagane są przy tempera-
turach czynnika przekraczających 250 °C 
oraz gdy grubość izolacji wynosi ponad  
80 - 100mm. Produkty PAROC, które  
w swojej nazwie mają oznaczenie DL, to 
dwa pojedyncze produkty  umieszczone 
jeden w drugim. Warstwy instalowane są 
oddzielnie. 

Produkty dwuwarstwowe (DL) trak-
tuje się jak jeden produkt, tzn. każde opa-
kowanie zawiera wszystkie produkty po-
trzebne przy wewnętrznej i zewnętrznej 
warstwie. Rozwiązanie to poprawia  rów-
nież logistykę produktów, zarówno pod 
względem dostawy na teren budowy, jak  
i na samej budowie.  

ROZWIĄZANIA Z WIELOWARSTWOWĄ  
IZOLACJĄ RUROCIĄGÓW 
Jeżeli wymagana całkowita grubość izola-
cji jest większa niż grubość dostępnych 

Tabela 1. Produkty izolacyjne przeznaczone do instalacji rurociągów przemysłowych.

produktów dwuwarstwowych, używane 
są trzy lub więcej warstw izolacji.   

Rurociągi o wysokiej temperaturze izolowane 
dwuwarstwowo otulinami

Izolacja dwuwarstwowa może zostać zastąpio-
na PAROC Pro Lock 100,  PAROC Pro 
Section 120 lub 140 (z-lock), z zamkami na 
długości oraz końcach otuliny

• Przy temperaturze pracy przekraczającej 250 °C zaleca się przynajmniej dwie 
warstwy izolacji.

• Jeżeli całkowita grubość izolacji jest równa lub większa niż  80-100 mm, zalecamy 
używanie produktów DL lub otulin PAROC Lock. 

• Jeśli temperatura czynnika przekracza 350 °C, zdecydowanie sugerujemy, by na 
pierwszą warstwę, używanie były produkty o gęstości nie mniejszej niż 130 kg/m3.

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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Wykres 5. Porównanie PAROC Pro Lock oraz PAROC Pro Wired Mat.

~30 %
~50 %

15-25 %

KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH PAROC W RUROCIĄGACH PRZEMYSŁOWYCH

 O Pełen wybór produktów do rur i kolan – szybki i łatwy proces projektowania wspierany programem PAROC Calculus
 O Rozwiązania bez mostków cieplnych i nieciągłości izolacji – minimalna utrata ciepła
 O Rozwiązania bez konstrukcji wsporczej– doskonała wydajność energetyczna
 O Możliwość kontrolowania temperatury procesów – skuteczny przebieg procesu
 O Rozwiązania efektywne pod względem środowiskowym – zmniejszona emisja CO2

 O Pasujące do siebie otuliny i kolana izolacji – zaoszczędzony czas i pieniądze podczas instalacji, minimalna ilość odpadów na 
miejscu

 O Dokładne wymiary – pasujące do prefabrykowanych płaszczy izolacji
 O Produkty dwuwarstwowe dostarczane jeden w drugim – wydajniejsza logistyka 
 O Bardzo niska absorpcja wody oraz niska zawartość chlorków w produktach – wyeliminowanie ryzyka korozji
 O Rozwiązania na lata -  nie wymagają utrzymania, przeglądów i kontroli.

ROZWIĄZANIA OTULIN PAROC W PORÓWNANIU 
Z IZOLACJAMI MATAMI NA SIATCE
Jedną z głównych przewag otulin  
PAROC nad izolacjami z mat na siatce 
jest zmniejszenie strat ciepła oraz ła-
twość i dokładność procesu instalacji. 
Przy wykorzystaniu dwuwarstwowego 
rozwiązania PAROC Pro Section DL, 
strata ciepła może zostać zredukowana 
przynajmniej o 15-25% w porównaniu 
do rozwiązania opartego na PAROC 
Pro Wired Mat, dzięki czemu obniżyć 
można koszty materiału izolacyjnego, 
koszty płaszcza izolacji i robocizny.

Przy zastosowaniu otulin czas insta-
lacji jest krótszy niż ma to miejsce  
w przypadku mat na siatce. Oznacza to, 
że rusztowania i inny sprzęt jest po-
trzebny przez krótszy czas, a ogólne 
koszty budowy są niższe. Ponadto izola-
cja z otulin nie odkształca się z upły-
wem czasu, więc jej grubość i skutecz-
ność są takie same przez cały okres 
użytkowania rurociągu.

Porównanie jest oparte na średnich kosztach obliczonych przy różnych rozmia-
rach rur. Pokazuje to, że rozwiązania PAROC Pro Lock są zarówno opłacalne, jak 
również pozwalają zaoszczędzić czas, nie wspominając, że rozwiązania PAROC 
Pro Lock mają 15-25 % niższą stratę ciepła. Proszę zwrócić uwagę, że izolacje  
z matami na siatce wymagają dodatkowej konstrukcji wsporczej płaszcza.

Materiał na płaszcz i koszty jego instalacji nie zostały uwzględnione  
w tym przykładzie.

  Rozwiązanie PAROC Pro Lock z jedną warstwą izolacji 140 mm

  Rozwiązanie z matą PAROC Pro Wired z dwiema warstwami izolacji 80 + 80 mm

Czas instalacji Koszt materiału 
izolacyjnego + 
prace instalacyjne

Straty ciepła

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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PAROC PRO SECTION 140 F4

PAROC PRO CLAD SYSTEM

BEZ PRZEGRZEWÓW, BEZ STRAT,  
BEZ PROBLEMÓW
Wprowadzenie norm europejskich spo-
wodowało zmianę podejścia do projek-
towania paramentów izolacji cieplnej 
rurociągów. W odróżnieniu od wcze-
śniejszej praktyki preferuje się kom-
pleksowe podejście do ustroju jakim 
jest rurociąg, wraz ze wszystkimi ele-
mentami mającymi wpływ na parame-
try izolacyjności, wchodzącymi w skład 
jego obudowy. 

O konieczności uwzględniania 
mostków cieplnych jakie tworzą kon-
strukcje wsporcze płaszcza izolacji 
przekonać się możemy analizując po-
niższe zdjęcie wykonane kamerą termo-
wizyjną.

Innowacyjne rozwiązanie PAROC 
Pro Section 140 F4 bazuje na elemen-
tach z wełny mineralnej o gęstości mi-
nimalnej 140 kg/m3. Dzięki wykona-
niu elementu dystansowego z materiału 
będącego izolatorem możemy wyeli-
minować przegrzewy przez konstruk-

NOWE WYZWANIA – NOWE ROZWIĄZANIA
Produkty wchodzące w skład syste-
mu pokryte są wzmocnioną włóknami 
szklanymi folią aluminiową z warstwą 
odporną na działanie promieni UV.  
Jest to rozwiązanie w 100% odporne na 
działanie warunków atmosferycznych. 
Taśma samoprzylepna ułatwia montaż 
produktów, tworząc szczelne dla wil-
goci samowulkanizujące się połączenie. 
Właściwości taśmy potwierdzone zo-
stały stosownymi badaniami przepro-
wadzonymi w ITB. W zakres badań 
wchodziło przetestowanie pokrycia 
połączonego taśmą w warunkach ana-
logicznych do tych jakie przechodzą 
pokrycia dachowe.

cję wsporczą płaszcza izolacji. Wysoka 
gęstość zastosowanych elementów po-
woduje utrzymywanie stałej odległości 
pomiędzy rurociągiem, a płaszczem 

izolacji, zapobiegając osiadaniu izolacji 
pod wpływem ciężaru płaszcza i pogor-
szeniu jej właściwości izolacyjnych.

Nowe, odporne na warunki atmosferyczne, rozwiązania do izolacji rurociągów i urządzeń usytuowanych  

na zewnątrz budynków.

PAROC CLAD SKŁADNIKI SYSTEMU

 O PAROC Pro Section 140 Clad jest to otulina z wełny skalnej przeznaczona do 
izolacji rurociągów, 

 O PAROC Pro Lamella Mat Clad jest matą lamellową z wełny skalnej przeznaczoną 
do izolacji kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz urządzeń i innych 
powierzchni płaskich.  Produkty posiadają gotowy płaszcz odporny na działanie 
warunków atmosferycznych. 

 O PAROC Clad Tape w skład systemu wchodzi także samo wulkanizująca się taśma 
butylowa, zastosowanie której gwarantuje uzyskanie szczelnego połączenia.

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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ZAWORY I KOŁNIERZE
Zawory i kołnierze rurociągów należy 
izolować przy użyciu osobnych, łatwo 
otwieranych osłon. Mata na siatce z po-
włoką aluminiową przymocowana jest 
do wewnętrznej powierzchni osłony, 
folią do wewnątrz. W ten sposób prze-
prowadzenie wszelkich niezbędnych 
prac naprawczych i konserwacyjnych 
jest proste i estetyczne, a sama osłona, 
wraz z jej izolacją, może być używana 
kilka razy.

Pamiętaj o izolowaniu wszystkich zaworów  
i kołnierzy

RUROCIĄGI PODGRZEWANE
Aby transportować rurociągami pły-
ny lepkie muszą być one podgrzewane. 
Rurociągi wyposażone w przewody pod-
grzewające są najpierw pokrywane fo-
lią aluminiową tak, aby ciepło było le-
piej rozprowadzane po powierzchni rury. 
Następnie izolacja jest instalowana wokół 
rury w normalny sposób, przy uwzględ-
nieniu zmienionej średnicy zewnętrznej  
i temperatury danego rozwiązania.

Izolacja rurociągu podgrzewanego

RUROCIĄGI PARY PRZEGRZANEJ  
I RURY TURBIN 
Rury turbin działają w wysokich, się-
gających 540 °C, temperaturach i wy-
magają dobrej, wielowarstwowej izolacji 
cieplnej. Standardowa grubość izolacji 
to zazwyczaj około 200-300mm. 
   Obudowy turbin mają bardzo złożo-
ne kształty, z wieloma otworami  
i zaokrągleniami. Najprościej i najbez-
pieczniej jest izolować tego typu urzą-

dzenie  wysokotemperaturowe matami 
na siatce o wysokiej gęstości. Idealnym 
rozwiązaniem dla konstrukcji o różno-
rodnych kształtach są maty na siatce  
z folią aluminiową o gęstości nie mniej-
szej, niż 130 kg/m3.

Izolacja rurociągów wysokotemperaturach 
zawsze ma konstrukcję wielowarstwową 

REDUKCJA HAŁASU W RUROCIĄGACH  
PRZEMYSŁOWYCH
Rurociągi, w których odbywa się prze-
pływ medium z dużymi prędkościami 
lub pod wysokim ciśnieniem wymaga-
ją izolacji redukującej hałas. Dobrym 
rozwiązaniem dla tych zastosowań są 
otuliny PAROC o dużej gęstości. Nie 
wymagają one żadnej dodatkowej kon-
strukcji wsporczej na rurociągach po-
ziomych, które w wielu przypadkach 
pogarszają cieplne i akustyczne właści-
wości izolacyjne. Dla zastosowań prze-
mysłowych najlepszym produktem są 
otuliny PAROC Pro Lock 140. W roz-
wiązaniach wielowarstwowych wskaza-
ne jest  umieścić jakąś ciężką warstwę 
pokrycia pomiędzy warstwami wełny, 
aby poprawić tłumienie hałasu.

Najbardziej szkodliwy hałas, o niskich czę-
stotliwościach, można istotnie zredukować 
za pomocą rozwiązania wielowarstwowego 
o dużej gęstości

PAROC PRO SEGMENTS 
PAROC Pro Segments to elementy izola-
cji przeznaczone do izolacji kolan dużych 
rurociągów. Korzyści wynikające z dwu-
warstwowej izolacji mogą również zostać 
wykorzystane w kolanach przy zastosowa-
niu segmentów dwuwarstwowych, które 
mają przesunięte względem siebie połą-
czenia, co pozwala zminimalizować stra-
ty ciepła.

Produkujemy PAROC Pro Segments 
dla kolanek 90° o standardowym promie-
niu 1,5D oraz 2,5D.

Kolana rurociągu izolowane segmentami

Rozwiązanie z zastosowaniem dwuwar-
stwowego segmentu na kolanie rurociągu, 
która dalej izolowana jest otuliną PAROC 
Pro Lock 100

PAROC PRO BENDS 
PAROC Pro Bend 100 jest używany 
przy kolanach rurociągów małego i śred-
niego rozmiaru. Produkt jest dostępny 
przy standardowym promieniu 1,5D.

PAROC Pro Bends zostały zaprojektowane, by 
ich instalacja była szybka, łatwa i efektywna

ROZWIĄZANIA INSTALACJI KOLAN

Paroc opracował specjalne rozwiązanie do izolacji kolan, które okazują się równie skuteczne, jak izolacja pro-

stych odcinków rurociągu. Prefabrykowane produkty PAROC Pro Segments oraz PAROC Pro Bends są wydajnym, 

szybkim i ekonomicznym sposobem izolacji kolan.

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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Zbiorniki o różnych kształtach i rozmiarach są integralną częścią wielu procesów przemysłowych. Temperatura 

składowanego materiału może się znacznie różnić w zależności od rodzaju procesu. Stwarza to potrzebę izolacji 

termicznej, która dobrze się sprawdza przy szerokim zakresie temperatur pracy.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z IZOLACJI 
ZBIORNIKÓW PRODUKTAMI PAROC

 O Szczelne rozwiązania bez 
nieciągłości izolacji – minimalna 
utrata ciepła

 O Niska przepuszczalność 
powietrza produktów – 
maksymalna wydajność nawet 
w najbardziej wymagających 
warunkach

 O Kontrolowana temperatura 
zawartości – wydajność 
energetyczna składowania

 O Rozwiązania skuteczne pod 
względem środowiskowym – 
zmniejszona emisja CO2

 O Produkty o wysokiej 
wytrzymałości na ściskanie na 
dachy zbiorników – wytrzymują 
obciążenie w czasie instalacji  
i utrzymania

 O Wieloletnie rozwiązania, które 
nie wymagają utrzymania – 
inwestycja na całe życie

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE ZBIORNIKÓW

IZOLACJA Z WEŁNY KAMIENNEJ OFERUJE 
DŁUGOTRWAŁĄ OCHRONĘ
Płyty z wełny kamiennej PAROC stano-
wią optymalne rozwiązanie do izolacji 
zbiorników oraz innych dużych cylin-
drycznych i płaskich powierzchni. Za-
pewniają najwyższą izolację termiczną 
przy szerokim zakresie temperatury 
pracy z powodu swojej niskiej przepusz-
czalności powietrza. Ich wysoka wytrzy-
małość na ściskanie jest równie skutecz-
na, bez względu na wahania temperatu-
ry, przez cały okres użytkowania zbior-
nika. Z tego powodu płyty do izolacji 
nie wymagają dodatkowych konstrukcji 
wsporczych, które mogłyby tworzyć 
mostki termiczne.

Wodoodporna i niepalna wełna 
kamienna zapewnia dalszą ochronę 
zbiornika zwiększając okres jego użytko-
wania. Poza tym podobnie jak w przy-
padku rozwiązań PAROC do izolacji 
przemysłowych, proces instalacji jest 
prosty i szybki. 

Paroc ma szeroki wybór płyt do 
izolacji z wełny kamiennej, zaprojekto-
wanych specjalnie do zastosowania jako 
izolacja zbiorników. Specjalnie zaprojek-
towane do ścian zbiorników płyty są 
dostępne w szerokim zakresie gęstości, 
by sprawdzały się w różnej temperaturze 
użytkowania zbiorników. Do izolacji 
dachów zbiorników zalecane są płyty  
o wysokiej gęstości i nośności.

IZOLACJA ŚCIAN ZBIORNIKÓW
Z powodu różnic temperatur między 
izolacją oraz okładziną, w ścianach 
wysokich zbiorników pojawia się często 
„efekt komina”. Z tego względu ważne 
jest stosowanie izolacji o wystarczającej 
gęstości, by zapobiegać przemieszczaniu 
się powietrza wewnątrz izolacji oraz 
zminimalizować konwekcję ciepła (pro-
szę spojrzeć na wykres 6). Stratę ciepła 
oraz czas chłodzenia zbiornika można 
obliczyć za pomocą narzędzia PAROC 
Calculus. Należy wybrać właściwy pro-
dukt oraz jego gęstość, zgodnie z obo-
wiązującymi lokalnie wymaganiami lub 
specyfikacją izolacji.

Przepuszczalność powietrza, m2/s Pa
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Izolacja ścian zbiorników może być 
zainstalowana za pomocą różnych mo-
cowań i konstrukcji wsporczych. Różnią 
się one w poszczególnych krajach i zale-
żą od stosowanej specyfikacji.

Płyty izolacyjne mogą być przymocowywa-
ne za pomocą zgrzewanych szpilek

IZOLACJA DACHÓW ZBIORNIKÓW
Dachy zbiorników mogą być izolowa-
ne sztywnymi płytami PAROC Pro 
Roof Slabs. Płyty nie wymagają moco-
wania, ale płaszcz ochronny wymaga 
stosowania konstrukcji wsporczej. 
Konstrukcje wsporcze różnią się  
w zależności od różnej specyfikacji 
oraz standardów. Płyty do izolacji 
dachów, po których można chodzić, 
powinny mieć dobrą odporność na  
ściskanie oraz muszą spełniać wyma-
gania określone w specyfikacji. 

Dachy zbiorników mogą być izolowane sztywny-
mi płytami PAROC Pro Roof Slabs

Wykres 6. Ruch powietrza zmniejsza się 
przy wykorzystaniu produktów o wysokiej 
gęstości.

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z IZOLACJI SPRZĘTU WYKORZYSTYWANEGO W PROCESACH 
PRODUKTAMI PAROC

 O Kontrolowana temperatura procesu – proces przebiega skutecznie 
 O Rozwiązania skuteczne pod względem środowiskowym – zmniejszona emisja 

CO2

 O Dwuwarstwowe lub wielowarstwowe rozwiązania – brak mostków termicznych 
oraz obniżone ryzyko korozji

 O Wieloletnie rozwiązania, które nie wymagają utrzymania – inwestycja na całe 
życie

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

IZOLACJA WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO  
MATAMI NA SIATCE 
Dla nieregularnych powierzchni najlep-
szym materiałem izolacyjnym są maty na 
siatce. Znaczna ilość sprzętu dodatkowego 
ma różne kształty, nierówne powierzchnie, 
z tego względu wymagana jest elastyczna 
izolacja, dzięki której będzie można zaizo-
lować wszystkie nieregularności.  

IZOLACJA ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH 
Do izolacji zbiorników ciśnieniowych 
najczęściej wykorzystywane są płyty  
z wełny kamiennej lub maty na siatce. 
Maty na siatce wykorzystywane są do 
zbiorników o mniejszej średnicy.  
W przypadku zbiorników o większej 
średnicy, powinny być stosowane płyty  
z wełny kamiennej o gęstości dobranej 
odpowiednio do temperatury czynnika.

Metoda mocowania instalacji zale-
ży od powierzchni zbiornika i od tego 
czy dozwolone jest spawanie do  jego po-
wierzchni. Gdy jest to tylko możliwe, 
przyspawane szpilki są najłatwiejszym 
wyborem, ale alternatywną metodą jest 
przymocowanie izolacji za pomocą taśmy 
stalowej.

W zależności od rozmiarów i temperatury pracy, osprzęt wykorzystywany w procesach różni się pod 
względem wymagań instalacyjnych izolacji. Specyfikacje są oparte na lokalnych wytycznych i doświad-
czeniu, mogą być również oparte na wewnętrznych wymaganiach przedsiębiorstwa.

Małe sprzęty, jak wymienniki ciepła, 
są izolowane elastycznymi matami na 
siatce

W zbiornikach ciśnieniowych wykorzystywane 
są płyty z wełny kamiennej lub maty na siatce

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z IZOLACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH PRODUKTAMI PAROC

 O Dwuwarstwowe lub wielowarstwowe rozwiązania – brak mostków termicznych oraz 
obniżone ryzyko korozji

 O Elastyczność i siła mechaniczna produktów– odpowiednia izolacja nawet przy 
znacznych zmianach temperatur

 O Kontrolowana temperatura procesu – proces przebiega skutecznie 
 O Rozwiązania skuteczne pod względem środowiskowym – zmniejszona emisja CO2

 O Wieloletnie rozwiązania, które nie wymagają utrzymania– inwestycja na całe życie

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE PRZEZNACZONE DLA KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH

SPECJALNE WYMAGANIA –  
SKUTECZNE ROZWIĄZANIA
Z powodu wysokiej temperatury pra-
cy wymagane jest kilka warstw izolacji. 
Wymaga to zmiennych rozwiązań izola-
cyjnych w zależności od typu kotła.  
Paroc oferuje wybór izolacji z płyt i mat 
z wełny kamiennej stworzonych specjal-
nie do zastosowania jako izolacja ko-
tłów. Zwykle wymagane są izolacje, po-
siadające  od dwóch do czterech warstw. 
Wewnętrzna warstwa to zwykle mata na 
siatce, a warstwy zewnętrzne mogą być 
wykonane z mat na siatce lub płyt.

Przy pierwszym uruchomieniu po 
zainstalowaniu izolacji,  kocioł nie po-
winien być podgrzewany w tempie szyb-
szym niż 50 °C na godzinę.

ŚCIANY KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH
Izolacja kotłów energetycznych jest 
szczególnie wymagająca, ponieważ ich 
rozszerzalność cieplna musi być brana 
pod uwagę we wszystkich konstruk-
cjach. Izolacja ścian rur jest przymo-
cowana za pomocą spawanych szpilek 
do cynowych rur. Struktura izolacji 
jest pokryta falowaną blachą stalową 
lub aluminiową. Wewnętrzna warstwa 
izolacji to mata na siatce, z dodatkową 
warstwą aluminium. Zewnętrzna war-
stwa może być izolowana tym samym 
produktem lub specjalne stworzonym  
w tym celu PAROC Pro Slab 80.

STROPY KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH
Na górze kotłów znajdują się króćce do 
przyłączeń rurowych. Połączenia rur mu-
szą być izolowane specjalną strukturą izo-
lacji przeznaczoną do przykryć kotłów. 
Główna konstrukcja składa się z płaskich 
poprzeczek oraz  wytrzymałej siatki sta-
lowej. Jest normalnie izolowana jedynie 
matami na siatce, lub matami na siatce  
i płytami. Cała struktura jest pokryta 
wytrzymałymi falowanymi arkuszami 
blachy stalowej. Na nich znajdują się ar-
kusze stalowe, które mogą unieść ciężar 
pracowników, wykonujących prace z za-
kresu utrzymania.

Wysoka temperatura pracy oraz specjalna konstrukcja kotłów energetycznych w zakładach produkcyjnych, wraz 

z potrzebą ograniczania promieniowania cieplnego z dużych powierzchni, stawiają szczególne wymagania dla 

rozwiązań izolacyjnych. Obudowa oraz instalacje połączone z powierzchnią pieca drgają z powodu rozszerzal-

ności cieplnej oraz wibracji powodowanej przez dołączony sprzęt, taki jak palniki i wentylatory. Poza ogólną 

bardzo wysoką temperaturą powierzchni kotła, temperatura ta może się różnić w różnych częściach konstrukcji.

Wewnętrzna warstwa izolacji to mata na 
siatce, która pokryta jest warstwą alum-
inium. Zewnętrzna warstwa może być 
izolowana specjalne stworzonym w tym 
celu PAROC Pro Slab 80

Stropy kotłów energetycznych są zwykle 
izolowane matami na siatce, lub matami 
na siatce i płytami

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA KANAŁÓW SPALINOWYCH

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE PRZEWODÓW  
KOMINOWYCH
W procesach przemysłowych zarządza-
nie przepływem energii jest kluczowe 
dla efektywnego ich funkcjonowania. 
Tak wymagające zastosowania wyma-
gają rozwiązań izolacyjnych zaprojek-
towanych specjalnie do tego celu. Roz-
wiązania z zakresu izolacji PAROC 
przeznaczonych do przewodów komi-
nowych zapewniają najwyższą izolację 
termiczną przy wysokiej temperaturze 
pracy. 

By zapobiegać tworzeniu się most-
ków cieplnych, w przewodach komino-
wych używana jest zwykle podwójna 
warstwa izolacji. Zazwyczaj obie war-
stwy wykonywane są z tego samego ma-
teriału izolacyjnego, możliwe jest jednak 
łączenie płyt z matami na siatce. Do-
bór optymalnego materiału izolacyjne-
go zależy od temperatury pracy i typu 
komina. 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z IZOLACJI 
PRZEWODÓW KOMINOWYCH 
PRODUKTAMI PAROC

 O Rozwiązania skuteczne pod 
względem środowiskowym – 
zmniejszona emisja CO2

 O Wieloletnie rozwiązania, które 
nie wymagają utrzymania – 
inwestycja na całe życie

 O Kontrolowana temperatura 
procesu – proces przebiega 
skutecznie

Przewody kominowe można łatwo 
izolować produktami PAROC Pro Slab 
80. Płyty przymocowywane mogą być 
za pomocą spawanych bądź zgrzewa-
nych szpilek. Konstrukcja izolacji może 
się różnić w zależności od specyfikacji.

Wiele procesów przemysłowych związanych jest z transportowaniem dużej ilości powietrza lub  innych gazów. 

Procesy te pochłaniają dużo energii, którą można i należy odzyskać. Duże prędkości przepływu, wahania temperatur 

i ciśnienia oraz same rozmiary kanałów i urządzeń wymagają od konstrukcji dużej wytrzymałości mechanicznej.

Przewody kominowe można łatwo izolować 
płytami PAROC Pro Slab 80, wykorzystując 
albo jednowarstwowe lub wielowarstwowe 
rozwiązania przeznaczone do izolacji

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA ODSIARCZANIA SPALIN I FILTRÓW

OPTYMALNE WŁAŚCIWOŚCI IZOLACYJNE
Charakterystyka działania produktów 
PAROC z wełny kamiennej  idealnie 
pasuje do takich zastosowań. Produkty 
zapewniają doskonałą izolację termicz-
ną przy gazach spalinowych o różnej 
temperaturze, mają niską przepuszczal-
ność powietrza, są odporne na wilgoć 
oraz mają dobrą wytrzymałość na ści-
skanie. Poza tym wełna kamienna 
PAROC ma bardzo niską zawartość  
chlorków i fluoru, co pomaga minima-
lizować ryzyko korozji.

IZOLACJA BEZ MOSTKÓW CIEPLNYCH
Ważne jest unikanie wszelkich moż-
liwych mostków cieplnych, ponieważ 
mogą one tworzyć obszary, gdzie kon-
densują się opary kwasowe. Podatne 
miejsca, takie jak konstrukcje pokry-
wające ściany, powierzchnie przylega-
jące oraz otwory rewizyjne, są zwykle 
skutecznie izolowane z wykorzystaniem 
dwuwarstwowych lub wielowarstwo-
wych rozwiązań izolacyjnych. Płaskie 
powierzchnie mogą być izolowane pły-
tami takimi jak PAROC Pro Slab 80 
lub matami na siatce. Charakterystyka 
instalacji takich rozwiązań umożliwia 
wykonanie szczelnej izolacji płaskich 
powierzchni.

FILTRY ELEKTROSTATYCZNE 
Paroc opracował gamę produktów, 
które są odpowiednie do zastosowania 
w  urządzeniach do odsiarczania, oraz 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z IZOLACJI 
FILTRÓW ELEKTROSTATYCZNYCH 
PRODUKTAMI PAROC

 O Szczelne rozwiązania bez 
nieciągłości izolacji – minimalna 
utrata ciepła

 O Kontrolowana temperatura 
procesu – proces przebiega 
skutecznie 

 O Rozwiązania skuteczne pod 
względem środowiskowym – 
zmniejszona emisja CO2

 O Wytrzymałe płyty  – łatwa 
instalacja

 O Wieloletnie rozwiązania, które 
nie wymagają utrzymania – 
inwestycja na całe życie

w filtrach elektrostatycznych. Filtry 
elektrostatyczne mogą być izolowane 
płytami PAROC Pro Slab 80. W nie-
których przypadkach mogą być stoso-
wane maty na siatce lub rozwiązania 
z zastosowaniem wielowarstwowych 
izolacji łączących płyty i maty. Izolacje 
mogą być przymocowywane za pomocą 
spawanych szpilek.  Ważne jest, by mi-
nimalizować wszelkie możliwe mostki 
termiczne w izolowanej konstrukcji.

Projekt i instalacja izolacji termicznych ścian urządzeń do odprowadzania gazów z kotłów energetycznych 

jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na okres użytkowania i funkcjonowania. Dobre 

rozwiązanie izolacyjne zapobiega wychładzaniu wewnętrznych ścian poniżej poziomu, w którym kwasy 

zawarte w spalinach kondensują się, doprowadzając do powstawania osadów przyczyniających się do 

korozji. Pod tym względem najważniejsze jest, by nie tworzyły się mostki cieplne na wewnętrznych ścianach.

Filtry elektrostatyczne mogą być 
izolowane PAROC Pro Slab 80

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCH

IZOLACJA Z MAT NA SIATCE
Okrągła wewnętrzna struktura komi-
nów jest zwykle izolowana z wykorzysta-
niem elastycznych mat na siatce. PAROC 
Pro Wired Mat 80 AL1 oraz PAROC Pro 
Wired Mat 100 AL1 są idealnymi produk-
tami do izolacji okrągłych kanałów we-
wnątrz betonowych kominów.

Folia aluminiowa gwarantuje ochronę 
przed pyłem zaś siatka pomaga przy mo-
cowaniu izolacji. Pomaga to zapobiegać 
odkształcaniu izolacji oraz przyczynia się 
do stworzenia, wolnych od pyłów warun-
ków podczas prac związanych z utrzyma-
niem zakładu w ruchu.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z IZOLACJI 
KOMINÓW PRODUKTAMI PAROC

 O Izolacja mat na siatce  – łatwa 
w instalacji na dużych okrągłych 
powierzchniach

 O Izolacja pokryta folią aluminiową 
–  łatwe prace związane  
z utrzymaniem czystości 
wewnątrz betonowych kominów

WYBÓR PRODUKTÓW DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE
Zastosowanie
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PAROC Pro Section 100 • •
PAROC Pro Section 120 • •
PAROC Pro Lock 100 • •
PAROC Pro Segment 100 • •
PAROC Pro Bend 100 • •
PAROC Pro Section 140 • •
PAROC Pro Lock 140 • •
PAROC Pro Segment 140 • •
PAROC Bend 140 • •
Maty na siatce 80 - 130 kg/m3

PAROC Pro Wired Mat • • • • •
PAROC Pro Wired Mat z pokryciem AL1 • • • • • • •
Pyty

PAROC Pro Slab 35 - 60 •
PAROC Pro Roof Slab •
PAROC Pro Slab 80 - 140 • • • •
Wełna luzem

PAROC Pro Loose Wool •
PAROC Pro Loose Wool BL •

* gęstość

Bardziej szczegółowe informacje o materiałach izolacyjnych, wykorzystywanych w różnych zastosowaniach, można znaleźć w specyfikacji izolacji stworzonej przez właściciela projektu,  
u producenta głównego sprzętu lub projektanta.
By uzyskać pomoc w wyborze właściwego rozwiązania z zakresu izolacji oraz by uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wszystkich produktów z naszej szerokiej gamy 
produktów, proszę odwiedzić naszą stronę: www.paroc.pl

Większość zakładów przemysłowych ma betonowe kominy, które muszą być izolowane. Przy izolacji kominów przemy-

słowych, podstawowym problemem jest zapobieganie, by temperatura powierzchni wewnętrznych kanałów stalowych 

nie spadła poniżej poziomu, w którym dochodzi do kondensacji gazów oraz do tworzenia się osadów przyczyniają-

cych się do korozji. Zapobieganie tworzeniu takich osadów przyczynia się do dłuższego okresu użytkowania komina.

PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 oraz 
PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 są 
idealnymi produktami do izolacji okrągłych 
kanałów wewnątrz kominów betonowych

ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGET YKI
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WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI 

Informacje zawarte w niniejszej broszurze opisują warunki i właściwości techniczne przed-
stawionych produktów, obowiązujące w momencie publikacji tego dokumentu, do czasu 
zastąpienia go przez nowszą wersję drukowaną lub cyfrową.  Najnowsza wersja tej broszury 
jest zawsze dostępna na stronie internetowej firmy Paroc.

Nasz materiał informacyjny przedstawia zastosowania, dla których funkcje i właściwości tech-
niczne naszych produktów zostały zatwierdzone. Jednakże informacje te nie są równoznaczne 
z udzieleniem gwarancji handlowej. Nie bierzemy odpowiedzialności za komponenty innych 
producentów użytych w danym zastosowaniu lub podczas instalacji naszych produktów. 

Nie gwarantujemy właściwości naszych produktów, jeżeli są one stosowane w obszarze lub  
w warunkach, które nie zostały uwzględnione w naszych materiałach informacyjnych.

Z powodu ciągłego rozwoju naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 
zmian w naszym materiale informacyjnym w dowolnym momencie.

PAROC jest  zastrzeżonym znakiem  towarowym firmy Paroc Group. 
© Paroc Group 2014.

Paroc jest wiodącym producentem energooszczędnych rozwiązań izolacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego.  

W naszej działalności skupiamy się na potrzebach klienta i personelu, ciągłych innowacjach, wzroście 

rentowności oraz zrównoważonym rozwoju. W skład asortymentu Paroc wchodzą izolacje budowlane, izolacje 

techniczne, izolacje morskie, płyty warstwowe i produkty akustyczne. Wyroby PAROC są wytwarzane w Finlandii, 

Szwecji, na Litwie i w Polsce, a począwszy od 2013 roku, także w Rosji. Grupa Paroc posiada biura sprzedaży  

i przedstawicieli w 14 krajach w Europie.

IZOLACJE BUDOWLANE
oferują szeroką gamę produktów i rozwiązań izolacyjnych 
dla wszystkich  typów budynków. Produkty izolacji 
budowlanych są stosowane głównie do izolacji termicznej, 
ogniowej i akustycznej ścian zewnętrznych, dachów, 
stropów, podłóg, piwnic, stropów międzykondygnacyjnych 
i ścian działowych. 

PRODUKTY AKUSTYCZNE
to dźwiękochłonne sufity i panele ścienne, a także produkty 
do kontroli hałasu w warunkach przemysłowych.

IZOLACJE TECHNICZNE
to produkty stosowane do izolacji termicznej, ogniowej, 
akustycznej oraz izolacji przeciwkondensacyjnej we 
wnętrzach budynków (HVAC – systemy klimatyzacji, 
wentylacji i ogrzewania), a także w procesach 
przemysłowych i rurociągach, urządzeniach przemysłowych 
i konstrukcjach okrętowych.

PŁYTY WARSTWOWE
to ogniochronne, lekkie panele z rdzeniem z wełny 
kamiennej i obustronnym pokryciem z blachy stalowej.  
Płyty PAROC stosowane są w fasadach, ścianach 
działowych i stropach w obiektach użyteczności publicznej, 
budynkach handlowych i przemysłowych.


