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Tvariam energiniam efektyvumui didinti
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PRAMONĖS IR JOS PROCESŲ IZOLIACIJA

LAIKAS DIDINTI ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ
Kiekvieno pramoninio proceso operatorius ar gamyklos savininkas siekia, kad
jo investicijos būtų naudojamos optimaliai, efektyviai ir, žinoma, pelningai.
Paprasčiausias būdas padidinti gamybos procesų efektyvumą ir pagerinti jų veiklos
charakteristikas – tinkama izoliacija. Gerai izoliavus pramonės įrangą įmonės
energijos sąnaudos mažėja, ilgėja efektyvios eksploatacijos trukmė, o tai teikia didelę
naudą.
Pasirinkę tinkamą izoliaciją galime sumažinti aplinkai daromą žalą. Europoje
didžioji dalis šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidaro dėl vykdomos pramonės
veiklos, kuriai, beje, atitenka ir trečdalis visos Europoje suvartojamos energijos.
Priemonės energiniam efektyvumui gerinti yra svarbi klimato politikos dalis,
mat energiją vartojant efektyviau yra mažinamas poveikis klimatui ir aplinkai bei
didinamas energinis saugumas.
Jau 80 metų Paroc kuria aukštos kokybės izoliacijos sprendimus ir stengiasi
visuomet atitikti sparčiai kintančius aplinkos reikalavimus. Priimdami tvarius ir
ilgalaikius sprendimus mes galime sukurti ugniai atsparią, energiškai efektyvią ir
tvarią aplinką. Šioje brošiūroje norėtume pasiūlyti sprendimus, skirtus pramonės
įmonių ir pramoninių procesų energiniam efektyvinimui bei sąnaudų mažinimui.
PAROC® yra „Paroc Group“ registruotas prekės ženklas.
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DIDŽIULIS TAUPYMO POTENCIALAS
Didžioji dalis šiltnamio efektą sukeliančių dujų Europoje susidaro dėl pramonės veiklos, kuriai, beje, tenka net
trečdalis visos Europoje suvartojamos energijos. Priemonės energiniam efektyvumui didinti yra svarbi klimato
politikos dalis, nes energiją vartojant efektyviau yra mažinamas poveikis aplinkai, klimato kaitai ir didinamas
energinis saugumas. Dėl šios priežasties Europos pramoninės izoliacijos fondas (EiiF) paprašė „EcoFys“ atlikti
tyrimą ir nustatyti, koks yra Europos pramonės taupymo potencialas.
KODĖL TAUPYMO POTENCIALAS PRAMONĖJE
YRA TOKS DIDELIS?

Remdamasi „Ecofys“ tyrimu, EiiF
nustatė, kad Europoje energijos
taupymo potencialasyra didžiulis – virš
620 PJ. Šį potencialą išnaudoti galima
naudojant pramoninę izoliaciją.
Tyrimas rodo, kad, remiantis
Europos ekspertų patirtimi, 10 % ar
daugiau pramonės gamyklų įrangos nėra
izoliuota arba izoliacija yra sugadinta
ar pažeista. Be to, parenkama tokia
izoliacija (į ją investuojant kuo mažiau),
kuri užtikrintų maksimalią žmonėms
nekenkiančią paviršių temperatūrą,
tenkintų proceso poreikius ir neviršytų
maksimalių šilumos nuostolių ribos.
Taigi, į izoliacijos ekonomiškumo
ar maksimalaus energinio
efektyvumo reikalavimus dažnai
neatsižvelgiama.
Tais laikais, kai kuras kainavo
mažiau, energijos efektyvumą
užtikrinanti izoliacija nelabai ką ir
pakeisdavo. Tačiau šiomis dienomis
energija kainuoja žymiai daugiau, tad
skirtumas tarp įprastinės ir efektyvesnės
izoliacijos vis ryškėja. Skirtumą dar
padidins papildomos išlaidos dėl CO2
emisijų, todėl taupymo potencialas dar
labiau išaugs.

ENERGIJOS TAUPYMO IR CO 2 TARŠOS MAŽINIMO POTENCIALAS EU27 ŠALYSE

EiiF įsitikinusi, kad pagerinus pramonės šiluminę
izoliaciją atsirastų galimybė ženkliai sumažinti energijos
suvartojimą ir CO₂ emisiją, o šis potencialas šiuo metu
neišnaudojamas. Remiantis prielaida, kad energijos
sąnaudų ir CO₂ mažinimo kainos greičiausiai dar
augs, šis potencialas dar labiau didės. Atsižvelgdama į
šias aplinkybes EiiF paprašė konsultacijų kompanijos
„Ecofys“ nustatyti galimą taupymo potencialą naudojant
pramoninę izoliaciją EU27 šalyse.
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Visą ataskaitą rasite čia: WWW.EIIF.ORG
KLIMATO APSAUGA
Pramoninės izoliacijos taupymo potencialas yra didžiulis.
Energija: 620 PJ / CO2: 49 Mt
• Bendras ekonominio efektyvumo taupymo potencialas pramonėje lygus apytiksliai
480 PJ ir 37 Mt CO₂ per metus arba daugiau kaip 4 % bendro pramonėje suvartojamo
kuro ir emisijų.
• Nustatyta, kad iškastinio kuro energijos taupymo ekonominio efektyvumo potencialas
yra lygus 140 PJ ir 12 Mt CO₂ per metus.
Taupymo potencialas taikytinas visiems regionams, pramonės sektoriams, įrenginiams ir
darbinėms temperatūroms.

Eiif yra Europos nepelno organizacija, įregistruota Šveicarijoje. Ši organizacija
įsteigta tam, kad skatintų ir diegtų pramoninės izoliacijos naudojimą kaip
tvarumo didinimo būdą. Nuo pat įsteigimo EiiF teikia konsultacijas įvairioms
pramonės šakoms, kurios nori sumažinti CO₂ emisijas ir sutaupyti energijos.
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METINIS TAUPYMO POTENCIALAS LYGUS:

X 100 000

15 anglimi kūrenamų elektrinių po
500 MW.

10 milijonų būstų suvartojamam
energijos kiekiui.

Visos Nyderlandų pramonės suvartojamam
energijos kiekiui.

METINIS CO 2 SUMAŽINIMO POTENCIALAS LYGUS:

X 250 000
18 milijonų vidutinės klasės automobilių išmetamam CO2 kiekiui, kai jų metinė rida siekia 12 500 km.

TRUMPAS ATSIPIRKIMO LAIKOTARPIS
Šį potencialą galima išnaudoti ekonomiškai efektyviu būdu.
• Norint izoliuoti paviršius iki ekonomiškai efektyvaus lygmens ir atkurti sugadintą ar pažeistą
izoliaciją visos ES pramonėje reikėtų apie 900 milijonų eurų pradinės investicijos.
• Ši vienkartinė investicija sutaupytų apie 460 PJ energijos, o tai, atsižvelgiant į dabartines
kainas, pramonei kasmet sutaupytų 3,5 milijardo eurų.
Šios investicijos paprastai atsiperka per mažiau nei metus.

900 milijonų eurų

Investuokite kartą
―> sutaupykite
kiekvienais metais
5

3,5 milijardo eurų
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VAMZDYNŲ, VĖDINIMO KANALŲ, DŪMTRAUKIŲ IR REZERVUARŲ IZOLIAVIMAS
VAMZDINIAI KEVALAI – EKONOMIŠKAS
SPRENDIMAS

Taisyklėse pateikiama žemiau nurodyta
informacija apie įvairius šilumos
tiltelius, pavyzdžiui, atraminius žiedus.
Jei jie naudojami, izoliacijos storis turi
būti didinamas 30 %.

Žymiai daugiau galima sutaupyti
naudojant vamzdinius kevalus be
atraminių žiedų vietoje tradicinių viela
armuotų demblių izoliacijos. Lentelėje
parodyta, kiek energijos galima
sutaupyti pasirinkus tam tikro tipo
izoliaciją.

Vamzdis: DN 150, Ilgis: 500 m
Terpės temperatūra: 250 °C
Aplinkos temperatūra: 10 °C

Ekonomiški sprendimai
Sprendimas

Gaminys

Neizoliuotas vamzdis

–

Vamzdinis kevalas
Viela armuoti dembliai su atraminiais
žiedais

PAROC Pro Section 100

Izoliacijos storis
(mm)

Šilumos nuostoliai
(W/m)

Šilumos nuostoliai per
metus
(kWh/m, per metus)

Šilumos nuostoliai per
visą trasą
(kWh/metus)

0

2 240

19 600

9 800 000

160

72

630

315 000

PAROC Pro Section 100 DL

220

60

525

262 000

PAROC Pro Wired Mat 100

220

72

630

315 000

PAROC Pro Wired Mat 100

160

85

744

372 000

Pavyzdyje pasirinktas izoliacijos storis yra 160 mm. Pavyzdyje parodyta, kad paviršiaus dangos tvirtinimo atraminių žiedų poveikio nekompensavus storesniu izoliacijos
sluoksniu, šilumos praradimas per visą trasą padidėja 57 000 kWh/metus. Per atraminius žiedus prarandamą šilumą kompensuoti galima padidinus viela armuotų demblių
storį iki 60 mm. Tačiau tokiu atveju padidėja paviršiaus dangos plotas ir pats vamzdis užima daugiau vietos.

57 000 kWh/metus
BE ATRAMINIŲ ŽIEDŲ
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Skirtumas ≈
57 000 kWh/metus
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KELETAS TAUPYMO PAVYZDŽIŲ
Izoliuojant pramoninius įrenginius atsiranda energijos taupymo potencialas. Tokia investicija atsiperka per
vienerius ar dvejus metus. Kartais (o jau izoliuotų zonų, pavyzdžiui, vamzdynų, atveju – visuomet) investicijų į
techninę izoliaciją atsipirkimo laikotarpis tėra vos keli mėnesiai. Dabar pateiksime keletą pavyzdžių, kaip galima
sutaupyti.

IZOLIUOTI IR NEIZOLIUOTI ELEMENTAI
ATRAMINIAI ŽIEDAI

Standarte EN ISO 12241 pateikiamas tipinis pavyzdys, kaip
tvirtinimo elementai ir paviršiaus dangos atramos padidina
šilumos praradimą 15 – 25 %.
PAVYZDYS
Vamzdis: DN 150
Terpės temperatūra: 250 °C
Izoliacijos storis: 160 mm
Šilumos nuostoliai be atramų: 52 W/m
Su paviršiaus dangos tvirtinimo
atraminiais žiedais (20 %): 62 W/m
Izoliacijos storis atramoms kompensuoti: 220 mm

FLANŠAS BE IZOLIACIJOS
Vamzdis: DN 150
Terpės temperatūra: 250 °C
Flanšas: PN 16
Šilumos nuostoliai: apie 1 000 W kiekvienam flanšui.
Atitinka kiekiui, prarandamam per maždaug 20 m vamzdį, izoliuotą
160 mm izoliacija pagal energijos reikalavimų lygmens veiksnius.

FLANŠAS SU IZOLIACIJA
Vamzdis: DN 150
Terpės temperatūra: 250 °C
Izoliacijos storis: 50 mm
Flanšas: PN 16
Šilumos nuostoliai su izoliacija: apie 60 W kiekvienam flanšui.
Atitinka kiekiui, prarandamam per maždaug 1,5 m vamzdį, izoliuotą
160 mm izoliacija pagal energijos reikalavimų lygmens veiksnius.

8 200 kWh/metus
SUTAUPOMA LYGINANT SU NEIZOLIUOTU FLANŠU
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SPECIALŪS SPRENDIMAI PRAMONINIAMS PROCESAMS
Pramoniniams procesams reikalingi specialūs izoliacijos sprendimai. Vamzdynuose turi būti palaikomas tam
tikras temperatūros diapazonas, šilumos nuostoliai turi būti sumažinami iki minimumo, o visas procesas turi vykti
patikimai, efektyviai ir saugiai. Pramonei pritaikyti ir tarpusavyje suderinami „Paroc“ gaminiai užtikrina vienodas
izoliacines savybes ir vamzdiniams kevalams, ir vamzdžių alkūnėms – optimalios eksploatacinės savybės
palaikomos visame vamzdyne. Paveikslėlyje vaizduojamas platus specializuotų „Paroc“ izoliacijos sprendimų,
pritaikytų pramoniniams procesams, asortimentas.

2
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1

Aukštos temperatūros vamzdynai.

2

Aukštos temperatūros vamzdžių alkūnės.

3

Vožtuvų izoliacijos dėžės.

4

Flanšų izoliacijos dėžės.

5

Šildymo vamzdžių trasos.

6

Šilumokaičiai.

7

Slėginiai indai.

8

Rezervuarų sienos.

9

Rezervuarų lubos.
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SPECIALŪS SPRENDIMAI JĖGAINĖMS IR ŠILUMOS GAMYBOS ĮMONĖMS
Energijos gamybos pramonėje reikalingi specialūs sprendimai, nes čia vyrauja aukštos
temperatūros ir yra gausybė įvairiausių izoliuotinų komponentų. Katilams reikalingi
daugiasluoksniai sprendimai, o rezervuarams – įvairi skirtingo tankio ir stiprio izoliacija.
„Paroc“ yra parengusi izoliacijos sprendimus katilams, rezervuarams, dūmtraukiams, kaminams
ir kitai gamyklų įrangai, padedančius pagerinti gamyklos produktyvumą, eksploatavimo trukmę
ir saugumą. Paveikslėlyje vaizduojamas platus specializuotų „Paroc“ izoliacijos sprendimų,
pritaikytų jėgainėms ir šilumos gamybos įmonėms, procesams, asortimentas.
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14
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10

13

1

1

Aukštos temperatūros vamzdynai.

2

4

Flanšų izoliacijos dėžės.

10 Katilų sienos.

11 Katilų lubos.

13 Išmetamųjų dujų
filtrų sienelės.

14 Pramoniniai kaminai.

12 Dūmų ir dujų kanalai.

Aukštos temperatūros vamzdžių alkūnės.
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Vožtuvų izoliacijos dėžės.
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IZOLIAVIMO SPRENDIMAI VAMZDYNAMS
Vamzdynai – svarbus pramoninių procesų ir jėgainių komponentas. Tinkamai suprojektuoti ir našūs vamzdynai
yra būtini užtikrinant sklandų darbą bei nedideles techninės priežiūros išlaidas. Mes siūlome platų izoliavimo
vamzdiniais kevalais sprendimų asortimentą, kuris patenkins įvairius reikalavimus ir sąlygas.

EFEKTYVŪS PAROC VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMO
SPRENDIMAI

Izoliacija parenkama pagal vamzdyno
darbinę temperatūrą. „Paroc“ siūlo
specialiai pramonei ir jos procesams
pritaikytus izoliacijos sprendimus. Kai
kurias sistemas sudaro surenkamieji
izoliacijos gaminiai, skirti ir tiesiems
vamzdžiams, ir vamzdžių alkūnėms.
„Paroc“ gaminiai atitinka
aukščiausius pramonės ir jos procesų
reikalavimus. Kaip numatyta
techniniuose standartuose, būtina
atsižvelgti ir į, pavyzdžiui, gaisro riziką
bei asmenų saugą.
PAROC sistemos išsiskiria
tiek ilgaamžėmis optimaliomis
eksploatacinėms savybėmis, tiek greitu
įrengimu. Pramonės ir jos procesų
vamzdžių izoliacijos sprendimai
susideda iš vieno ar kelių sluoksnių
vamzdinių kevalų bei vamzdžių alkūnių
segmentų. Dešiniau pateikiamoje
lentelėje parodyti įvairių paskirčių
gaminiai ar jų deriniai.

PAROC Pro Section vamzdynas, kurio
temperatūra ≤250 °C, o izoliacijos storis
≤80 mm.
GREITAS IR EKONOMIŠKAS ĮRENGIMAS

„Paroc“ vamzdiniai kevalai pasižymi
daugybe privalumų, dėl kurių izoliacija
įrengiama lengvai ir ekonomiškai.
Izoliacija montuojama greičiau dėl
ypatingai preciziško vamzdinių kevalų
surenkamųjų elementų matmenų

PAROC SPRENDIMAS PRAMONINIŲ VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMUI
Temp. °C

Izoliacija tiesiems vamzdynams

Izoliacija vamzdžių alkūnėms

≤250

PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Lock 100
PAROC Pro Section 100 DL

PAROC Pro Bend 100
PAROC Pro Segment 100
PAROC Pro Segment 100 DL

≥250-350

PAROC Pro Lock 100
PAROC Pro Section 100 DL

PAROC Pro Segment 100 DL

≥350

PAROC Pro Lock 140
PAROC Pro Section 140 DL

PAROC Pro Segment 140 DL

1)
Gaminiai, kurių pavadinime nurodomos raidelės DL, reiškia dvisluoksnę izoliaciją.
Šie du sluoksniai gali būti skirtingo tankio.

Rekomenduojami izoliacijos gaminiai pramoniniams vamzdynams.

tikslumo, kas, beje, užtikrina ir
techniškai efektyvesnę izoliaciją.
Vamzdinių kevalų nereikia papildomai
matuoti ar koreguoti įrengimo vietoje.
Jų nereikia jungti kabėmis, kaip
viela armuotų demblių. Naudojant
kabes parandama daugiau šilumos, o
paviršiaus temperatūra – aukštesnė.
PAROC sistemos privalumai
ypatingai akivaizdūs izoliuojant
vamzdžių alkūnes. Alkūnės pagamintos
iš tos pačios medžiagos, kaip ir
vamzdinis kevalas, ir pasirinkus
tinkamus matmenis vietoje nebereikia
nieko pjaustyti. Neprireikia ir kabių.
Reikia turėti galvoje ir tai, kad izoliacijai
iš viela armuotų demblių įrengti
prireikia žymiai daugiau laiko.
DVISLUOKSNĖS VAMZDŽIŲ IZOLIACIJOS
SPRENDIMAS

Vamzdžius izoliavus vienu sluoksniu,
esant aukštai temperatūrai ties siūlėmis
gali atsirasti tarpų, nes nuo šilumos,
vibracijos ir apkrovos vamzdžiai plečiasi,
ilgėja. Dėl to gali būti prarandama
daugiau šilumos – net iki 10 %.

Dvisluoksnės izoliacijos sprendimas
rekomenduojamas tuomet, kai
temperatūra siekia 250 °C, o izoliacijos
sluoksnis yra apie 80 mm storio.
Izoliavimo darbai turi būti atliekami
užtikrinant vientisumą, pavyzdžiui,
perdengiant du sluoksnius vieną su kitu
arba nuožulniai nupjaunant briaunas.
Techniniame standarte šiuo tikslu
pateikiami charakteristikų reikalavimai
bei paviršiaus dangos medžiagos
pasirinkimo gairės.
„Paroc“ siūlo dviejų sluoksnių
įrengimo sprendimus. Du vamzdiniai
kevalai montuojami dviem sluoksniais,
o montavimo metu siūlės yra
perdengiamos, siekiant užtikrinti
vientisumą bei sandarumą. Šie du
sluoksniai gali būti skirtingo tankio.
Gamybos metu dvisluoksnės sekcijos
išmatuojamos labai tiksliai, kad puikiai
tiktų. Sprendimas su dvisluoksne
izoliacija supaprastina logistiką – tiek
pristatant į įrengimo vietą, tiek pačioje
gamykloje. Kitaip tariant, pasirinkus
šį sprendimą sumažėja išlaidų, darbo
vieta išlieka tvarkingesnė ir švaresnė bei
užtikrinamos puikios izoliacinės savybės.

• Jei darbinė temperatūra yra apie 250 °C, rekomenduojami ne mažiau kaip du
izoliacijos sluoksniai arba, kaip alternatyva, PAROC Pro Lock sprendimas su laiptuotais
kraštais.
• Jei bendras izoliacijos storis yra>80 mm, reikia užtikrinti vientisumą, pavyzdžiui,
perdengiant du sluoksnius vieną su kitu arba nuožulniai nupjaunant briaunas.
• Jei darbinė temperatūra yra apie 350 °C, rekomenduojama naudoti 140 kg/m³ tankio
gaminius.
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DAUGIASLUOKSNIS VAMZDŽIŲ IZOLIACIJOS
SPRENDIMAS

Kai prireikia tokios storos izoliacijos, jog
dvisluoksnės izoliacijos gaminių storio
nebepakanka, galima rinktis trisluoksnę
ar dar storesnę izoliaciją.
PAROC VAMZDINIŲ KEVALŲ IR VIELA
ARMUOTŲ DEMBLIŲ PALYGINIMAS
Vienas didžiausių PAROC vamzdinių kevalų
pranašumų, lyginant su izoliacija naudojant
viela armuotus demblius, yra lengvas
įrengimo procesas ir tikslumas.

Pasirinkus PAROC Pro Lock
vamzdinius kevalus, šilumos nuostolius
galima sumažinti 15 – 25 %, lyginat
su viela armuotų demblių sprendimais.
Taip pat sumažinamos izoliacijos,
apdailos ir darbų išlaidos. Sutaupoma
apie 30 %. Be to, sutrumpėja
montavimo laikas, taigi trumpiau reikia
pastolių ir kitos įrangos, sumažėja
bendros įrengimo išlaidos. Be to,
izoliacija laikui bėgant nesukrenta,
jos storis ir charakteristikos nepakinta
per visą vamzdynų eksploatavimo
laikotarpį.

PAROC IZOLIACIJOS SPRENDIMŲ
PRIVALUMAI PRAMONINIAMS
VAMZDŽIAMS:
OO Visapusiškas gaminių
asortimentas vamzdynams ir
vamzdžių alkūnėms.
OO Sandarinantys sprendimai be
tarpų siūlėse – minimalus šilumos
praradimas.
OO Sprendimai be kabių – geresnis
energinis efektyvumas.
OO Kontroliuojama proceso
temperatūra – efektyvus proceso
funkcionavimas.
OO Aplinkos požiūriu efektyvus
sprendimas – sumažinamos CO₂
emisijos.
OO Tikslūs matmenys – tinka
surenkamąjai apdailai.
OO Dvigubas sluoksnis sudedant du
vamzdinius kevalus vienas į kitą –
efektyvi logistika.
OO Gaminių vandens įgertis ir chloro
kiekis labai mažas – pašalinama
korozijos rizika.
OO Sprendimų ilgaamžiškumas ir
nedidelės techninės priežiūros
išlaidos – investicija visam
gyvenimui.

Pasirinkus PAROC Pro Lock, šilumos nuostolius galima sumažinti 15 - 25 %, lyginant su
sprendimais, kuriems naudojami viela armuoti dembliai.

Įrengimo trukmė

Izoliacijos medžiagų kaina
+ izoliavimo darbai

~30 %

~50 %

Šilumos nuostoliai

15-25 %

PAROC Pro Section DL
PAROC Pro Wired Mat akmens vatos demblys, įrengtas dviem sluoksniais
Palyginimas atliktas remiantis įvairių dydžių vamzdžių izoliavimo sąmatų vidurkiais. Iš palyginimo akivaizdu, kad dvisluoksnė PAROC Pro Section izoliacija yra
ekonomiška ir padeda sutaupyti laiko. Nepamirškite: sprendimas, naudojant
PAROC Pro Section DL kevalus pasižymi 15–25 % mažesniais šilumos nuostoliais
esant tam pačiam izoliacijos storiui. Atkreipkite dėmesį, kad izoliuojant viela armuotais dembliais reikalingos papildomos kabės.
Į pavyzdį neįtrauktos apdailos medžiagos ir montavimo darbai.

Palyginami dvisluoksniai vamzdiniai kevalai su viela armuotais dembliais, kai
izoliacijos storis toks pats.
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VIENSLUOKSNĖ VAMZDŽIŲ IZOLIACIJA

Temperatūra izoliuojant 20 °C

Darbinė temperatūra 300-500 °C

Temperatūrai pakilus nuo 20 °C iki 500 °C, vamzdžių izoliacijos sandūrose dėl plieno šiluminio
plėtimosi atsiranda iki 5 mm pločio tarpai. Dėl to šilumos nuostoliai gali padidėti iki 10 %.
PAROC Pro Section
DVISLUOKSNĖ VAMZDŽIŲ IZOLIACIJA

PAROC Pro Section DL
PAROC LOCK SPRENDIMAS

PAROC Pro Lock

PRAMONINIŲ VAMZDYNŲ TRIUKŠMO LYGIO
MAŽINIMAS

Vamzdynams, pavyzdžiui, didelio
greičio oro srauto ar didelio slėgio
garų trasoms, reikalinga triukšmo
slopinimo izoliacija. „Paroc“ didelio
tankio vamzdiniai kevalai – puikus
sprendimas minėtuoju atveju, ypač
pasirinkus daugiasluoksnės izoliacijos
sprendimą su PAROC Pro Lock.
Daugeliu atvejų tvirtinimo elementai
šiluminę ir garso izoliaciją pablogina.
PAROC Pro Lock 140 – tinkamiausias
gaminys šiai pramonės sričiai.
Pasirinkus daugiasluoksnį sprendimą,
pravartu įrengti papildomą dangą tarp
sluoksnių, kad garso izoliacija būtų dar
efektyvesnė.

Išbandyta konstrukcija.

Temperatūra izoliuojant 20 °C

Darbinė temperatūra 300-500 °C

„Paroc“ siūlo dvisluoksnės izoliacijos sprendimą. Dvigubu sluoksniu sumontuojami du vamzdiniai
kevalai, kuriuos montuojant siūlės perdengiamos užtikrinant vientisumą ir sumažinant šilumos
praradimą (kuris gali siekti net 10%).
Temperatūra izoliuojant 20 °C

Darbinė temperatūra 300-500 °C

Dvisluoksnę izoliaciją galima pakeisti PAROC Pro Lock (Z formos užleistinis sujungimas)
– vienguba vamzdžių izoliacija su nuožulniai nupjautomis briaunomis, kurią galima
įrengti per vieną darbų etapą. Taip sutrumpėja montavimo trukmė, o sandari konstrukcija
iki minimumo sumažina korozijos riziką.

Triukšmo slopinimas, dB
35
30
25
20
15
10
5
0
63

125

250

500

1000

2000

4000

8000
Hz

Pavyzdys, kaip žemo dažnio garsą galima efektyviai nuslopinti pasirinkus didelio tankio
daugiasluoksnį izoliacinį sprendimą.

Pramoninių vamzdžių triukšmo slopinimo pavyzdys pateikiamas aukščiau.
Išbandyta izoliacijos konstrukcija sudaryta iš šių medžiagų:
• PAROC Pro Section 140, storis 80 mm;
• plieno lakštas, storis 1,0 mm;
• PAROC Pro Section 100, storis 60 mm;
• apdaila iš cinkuoto plieno lakšto, storis 0,75 mm;
• bendras izoliacijos storis 140 mm.
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VOŽTUVAI IR FLANŠAI
Vamzdynų vožtuvai ir flanšai izoliuojami
atskirais, nuimamais ir tinkamais
pakartotiniam naudojimui izoliacijos
elementais. Tokiu būdu lengva atlikti
aptarnavimo, techninės priežiūros
bei valymo darbus – ta pati apdaila,
įskaitant izoliaciją, gali būti pakartotinai
naudojama daug kartų.
Paveikslėliuose parodytas variantas su
viela armuotais dembliais, tačiau dažniau
naudojami vadinamieji izoliaciniai
čiužiniai.
.

Vožtuvas

Flanšas

ŠILDOMI VAMZDŽIAI
Kartais skysčius transportuojant
vamzdžiais juos reikia papildomai šildyti.
Jei vamzdyje sumontuoti šildymo kabeliai
ar garų detektoriai, juos pirmiausia reikia
padengti aliuminio folija, kad šiluma per
vamzdžio paviršių pasiskirstytų tolygiau.
Tuomet, atsižvelgiant į pasikeitusį išorinį
skersmenį ir vamzdžio temperatūrą,
įprastiniu būdu įrengiama viensluoksnė
Šiluminis vamzdynas
ar daugiasluoksnė vamzdžio izoliacija.

GARŲ IR TURBINŲ
VAMZDŽIAI
Turbinų vamzdžiai naudojami aukštoje
temperatūroje, kuri gali siekti net
maždaug 540 °C, todėl jų atveju
reikalingas daugiasluoksnis sprendimas
su gera šilumine izoliacija. Paprastai
izoliacijos storis būna 200 –  300 mm.
Izoliacijos ir paviršiaus dangos įrengimas
yra sudėtingas ne tik dėl aukštos
temperatūros, bet ir dėl vibracijos
eksploatavimo metu.
Daugiasluoksniai didelio tankio
izoliacijos sprendimai rekomenduojami
ypač aukštoje temperatūroje
naudojamiems vamzdžiams izoliuoti.
Vidiniam sluoksniui (ar sluoksniams)
naudojama PAROC Pro Lock 140 arba
PAROC Pro Section 140 izoliacija.
Informacijos apie tai, kaip išsirinkti
tinkamus gaminius, rasite 24 puslapyje.
Turbinų korpusų pavidalai yra kuo
įvairiausi, ir juose gali būti daugybė
išleidimo angų ir apvalių elementų. Tokio
pobūdžio aukštos temperatūros įrenginiai
dažniausiai izoliuojami didelio tankio
viela armuotais dembliais.

Aukštos temperatūros vamzdynams
izoliuoti visuomet naudojama
daugiasluoksnė konstrukcija. Sluoksnių
skaičių sumažinti galima naudojant
PAROC Pro Lock
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Vamzdžių alkūnėms izoliuoti geriausias
sprendimas yra dvisluoksniai ar
daugiasluoksniai segmentai. Naudojant
PAROC Pro Segment DL izoliaciją
išgaunamos tokios pat izoliacinės savybės,
kaip ir izoliuojant tiesius vamzdžius
vamzdiniais kevalais.

PRAMONĖS IR JOS PROCESŲ IZOLIACIJA

VAMZDŽIŲ ALKŪNIŲ IZOLIACIJOS SPRENDIMAI
„Paroc“ siūlo specializuotus vamzdžių alkūnių izoliacijos sprendimus, kurie yra lygiai tokie pat efektyvūs, kaip ir
izoliuojant tiesius vamzdžius. Surenkamieji PAROC Pro Segment ir PAROC Pro Bend izoliacijos elementai – greitas,
lengvas ir efektyvus vamzdžių alkūnių izoliavimo būdas.
PAROC PRO BEND – MAŽO IR VIDUTINIO
DYDŽIO VAMZDŽIŲ ALKŪNĖMS

Mažo ir vidutinio dydžio vamzdžių
alkūnėms PAROC siūlo nedegius,
specialiai alkūnėms pritaikytus kevalus
iš akmens vatos – PAROC Pro Bend.
Kaip sisteminis sprendimas, šis gaminys
suderintas su PAROC Pro Section,
ir jį naudojant gaunamos tokios pat
izoliacinės savybės, kaip ir izoliuojant
tiesius vamzdžius vamzdiniais kevalais.
Lyginant su vamzdžių alkūnių
izoliacija viela armuotais dembliais,
PAROC Pro Bend izoliacija užtikrina
minimalius šilumos nuostolius ir daug
geriau atlaiko vibraciją, apkrovas bei
aukštą temperatūrą.
45 ir 90 laipsnių alkūnių izoliacijos
matmenys yra ypač tikslūs. Tai reiškia,
kad ir izoliaciją sumontuoti galima
labai tiksliai, taip užtikrinant puikius
rezultatus.
PAROC Pro Bend standartinis
spindulys lygus 1,5D.
PAROC PRO SEGMENT –
DIDELĖMS VAMZDŽIŲ ALKŪNĖMS

Kaip parodyta paveikslėlyje viršuje, PAROC Pro Bend sistema sukonstruota taip, kad
įrengimas būtų kiek įmanoma greitesnis, lengvesnis ir efektyvesnis.

Didelių vamzdynų alkūnėms PAROC
siūlo nedegius akmens vatos vamzdinių
kevalų segmentus PAROC Pro Segment.
Šis gaminys yra suderintas su PAROC
Pro Segment sistema ir jį naudojant
išgaunamos tokios pat izoliacinės
savybės, kaip ir izoliuojant tiesius
vamzdžius vamzdiniais kevalais.
Lyginant su vamzdžių alkūnių izoliacija
viela armuotais dembliais, PAROC
Pro Segment izoliacija užtikrina
minimalius šilumos nuostolius ir
daug geriau atlaiko vibraciją, apkrovas
ir aukštą temperatūrą. Šio gaminio
surenkamieji elementai išpjaunami
tiksliai išmatuotais segmentais – išties
profesionalus sprendimas didelėms
vamzdžių alkūnėms izoliuoti.

Izoliuojant dvisluoksne izoliacija
irgi siūlomas PAROC Pro Segment
DL sprendimas – dvigubas
vamzdinio kevalo segmentas, skirtas
būtent dvisluoksnei izoliacijai.
Kaip sisteminis sprendimas, šis
gaminys derinamas su PAROC Pro
Section DL arba PAROC Pro Lock.
Daugiasluoksnių sprendimų
privalumas tas, kad siūles galima
perdengti, tad prarandamas tik
minimalus kiekisšilumos.
90° vamzdžių alkūnėms
skirtosPAROC Pro Segment
izoliacijos standartinis spindulys
lygus 1,5D ir 2,5D.

Vamzdiniu kevalu ir viensluoksniais
segmentais izoliuotas vamzdis.

Vamzdžio alkūnės dvisluoksnė izoliacija PAROC Pro Segment DL ir tiesaus vamzdyno
izoliacija PAROC Pro Lock.
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Pagal užsakymą galime pagaminti
pasirinkto alkūnės spindulio ir
izoliacijos storio segmentus bei
alkūnes. Daugiau informacijos
gausite susisiekę su vietine „Paroc“
atstovybe.
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MATMENYS

PAROC PRO BEND

MAŽO IR VIDUTINIO DYDŽIO VAMZDŽIŲ ALKŪNĖS
Vidinis
skersmuo
(mm)

Išorinis skersmuo mm
Nominalus izoliacijos storis (mm). Leistinasis storio nuokrypis: T8/T9 klasė
40

22
28
35
42
48
54
60
64
70
76
89
102
108
114
127

50

60

70

128
128
141
141
154
154
154
167
167
180
193
206
206
219
232

141

167
167
180
180
193

154
167
167
180
180
180
193
193
206
219
232
232
245

206
206
206
219
232
245
245
258
271

80

90

100

110

120

193
206
206
219
219
219
232
232
245
258
271
271
284

219
219
232
232
245
245
245
258
271
284
284
297
310

232
245
245
258
258
258
271
271
284
297
310
310
323

258
258
271
271
284
284
284
297
310
323
323
336
349

323
336
349
349
362

130

140

150

160

180

200

Aukščiau pateikiamoje lentelėje nurodyti PAROC Pro Bend matmenys.
PAROC Pro Bend gali būti gaminama ir pagal antrinį alkūnės spindulį.
PAROC Pro Bend yra suderinama su Paroc Pro Section.
Faktinis izoliacijos storis gali skirtis nuo nominalaus.

PAROC PRO SEGMENT

DIDELĖS VAMZDŽIŲ ALKŪNĖS
Vidinis
skersmuo
(mm)
140
168
194
208
219
230
245
259
273
289
305
324
356
371
406
457
479
508
558
612
630
714
762
813
914
1016

PAROC PRO SEGMENT DL

Išorinis skersmuo mm
Nominalus izoliacijos storis (mm). Leistinasis storio nuokrypis: T8/T9 klasė
40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

180

200

219
245
271
284
297
310
323
336
349
375
388
401

245
271
297
310
323
336
349
362
375

258
284
310
323
336
349
362
375
388
414
427
440

284
310
336
349
362
375
388
401
414
427
440
466
492
505
544
596
622
648
700
752
765
856
908
947
1051
1155

297
323
349
362
375
388
401
414
427
453
466
479
518
531
570
622
635
674
713
778
791
869
921
973
1077
1181

323
349
375
388
401
414
427
440
453
466
479
505
531
557
583
635
661
687
739
791
804
895
947
999
1090
1194

336
362
388
414
414
427
440
453
479
492
505
518
557
570
609
661
674
713
752
817
830
908
960
1012
1116
1220

388
414
427
440
453
466
479
492
505
531
544
570
596
622
674
700
726
778
830
856
934
986
1038
1129
1223

414
440
453
453
466
479
505
518
531
544
570
596
609
648
700
713
752
804
856
869
960
999
1051
1155
1259

453
466
479
492
505
518
531
544
570
583
622
635
661
713
739
765
817
869
895
973
1025
1077
1168
1259

479
492
505
505
531
544
557
570
583
609
635
648
687
739
765
791
843
895
908
999
1038
1090
1194
1298

492
505
518
531
544
557
570
583
609
622
661
674
700
752
778
804
856
908
934
1012
1064
1116
1220
1311

531
544
544
570
583
596
609
622
648
674
687
726
778
804
830
882
934
947
1038
1077
1129
1233

596
609
622
635
648
661
687
713
726
765
817
843
869
921
973
986
1077
1116
1168
1272

661
674
687
700
726
752
765
804
856
882
908
960
1012
1025
1116
1168
1207
1311

388
401
427
453
466
505
557
583
609
661
713
726
817
856
908
1012
1116

479
492
531
583
596
622
674
726
752
830
882
934
1038
1142

Aukščiau pateikiamoje lentelėje nurodyti PAROC Pro Segment matmenys.
PAROC Pro Segment yra suderinama su PAROC Pro Section ir PAROC Pro Lock.
PAROC Pro Segment būti gaminama ir pagal antrinį alkūnės spindulį, jei spindulys yra ne 1,5D (3S),
tačiau ne bet kokie deriniai yra įmanomi.
Faktinis izoliacijos storis gali skirtis nuo nominalaus.
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MATMENYS

PAROC PRO SECTION

PAROC PRO LOCK

PAROC PRO SECTION DL

VAMZDINIAI KEVALAI
Vidinis
skersmuo
(mm)
12–18
22–28
35
42
48
54
57
60
64
70
76
84
89
102
108
114
121
127
133
140
156
159
162
168
178
194
208
219
230
240
245
259
273
289
295
305
324
356
371
406
426
457
479
508
533
558
612
630
714
762
813
822
914
1016

Išorinis skersmuo mm
Nominalus izoliacijos storis (mm). Leistinasis storio nuokrypis: T8/T9 klasė
20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

62
72
72
82
92
92
102
102

72
82
92
102
115
115
115
115
128
128
141
141
154
167
167
180
180
193
193
206
219
219
219
232
232
258
271
284
284
297
310
323
336

92
102
115
128
128
128
141
141
141
154
154
167
167
180
193
193
206
206
219
219
232
245
245
245
258
271
284
297
310
323
323
336
349
375
375
388
401

115
128
141
141
154
154
154
154
167
167
180
180
193
206
206
219
219
232
232
245
258
258
258
271
284
297
310
323
336
336
349
362
375
388
401
401
427
453
466
505
531
557
583
609
635
661
713
726
817
856
908
921
1012
1116

141
141
154
167
167
180
180
180
180
193
193
206
206
219
232
232
245
245
258
258
271
284
284
284
297
310
323
336
349
362
362
375
388
414
414
427
440
479
492
531
544
583
596
622
648
674
726
752
830
882
934
947
1038
1142

154
167
180
180
193
193
193
206
206
206
219

180
180
193
206
206
219
219
219
219
232
232

219
219
232
232
232
245
245
245
258

232
245
245
258
258
258
258
271
271

258
258
271
271
271
284
284
284
284

232
245
245
258
258
271
271
284
297
297
297
310
323
336
349
362
375
375
388
401
414
427
440
440
466
492
505
544
570
596
622
648
674
700
752
765
856
908
947
960
1051
1155

245
258
271
271
284
284
297
297
310
323
323
323
336
349
362
375
388
401
401
414
427
453
453
466
479
518
531
570
583
622
635
674
687
713
778
791
869
921
973
986
1077
1181

271
284
284
297
297
310
310
323
336
336
336
349
362
375
388
401
414
414
427
440
453
466
479
479
505
531
557
583
609
635
661
687
713
739
791
804
895
947
999
999
1090
1194

284
297
310
310
323
323
336
336
362
362
362
362
375
388
414
414
427
440
440
453
479
492
492
505
518
557
570
609
622
661
674
713
739
752
817
830
908
960
1012
1025
1116
1220

310
323
323
336
336
349
349
362
375
388
388
388
401
414
427
440
453
466
466
476
492
505
518
531
544
570
596
622
648
674
700
726
752
778
830
856
934
986
1038
1038
1129
1233

100 bei 140 kg tankio gaminiams galimi visi matmenys.
Raudonai apibraukti matmenys galimi PAROC Pro Lock gaminiams.
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120

323
336
349
349
362
362
375
375
401
401
401
414
414
440
453
453
466
479
479
505
518
531
531
544
570
596
609
648
661
700
713
752
778
804
856
869
960
999
1051
1064
1155
1259

130

140

150

160

427

453

466

492

453
466
479
492
505
505
518
531
544
557
570
583
622
635
661
687
713
739
765
791
817
869
895
973
1025
1077
1077
1168
1272

479
492
505
505
518
531
544
557
570
570
583
609
635
648
687
700
739
765
791
817
843
895
908
999
1038
1090
1103
1194
1298

492
505
518
531
544
544
557
570
583
596
609
622
661
674
700
726
752
778
804
830
856
908
934
1012
1064
1116
1116
1220
1311

518
531
544
544
557
570
583
596
609
609
622
648
674
687
726
752
778
804
830
856
882
934
947
1038
1077
1129
1142
1233

PRAMONĖS IR JOS PROCESŲ IZOLIACIJA

GAMINIAI TIESIEMS VAMZDYNAMS

PAROC PRO SECTION

PAROC PRO SECTION DL

PAROC PRO LOCK

PAROC PRO SEGMENT

PAROC PRO SEGMENT DL

GAMINIAI VAMZDŽIŲ ALKŪNĖMS

PAROC PRO BEND
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PRAMONĖS IR JOS PROCESŲ IZOLIACIJA

REZERVUARŲ IZOLIACIJA
Daugelyje pramoninių procesų ir gamyklų galima rasti įvairiausių formų ir dydžių rezervuarų. Juose laikomų
medžiagų temperatūra gali skirtis priklausomai nuo vykstančio proceso, tad čia būtini izoliaciniai sprendimai,
užtikrinantys geras šilumines savybes esant dideliems temperatūros svyravimams.
Laidumas orui, m 2/s Pa

AKMENS VATOS IZOLIACIJA UŽTIKRINA
APSAUGĄ VISAM GYVENIMUI

PAROC plokštės – optimalus
sprendimas rezervuarų ir kitų didelių
cilindrinių ar plokščių paviršių
izoliacijai. Dėl puikių charakteristikų,
PAROC plokštėmis galima įrengti
izoliaciją, tinkamą įvairiausiai
temperatūrai. Dėl didelio gniuždymo
stiprio, nekintančio per visą rezervuaro
tarnavimą laiką, izoliacinėms plokštėms
nereikalingi jokie papildomi atraminiai
elementai, sukuriantys šilumos tiltelius.
Paroc siūlo akmens vatos plokščių,
specialiai suprojektuotų rezervuarams
izoliuoti, asortimentą. Šoniniams
paviršiams siūlomos rezervuarų plokštės,
tinkamos įvairiai terpės temperatūrai.
Rezervuarų luboms siūlomi PAROC
gaminiai, atitinkantys techninio
standarto reikalavimus.

80
60
40
10

Rezervuarų sienas galima izoliuoti
įvairiausiais montavimo ir išdėstymo
būdais. Kokį būdą pasirinkti priklauso nuo
esamų specifikacijų. Šiame paveikslėlyje
izoliacija pritvirtinta privirinamomis
smeigėmis ir tarpikliais.

0

0 10

20

40

60 80 100 200
Tankis, kg/m 3

Naudojant didesnio tankio gaminius
sumažėja oro judėjimas.

REZERVUARŲ SIENŲ IZOLIACIJA

Rezervuarai paprastai būna aukšti.
Dėl temperatūros tarp izoliacijos ir
išorinės apdailos skirtumo atsiranda
vadinamasis kamino efektas – šiltas
oras kyla aukštyn. Todėl svarbu
naudoti pakankamai didelio tankio
izoliacines plokštes,kad izoliacijos
viduje judantis oras užkirstų kelią
šilumos srautui arba sumažintų jį iki
minimumo (žr. paveikslėlį). Žemos
temperatūros rezervuarams tinka apie
35 kg/m3 tankio izoliacija, o didesnės
temperatūros rezervuarams – apie
65 kg/m3 ar didesnio tankio.

Pavyzdys, kaip galima izoliuoti rezervuaro
lubas PAROC Pro Tank Roof Slab (20 kpa
arba 80 kpa) plokštėmis. Plokščių atskirai
tvirtinti nereikia, tačiau paviršiaus
apdaila tvirtinama kabėmis. Jų yra įvairių
rūšių, tad rinktis reikia atsižvelgiant į
reglamentus ir normas.
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REZERVUARŲ IZOLIAVIMO PAROC
GAMINIAIS PRIVALUMAI:
OO Geros šilumos izoliavimo
savybės plačiame temperatūrų
diapazone.
OO Mažas oro pralaidumas,
pagerinantis šilumines savybes
sudėtingiausiomis sąlygomis.
OO Didelis gniuždymo stipris – lubų
izoliavimui nereikalingos atskiros
atramos, tad mažiau šilumos
tiltelių.
OO Geros montavimo
charakteristikos.
OO Nedegi medžiaga, atspari
aukštoms temperatūroms.
OO Atsparūs drėgmei ir vandeniui.

INDUSTRI- OCH PROCESSISOLERING

PRAMONINIŲ PROCESŲ ĮRANGOS IZOLIACIJA
Pramonės procesų įrangos izoliavimas sprendžiamas, priklausomai nuo jos
įrangos matmenų ir darbinės temperatūros.
UNIKALŪS SPRENDIMAI

Viela armuoti dembliai – paprastai
tinkamiausia medžiaga izoliuoti
įrenginiams su daugybe išlinkių ir
išleidimo angų.
Izoliacijai ir paviršiaus apdailai
keliami reikalavimai priklauso nuo
pramoninio proceso tipo. Sprendimai
parenkant izoliaciją dažnai priimami
remiantis patirtimi ir vidaus
taisyklėmis. Kai paviršiaus apdailai
tvirtinti naudojami tvirtinimo
elementai, izoliacijos storį reikia
padidini maždaug 30 %.

Įrangai ir slėginiams indams izoliuoti
naudojami viela armuoti dembliai.
Izoliacijos montavimo būdas priklauso nuo
to, ar prie indo paviršiaus virinti galima,
ar ne. Jei tik įmanoma, privirinamos
smeigės yra paprasčiausia alternatyva.
Tačiau, galimas ir kitas būdas – izoliaciją
tvirtinti plieninėmis juostomis.
PRAMONINIŲ PROCESŲ ĮRANGOS
IZOLIAVIMO PAROC GAMINIAIS
PRIVALUMAI:

Įvairi smulki įranga, pavyzdžiui,
šilumokaičiai, izoliuojama viela armuotais
dembliais. Dažniausiai tokia įranga būna
įvairiausių formų, nelygiais paviršiais, todėl,
siekiant geriausių rezultatų, reikia būtent
tokios izoliacijos. Naudojant viela armuotus
demblius, paviršiaus apdaila tvirtinama,
pavyzdžiui, sąvaržomis, kad izoliacija
nesukristų.

OO Plačiame gaminių asortimente
galima lengvai rasti tinkamą
ir specifikacijas atitinkančią
izoliacinę medžiagą.
OO Lengva sumontuoti ir pritvirtinti.
OO Šios puikiomis charakteristikomis
pasižyminčios izoliacijos
tarnavimo laikas prilygsta pačios
įrangos tarnavimo trukmei.
OO Geros izoliacinės savybės
plačiame temperatūrų
diapazone.
OO Atsparūs drėgmei ir vandeniui.
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PRAMONĖS IR JOS PROCESŲ IZOLIACIJA

KATILŲ IZOLIACIJA
Jėgainių ir šilumos gamybos įmonių katilų izoliacijai taikytini ypatingi reikalavimai turint galvoje jų aukštas
temperatūras ir specifines konstrukcijas bei poreikį kiek įmanoma sumažinti šilumos spinduliavimą per didelį išorinį
paviršių. Katilų elementai ir vamzdžiai nuolatos juda dėl šiluminio plėtimosi ir vibracijos, kurią sukelia prijungta
įranga, pavyzdžiui, degikliai ir ventiliatoriai. Be šiaip didelių temperatūrų, įvairiose katilų konstrukcijos dalyse
temperatūra labai skiriasi.
EFEKTYVŪS SPRENDIMAI PAGAL SPECIALIUS
REIKALAVIMUS

Dėl aukštų temperatūrų reikalinga
daugiasluoksnė izoliacija – taip
užtikrinamas geras įrangos darbas.
Tačiau reikia žinoti, kad, priklausomai
nuo katilo tipo, izoliavimo sprendimai
gali skirtis. Paprastai prireikia
dvisluoksnių – ketursluoksnių izoliacijos
sprendimų. Vidinį sluoksnį paprastai
sudaro viela armuoti dembliai, o
išorinius – viela armuoti dembliai arba
plokštės.
Paroc siūlo akmens vatos plokščių
ir demblių, tinkamą katilų izoliacijai,
asortimentą. Be to, jei tam tikrai
konstrukcijai (pavyzdžiui, katilo
pagrindui) taikytinos aukštesnės
temperatūros, galima naudoti Paroc
aukštai temperatūrai pritaikytas
plokštes.
Visos minėtosios izoliacijos
konstrukcijos gali būti koreguojamos
priklausomai nuo konkrečių
specifikacijų.

KATILŲ SIENOS

KATILŲ LUBOS

Katilus izoliuoti ne taip paprasta,
nes būtina atsižvelgti į visų elementų
šiluminį plėtimąsi. Katilo sienų izoliacija
tvirtinama privirinamomis smeigėmis.
Katilai dengiami profiliuotais plieno ar
aliuminio lakštais. Izoliacijai naudojami
viela armuoti dembliai, kurių nominalus
tankis – 100 kg/m3.

Katilo viršuje būna keletas vamzdžių
jungčių. Jas būtina izoliuoti specialia
katilo lubų izoliacija. Pagrindinės
konstrukcijos gaminamos iš plokščių
strypų ir stipraus plieninio tinklelio.
Paprastai jos izoliuojamos viela
armuotais dembliais. Visa konstrukcija
būna padengta ypač tvirtais profiliuoto
plieno lakštais. Viršus padengiamas
plieno lakštais, pakankamai tvirtais
atlaikyti mechaninę apkrovą techninės
priežiūros darbų metu.

Vidinį izoliacijos sluoksnį sudaro viela
armuoti dembliai, o paviršiaus apdaila – iš
aliuminio. Išorinį sluoksnį izoliuoti galima
PAROC plokštėmis, skirtomis pramonei.

Katilų lubos paprastai izoliuojamos viela
armuotais dembliais arba armuotais
dembliais ir plokštėmis.

KATILŲ IZOLIAVIMO PAROC GAMINIAIS PRIVALUMAI:
OO
OO
OO
OO
OO

Geros izoliacinės savybės esant aukštoms temperatūroms.
Didelis gniuždymo stipris.
Galimybė įrengti daugiasluoksnę izoliaciją.
Apsauga nuo drėgmės susidarymo.
Atsparumas drėgmei ir vandeniui.
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PRAMONĖS IR JOS PROCESŲ IZOLIACIJA

DŪMTRAUKIŲ IZOLIACIJA
Daugelis pramoninių procesų susiję su dideliais oro ir kitų dujų kiekiais. Pavyzdžiui, popieriaus gamybos
procesuose susidaro dideli kiekiai energijos, kurią reikia susigrąžinti. Dėl susidarančių dujų srautų tokiuose
pramonės procesuose keliami reikalavimai skiriasi nuo įprastinių konstrukcijų reikalavimų. Dėl didelio srautų
greičio, temperatūrų bei slėgio skirtumų, taip pat vamzdžių bei įrangos dydžio būtinos gero mechaninio stiprio
konstrukcijos.
OPTIMALŪS SPRENDIMAI VISOMS SRITIMS

Pramoniniuose procesuose energijos
srautų valdymas yra be galo
svarbus, siekiant funkcionalumo ir
ekonomiškumo. Šiose srityse reikalingi
specializuoti izoliacijos sprendimai,
suprojektuoti ir sukonstruoti būtent
šiam tikslui. Dūmtraukiams skirti
„Paroc“ izoliacijos sprendimai užtikrina
puikią šilumos izoliaciją esant aukštoms
temperatūroms bei mechaninį stiprį.
Šie sprendimai tinkami daugiasluoksnei
izoliacijai bei apsaugo nuo drėgmės
susidarymo.
Kad nesusidarytų šilumos tiltelių,
dūmtraukių konstrukcijoms paprastai
naudojama dvisluoksnė izoliacija.
Optimali izoliacijos medžiaga priklauso
nuo temperatūrų ir dūmtraukio
tipo. Jei dūmtraukio skerspjūvis yra
stačiakampio formos,tuomet lengviau
montuoti plokštes, tačiau tinka ir viela
armuoti dembliai. Jei konstrukcijoms
būdinga žemesnė temperatūra, tinkamas
sprendimas būtų viela armuoti dembliai,
padengti aliuminio danga.

Dūmtraukius galima izoliuoti PAROC
plokštėmis arba vienu ar daugiau sluoksnių
PAROC viela armuotų demblių. Plokštės
tvirtinamos privirinamomis smeigėmis
ir tarpikliais. Montavimo būdas gali
priklausyti nuo specifikacijų ir taisyklių.

DŪMTRAUKIŲ IZOLIAVIMO PAROC GAMINIAIS PRIVALUMAI:
OO
OO
OO
OO
OO

Geros izoliacinės savybės esant aukštoms temperatūroms.
Geras mechaninis stipris.
Galimybė įrengti daugiasluoksnę izoliaciją.
Apsauga nuo drėgmės susidarymo.
Atsparumas drėgmei ir vandeniui.
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ĮRANGOS IR FILTRŲ IZOLIACIJA
Nuo degimo dujų valymo įrangos, esančios katilų sienose, šilumos izoliacijos konstrukcijos ir įrengimo
priklauso jos ilgaamžiškumas ir funkcionavimas. Gera izoliacija neleidžia vidaus sienoms atvėsti žemiau
rūgščių degimo dujų kondensacijos taško, tuo pačiu apsaugodama nuo rūgštinės korozijos. Todėl ant
vidaus sienų negali būti šaltų plotų.

PUIKIOS IZOLIACINĖS SAVYBĖS

Šioje srityje „Paroc“ gaminiai tinka
tiesiog idealiai. Jais užtikrinama puiki
šilumos izoliacija visame degimo dujų
temperatūrų diapazone, mažas oro
pralaidumas, atsparumas drėgmei
ir didelis gniuždymo stipris stogo
konstrukcijoms. Kita svarbi „Paroc“
gaminių ypatybė – mažas chloro ir
fluoro kiekis, padedantis sumažinti
korozijos riziką iki minimumo.
Labai svarbu vengti šilumos tiltelių,
nes dėl jų tam tikrose vietose gali
pradėti kondensuotis rūgštiniai garai.
Svarbias zonas, pavyzdžiui,
sienas sutvirtinančias konstrukcijas,
klijuotus paviršius bei aptarnavimo
angas, galima efektyviai izoliuoti
naudojant daugiasluoksnius sprendimus,
perdengiant siūles.
Kad nesusidarytų šilumos tilteliai,
šio tipo konstrukcijos paprastai
izoliuojamos dviem sluoksniais. Dažnai
abiems sluoksniams naudojami viela
armuoti dembliai, tačiau viela armuotus
demblius galima derinti ir su plokštėmis.
Plokščius paviršius galima izoliuoti
plokštėmis ar viela armuotais dembliais.
„Paroc“ siūlomas gaminių asortimentas
tinka ir nusierinimo įrangai bei
elektrostatiniams nusodinuvams.

Elektrostatiniai nusodintuvai gali būti
izoliuojami plokštėmis. Tam tikrais
atvejais tinka ir viela armuoti dembliai
arba daugiasluoksniai sprendimai derinant
plokštes su dembliais. Izoliacija tvirtinama
privirinamomis smeigėmis ir tarpikliais.
Labai svarbu kiek įmanoma vengti
konstrukcijoje šilumos tiltelių.
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ĮRANGOS IR FILTRŲ IZOLIAVIMO
PAROC GAMINIAIS PRIVALUMAI:
OO Geros šilumos izoliavimo
savybės visame degimo dujų
temperatūrų diapazone.
OO Montavimo charakteristikos,
užtikrinančios gerą izoliaciją be
šilumos tiltelių.
OO Didelis gniuždymo stipris stogo
konstrukcijoms.
OO Galimybė įrengti daugiasluoksnę
izoliaciją.
OO Atsparumas drėgmei ir
vandeniui.
OO Mažas oro pralaidumas.

PRAMONĖS IR JOS PROCESŲ IZOLIACIJA

PRAMONINIŲ KAMINŲ IZOLIACIJA
Daugelyje pramonės gamyklų pastatyti betoniniai kaminai, kuriuos būtina izoliuoti. Izoliuojant pramoninius
kaminus svarbu užtikrinti, kad išmetamuosiuose vamzdžiuose temperatūra nenukristų žemiau dujų
kondensacijos taško ir nesusidarytų koroziją sukeliančių nuosėdų. Neleidžiant susidaryti šioms nuosėdoms
pailginamas kaminų tarnavimo laikas.

IZOLIAVIMAS VIELA ARMUOTAIS DEMBLIAIS

Apvalios skerspjūvio formos vidiniai
išmetamieji vamzdžiai paprastai
izoliuojami vienu ar daugiau viela
armuotų demblių sluoksnių, kad
nesusidarytų koroziją sukeliančių
rūgštinių medžiagų. „Paroc“ siūlo
gaminį, skirtą pramoniniams kaminams
izoliuoti. Izoliuojant vienu sluoksniu,
reikia naudoti 100 kg/m3 nominalaus
tankio demblį, iš išorinės pusės dengtą
gryno aliuminio folija AL1. Jis būtų
tinkamas apvaliems išmetamiesiems
vamzdžiams kamino viduje izoliuoti. Jei
montuojama daugiasluoksnė izoliacija,
tuomet vidiniam sluoksniui (-iams)
naudojama PAROC Pro Wired Mat 100
izoliacija.
Gryno aliuminio folija (AL1) ir
izoliacijos vielinis tinklelis sudaro
puikų pagrindą tvirtinimui. Taip
pat izoliacija nesukrenta ir lengvesnė
jos priežiūra. Vieliniam tinkleliui
netinka aukštesnė kaip 300 °C
temperatūra; jei temperatūra aukštesnė,
rekomenduojamas plieninės vielos ar
nerūdijančiojo plieno tinklelis.
Jei kamino skersmuo mažesnis,
tinka ir PAROC Pro Section ne
mažesnio nei 100 kg/m3 tankio
vamzdinis kevalas.

Plieniniai išmetamieji vamzdžiai
betoninių kaminų viduje izoliuojami
individualiai vienu ar daugiau
sluoksniųviela armuotų demblių. Išorinis
sluoksnis, pavyzdžiui, gali būti dengtas
aliuminio folija.Siekiant išvengti
izoliacijos suspaudimo ir susmukimo
dėl nuosavo svorio, atliekant vertikalius
montavimo darbus kas trečias viela
armuotas demblys turi būti atitinkamai
pritvirtintas. Dembliai apie išmetamuosius
vamzdžius tvirtinami plieninėmis
juostomis.
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PRAMONINIŲ KAMINŲ IZOLIAVIMO
PAROC GAMINIAIS PRIVALUMAI:
OO Viela armuotus demblius lengva
tvirtintiant didelių apvalių
išmetamųjų vamzdžių.
OO Aliuminio folija suformuoja
apsauginį izoliacijos paviršių.
OO Izoliaciją padengus folija
lengviau atlikti techninės
priežiūros ir aptarnavimo darbus
betoniniuose kaminuose.
OO Geros izoliacinės savybės.
OO Atsparumas drėgmei ir
vandeniui.

PRAMONĖS IR JOS PROCESŲ IZOLIACIJA

PRAMONINĖS PASKIRTIESGAMINIŲ PASIRINKIMAS

Rezervuarų lubos

•
•
•

Šilumokaičiai
Slėginiai indai
Katilų sienos
Katilų lubos

•
•

Įranga ir filtrai
Pramoniniai kaminai

•

•

PAROC Pro Slab 100/120/140

•

•

Rezervuarų sienos

Dūmtraukiai

PAROC Pro Tank Roof Slab 80 kPa

•

PAROC Pro Tank Roof Slab 30 kPa

•

PAROC Pro Tank Roof Slab 20 kPa

•
•

PAROC Pro Slab 40/60

•
•

PAROC Pro Wired Mat 100*

•
•

PAROC Pro Wired Mat 80*

Vožtuvai, flanšai

PAROC Pro Bend 100/140

Garų ir turbinų vamzdžiai

•
•
•

PAROC Pro Segment 100/140

Pramoninių procesų vamzdžiai

PAROC Pro Lock 100/140

Izoliuojamas objektas

PAROC Pro Section 100/140

Izoliacinis gaminys

•

* Galima rinktis iš kelių dangos variantų.
Daugiau informacijos rasite gaminių aprašymuose: PAROC.LT

24

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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1 000 ºC
Paroc akmens vata – puiki medžiaga
apsaugai nuo gaisro. Nesutirpdama ji atlaiko
virš 1000 ◦C temperatūrą.

PRIEŠ
BANDYMĄ

PO
BANDYMO

A1
PAROC akmens vata yra nedegi ir priskiriama
A1 europinei degumo klasei.

Paroc akmens vata atspari labai aukštai temperatūrai. Paveikslėlyje parodytas PAROC
akmens vatos pavyzdys prieš bandymą su ugnimi ir po jo pagal EN ISO 1182 standartą;
bandymų objektas buvo veikiamas 750 °C temperatūra.

PAROC AKMENS VATA – NATŪRALIAI ILGAAMŽĖ IZOLIACIJA
Ilgaamžis, nedegus ir energiškai efektyvus statinys turi būti statomas iš ilgaamžių, nedegių ir energiškai efektyvių
gaminių. PAROC akmens vata 95–99 % susideda iš išlydytos ir išplaušintos akmens masės. Šio proceso
rezultatas – ilgaamžė akmens vata, izoliuojanti šilumą, ugnį ir garsą.
AKMENS VATA – UNVERSALI IR NEDEGI
ŠILUMOS IZOLIACIJA

PAROC akmens vata yra išties
universali ir puiki termoizoliacinė
medžiaga. Akmens vata unikali tuo, kad
pasižymi ne tik šiluminėmis ar garso
izoliacinėmis savybėmis, bet ir yra labai
atspari ugniai bei išsiskiria geromis
mechaninėmis charakteristikomis.
DIDELIS ATSPARUMAS UGNIAI

PAROC akmens vata– efektyviai
apsauganti nuo ugnies izoliacinė
medžiaga, nesutirpdama atlaikanti virš
1000 °C temperatūrą. Tai reiškia, kad
akmens vata atlieka ir priešgaisrinės
izoliacijos funkciją, net kai gaisro metu
temperatūra labai stipriai pakyla. Dėl
šios priežasties akmens vata yra puiki

pasyvi priešgaisrinės saugos priemonė.
PAROC akmens vata priskiriama A1
europinei degumo klasei, tai yra prie
nedegių, aukščiausios atsparumo ugniai
klasės medžiagų. Veikiama ugnies
PAROC akmens vata išskiria tik labai
nežymų kiekį dūmų ir garų.
PAROC akmens vata izoliuotose
konstrukcijose ir įrenginiuose ši
izoliacija efektyviai sumažina ar net
sustabdo gaisro plitimą.
IŠLAIKO FORMĄ

PAROC akmens vata nekeičia formos
net ir prie ribinių temperatūros ar
drėgmės pokyčių. Tai reiškia, kad
konstrukcijos ir įrenginiai išlaiko tas
pačias puikias šilumos izoliacijos ir
atsparumo ugniai savybes per visą
pastato tarnavimo laiką.
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Įprastinėse konstrukcijose orui laidi
mezžiaga greitai išgarina drėgmę.

PRAMONĖS IR JOS PROCESŲ IZOLIACIJA

DRĖGMĖS NEI SUGERIA, NEI KAUPIA

DRAUGIŠKA APLINKAI

Akmens vata izoliuotas pastatas išlieka
sausas – išlaikoma gera vidaus oro
kokybė per visą pastato tarnavimo laiką.
Suomijos Tamperės Technologijų
Universitete bei Švedijos Valstybiniame
bandymų ir mokslinių tyrimų institute
atlikti išsamūs tyrimai patvirtina, kad
PAROC akmens vata sudaro nepalankią
aplinką mikrobams daugintis.

PAROC akmens vata yra draugiška
aplinkai visą tarnavimo laiką. Ji
nekenkia aplinkai visą naudojimo
laikotarpį ar jam pasibaigus. Akmens
vatoje nėra sudedamųjų dalių ar
cheminių medžiagų, dėl kurių jos
nebūtų galima perdirbti ar kurios
apsunkintų perdirbimą.

DIDELIS ELASTINGUMAS IR GNIUŽDYMO
STIPRIS

PAROC akmens vata išlaiko savo
termoizoliacijos savybes per visą pastato
tarnavimo laiką. PAROC akmens
vata yra tvari cheminė medžiaga,
ypač atspari organiniams aliejams ir
tirpikliams.

PAROC siūlo įvairių paskirčių akmens
vatos izoliaciją. Akmens vata yra išties
elastinga bei lengvai pjaustoma pagal
reikiamus matmenis, kad gerai priglustų
prie konstrukcijų. Standi akmens vata
su 10 % deformacija atlaiko iki 80 kPa
(apie 8 000 kg/m2) apkrovą.
EFEKTYVI GARSO IZOLIACIJA

Temperatūra (°C)

Dėl akmens vatos pluošto struktūros
bei tankio ji puikiai tinka vėdinimo
kanalų ir vamzdžių sienų bei lubų
garso izoliacijai. Puikios akmens
vatos garso slopinimo charakteristikos
suteikia malonią akustinę aplinką
viduje, pavyzdžiui, prekybos centruose,
mokyklų ar pramoninėse salėse.
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IZOLIACINĖ MEDŽIAGA VISAM GYVENIMUI

PAROC AKMENS VATA IR VIDAUS APLINKA

PAROC akmens vata yra labai
švari medžiaga. Suomijos Statybos
informacijos fondas (RTS) bei Patalpų
oro kokybės asociacija PAROC akmens
vatą priskyrė aukščiausiai M1 klasei, nes
ji visiškai neteršia patalpų.

PAROC AKMENS VATA
OO Yra natūraliai nedegi (ją sudaro
95–99 % akmuo).
OO Jai suteikta A1 europinė degumo
klasė (aukščiausia klasė
statybinėms medžiagoms).
OO Išlaiko savo charakteristikas net
prie 1000 °C temperatūros.
OO Pasižymi labai žema gaisrine
apkrova.
OO Sulėtina gaisro plitimą.
OO Atlieka pasyvios priešgaisrinės
saugos funkciją (kuriai
nereikalinga jokia priežiūra ar
metinės patikros).
OO Suteikia apsaugą visą tarnavimo
laikotarpį.

Iki 1000 °C akmens vatos
gaminiai išlaiko savo savybes

1000
800

Stiklo gaminiai lydosi (~7 min)

600

Medienos užsidegimas (~5 min)

400

Plastiko gaminiai lydosi (~3 min)

200
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Laikas (min)

Aukščiau pateikiamame paveikslėlyje
vaizduojama, kaip ugnis veikia skirtingas
medžiagas per tam tikrą laiką ir prie tam
tikros temperatūros.

AKMENS VATA SULĖTINA GAISRO PLITIMĄ
IR SUTEIKIA DAUGIAU LAIKO EVAKUACIJAI.

Akmens vata išlaiko savo charakteristikas
net prie 1000 °C temperatūros ir atlieka
patikimos pasyvios priešgaisrinės apsaugos
funkcijas.
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TINKAMAS GAMINYS ATITINKAMAI TEMPERATŪRAI
Nors akmens vatos šiluminis stabilumas viršija 1000 °C, svarbu žinoti, kad gaminių darbinė temperatūra skiriasi,
be kita ko, priklausomai nuo jų tankio. Tad labai svarbu išsirinkti tinkamą gaminį, priklausomai nuo jo panaudojimo
tikslo.
Didžiausia deklaruota ir (arba)
rekomenduojama darbinė temperatūra
pateikiama šioje brošiūroje bei
tinklapyje PAROC.LT
Gaminius naudojant aukštesnei
nei 200 °C temperatūrai, tose dalyse,
kur temperatūra viršija 200 °C,
rišančioji medžiaga pradeda smilkti.
Degimo metu gali atsirasti dūmų
kvapas. Dūmams ištraukti reikia geros
ventiliacijos.
Kad rišančioji medžiaga išdegtų kuo
nekenksmingiau, pirmąkart objektą
kaitinti reikėtų lėtai, temperatūrą
keliant maždaug po 50 °C per valandą.

SPRENDIMAS VISAM GYVENIMUI, IŠLAIKANT
VISAS CHARAKTERISTIKAS

Intensyviuose pramoniniuose
procesuose tiesiog būtina, kad
izoliaciniai sprendimai atlaikytų labai
aukštas temperatūras ir kad izoliacija
nesukristų. „Paroc“ didelio tankio
gaminiai atlaiko iki maždaug 700 °C
darbinę temperatūrą neprarasdami
formos, gniuždymo stiprio ir atsparumo
karščiui per visą įrenginio tarnavimo
laiką.
Šiluminis laidumas, W/m²K
Mažas tankis

Didelis tankis

Izoliuojant objektus, kurių
temperatūra pakyla virš 200 °C, dėmesį
reikėtų atkreipti į šiuos aspektus:
• Izoliacija turi būti montuojama taip,
kad gerai priglustų prie izoliuojamo
objekto, šiam tikslui naudojant
fiksatorius.
• Apkrovai nuo izoliacijos perkelti
naudojamos žiedinės atramos ar
kitos tvirtinimo priemonės.
• Jei temperatūros aukštesnės,
naudojami didelio tankio
gaminiai. Taip užtikrinama
puiki termoizoliacija ir matmenų
stabilumas.

ATSPARUMAS GNIUŽDYMUI

Naudojant izoliacijos gaminius
pramonėje labai svarbus yra geras ir
laikui bėgant nesikeičiantis gniuždymo
stipris. Renkantis vamzdžių izoliacijos
sprendimus dar svarbu ir tai, ar
gaminys išlaiko nominalų storį tiek
įrengimo metu, tiek ir po to. Ypač jei
jis naudojamas aukštos temperatūros
vamzdžiams. Izoliuojant lubas,
izoliacinės plokštės privalo būti atsparios
gniuždymui ir atitikti specifikacijų
reikalavimus. Deklaruotosios atsparumo
gniuždymui vertės pateikiamos
EN 14303 standarte.
Atsparumas gniuždymui (CS –
compression strength) nurodomas kPa
su 10 % storio deformacija.
PAVYZDYS

CS(10)20 atsparumas gniuždymui
su 10 % deformacija yra 20 kPa; tai
deklaruojama etiketėje.

Temperatūra, °C

Akmens vatos šiluminis laidumas. Aukštai
temperatūrai svarbu naudoti didelio tankio
gaminius.
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EFEKTYVUS TRIUKŠMO SLOPINIMAS

Pramoninių procesų oro, garų ir skysčių
srautai, judėdami dideliu greičiu,
sukelia didelį triukšmą ir gali neigiamai
paveikti personalo darbo aplinką.
PAROC akmens vata pasižymi geromis
garso sugėrimo charakteristikomis,
todėl PAROC gaminiai užtikrina
puikią garso izoliaciją, ypač renkantis
daugiasluoksnius sprendimus, o tai
pagerina darbo aplinką.

PRAMONĖS IR JOS PROCESŲ IZOLIACIJA

DRĖGMĖ IR KOROZIJA

PAROC akmens vata yra atspari
drėgmei ir vandeniui. Paprastai
izoliacijoje drėgmės kiekis nesiekia
0,5 % jos svorio. Net jei medžiagą
montuojant nedidelis vandens kiekis
į ją patektų, dėl atviros akmens vatos
porų struktūros, vanduo greit išgaruoja
ir izoliacinės savybės atsistato. PAROC
akmens vata atitinka EN 1609 ir
EN 13472 standartų reikalavimus, o
tai reiškia, kad vandens įmirkis yra
≤1 kg/m2.
Akmens vatos pralaidumas vandens
garams yra labai aukštas, lyginant su
kitomis statybinėmis medžiagomis.
Tai didelis privalumas medžiagas
džiovinant, tačiau esant kondensato
susidarymo galimybei, būtina įrengti
išorinę membraną ar barjerą, kad ore
esanti drėgmė nepatektų į izoliacijos
vidų.
Izoliuojant šaltus įrenginius reikia
rinktis atitinkamų matmenų medžiagas,
kad įrenginių paviršiaus temperatūra

nenukristų iki aplinkos oro rasos
kondensacijos taško. Tuomet įrengiamas
didelio atsparumo vandens garams
paviršiaus sluoksnis, kuris turi apriboti
garų srautą šalto įrenginio link. Visos
siūlės užsandarinamos šiam tikslui
rekomenduojamu gaminiu. Montavimo
instrukcijas rasite tinklapyje PAROC.LT
Gerai įrengta garų izoliacija ant
šaltų vamzdžių pagerina proceso
funkcionalumą ir sumažina korozijos
riziką.
Korozija, neabejotinai, yra vienas
didžiausių šiandieninės pramonės
iššūkių. Dėl drėgmės neizoliuotose
ar prastai izoliuotose pramoninių
procesų vamzdynuose, išmetamuosiuose
vamzdžiuose ir įrangoje atsiranda
korozija; jai atsiradus reikia didžiulių
lėšų priežiūrai ir remontui, patiriami
gamybiniai nuostoliai.
Naudojant mūsų gaminius
pramonėje, reikalinga tinkama
apsauga nuo korozijos bei reguliarūs
patikrinimai, vykdomi kartu su kitais
techninės priežiūros darbais.

PAROC akmens vata yra hidrofobiška
medžiaga, ir normaliomis sąlygomis
vandens praktiškai neįgeria.

CE ŽENKLINIMAS
Techninei izoliacijai skirti „Paroc“ gaminiai yra ženklinami CE ženklu pagal gaminių standartą EN 14303. CE ženklas
nurodo gaminio ypatybes deklaruotųjų charakteristikų forma.
NUORODOS KODAI
MATMENYS IR LEISTINIEJI NUOKRYPIAI T
Leidžiamoji storio nuokrypa pateikiama
pagal T1 - T9 klases.

MAKSIMALI DARBINĖ TEMPERATŪRA ST

LAIDUMAS VANDENS GARAMS, MV

Nurodoma maksimali deklaruotoji darbinė
temperatūra.
Pavyzdys: ST(+) 660.

Paviršiaus atsparumas garams ekvivalentiškas
oro sluoksnio storiui
MV1 lygus 100 m yra ekvivalentiškas oro
sluoksnio storiui
MV2 lygus 200 m yra ekvivalentiškas oro
sluoksnio storiui

ATSPARUMAS GNIUŽDYMUI CS
CE ŽENKLINIMO NUORODOS KODAS
(PAVYZDYS)
MW EN 14303-T2-ST(+)660-CS(10)20WS1-MV2-CL10-pH9,5

Nuorodos kodu pateikiamos
deklaruotosios gaminio charakteristikos.
Atskirai nurodoma atsparumo ugniai
klasė, pavyzdžiui, A1.
Gaminio šiluminis laidumas
nenurodomas nuorodos kode, tačiau
randamas dalyje „Informacija apie
gaminį“.Žr. PAROC.LT

VANDENS ĮMIRKIS WS
Vandens įmirkis deklaruojamas, jei neviršija
1,0 kg/m².
WS1

Nurodomas atsparumas gniuždymui kPa su
10 % storio deformacija.
Pavyzdys: CS(10)20 gniuždomasis stipris,
galintis deformuoti gaminį 10 % jo storio,
yra20 kPa.
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VANDENYJE TIRPIŲ JONŲ IR PH NUSTATYMAS
Jei deklaruojami vandenyje tirpių jonų
pėdsakai, pavyzdžiui, chloridas ir pH
reikšmė.
Pavyzdys: CL10 arba pH9,5.
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RINKDAMIESI PAROC RENKATĖS SAUGUMĄ
Dedame visas pastangas užtikrinti kasdienio jūsų darbo funkcionalumą. Apgalvotais logistikos sprendimais,
pristatymų patikimumu, patikimu klientų aptarnavimu, konsultacijomis ir patarimais projektavimo procese, mokymais
ir tokiomis praktinėmis priemonėmis, kaip projektavimo vadovai, skaičiavimų programa „Calculus“ ir montavimo
instrukcijos, siekiame savo klientams suteikti saugumo, paprastumo ir rentabilumo.

PATIKIMAS PRISTATYMAS

Norint sutaupyti būtini kuo efektyvesni
logistikos ir transporto sprendimai.
Turėdami kruopščiai parengtus
logistikos sprendimus, galime
garantuoti, kad užsakytas gaminys
atsidurs reikiamu metu reikiamoje
vietoje.

KODĖL RINKTIS PAROC?
INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS

Kasmet gauname daugiau kaip 1500
užklausų apie gaminius ir sprendimus.
Mūsų ekspertams joks klausimas
nėra nesvarbus ar per sudėtingas. Jei
suteiksite mums reikiamą informaciją,
pažadame jus informuoti ir pateikti
tinkamus skaičiavimus. Informuosime,
kur, kodėl ir kokia izoliacija reikalinga,
kokius gaminius rinktis, pateiksime
montavimo instrukcijas, paaiškinsime
įstatymus ir reglamentus ir pan. Jei
į kokį klausimą tiesiogiai atsakyti
negalime, paklausime vieno iš daugelio
pramonės atstovų, su kuriais palaikome
kontaktus.

Pirkdami PAROC, perkate vietinės gamybos gaminį, tad prisidedate prie emisijų
mažinimo ir tvarios visuomenės.

OO NATŪRALIOS MEDŽIAGOS
Akmuo yra organinė medžiaga, kuri nei sensta, nei traukiasi, nei keičia formą. Tas pats apibudinimas taikytinas
ir PAROC akmens vatai – per visą tarnavimo laiką aplinkai nekenkiančiai izoliacijai.
OO TAUPOMA ENERGIJA
Norint pasiekti ESklimato kaitos tikslus reikia užtikrinti ir pakankamą įrenginių izoliaciją, taip taupant energiją
ir mažinant poveikį aplinkai. Pasinaudodami sukaupta beveik 80 metų patirtimi padėsime jums sekantį projektą
įgyvendinti taupant energiją.
OO NEDEGI
Tai, kokią izoliaciją pasirinksite, turės didžiulės svarbos gyvybės ir turto apsaugai. PAROC akmens vata yra
visiškai nedegi, jai suteikta A1 europinė degumo klasė.
OO JŪSŲ PASLAUGOMS
Laikas – brangus. Mes padėsime jums patarimais per visą statybų procesą, rengsime mokymus ir prisidėsime
pagalbinėmis priemonėmis.
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PAROC.LT

Tinklapyje PAROC.LT visuomet rasite
naujienas ir aktualią informaciją apie
gaminius. Čia galima surasti statybos
medžiagų sertifikatus, atitikties
deklaracijas, gaminių brošiūras ir
montavimo aprašymus. Taip pat
rasite daug teorinės informacijos
apie priešgaisrinę saugą, energinio
efektyvumo gerinimą, patvarumą ir ne
tik.

SKAIČIAVIMO PRIEMONĖS

Tinklapyje PAROC.LT rasite mūsų
skaičiavimo programą „Calculus“, skirtą
vamzdžių, ortakių, rezervuarų ir kitiems
termoizoliacijos storio skaičiavimams
atlikti. Išvertus iš lotynų kalbos, žodis
calculus reiškia „mažas skaičiavimui
skirtas akmenėlis“ – išties tinkamas
pavadinimas akmens vatos izoliacijos
skaičiuoklei. Šiandien projektuojant
tiek gyvenamosios, tiek pramoninės
paskirties izoliaciją būtini energiškai
efektyvūs ir tvarūs sprendimai. Su
PAROC „Calculus“ skaičiuokle atsiveria
daugybė galimybių, nes galite nustatyti
matmenis optimaliam techninės
izoliacijos sprendimui.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Tinklapyje PAROC.LT taip pat rasite
montavimo instrukcijas ir darbų
aprašymus.

MOKYMAI

PAROC Academy – tai bendras
pavadinimas, apibūdinantis mūsų
mokymų apie izoliaciją ir energiškai
efektyvią statybą koncepciją.
Per 80 darbo metų sukaupėme daug
praktinės patirties, kuria norėtume
su jumis pasidalinti. Todėl rengiame
konkrečioms įmonėms pritaikytus
mokymus, apimančius izoliacijos teoriją,
įstatymus ir reglamentus, bei kaip tai
pritaikyti praktikoje. Prašome susisiekti
su „Paroc“, ir mes parengsime Jums
mokymo programą pagal individualius
pageidavimus.
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„Paroc“ yra viena iš energiškai efektyvių ir nedegių izoliacinių sprendimų gamybos lyderių Europoje.
Per 80 veiklos metų, kurdama efektyvius produktus, skleisdama technines žinias ir tvarumo principus tarp statybų
ir pramonės specialistų, statytojų, architektų, rangovų ir statybinių medžiagų pardavėjų, kompanija įgijo puikią
reputaciją.
Mūsų veikla orientuota į klientą ir darbuotojus, nuolat diegiamas naujoves, pelningą augimą ir tvarų vystymąsi.
„Paroc“ gaminių asortimentą sudaro statybinė, techninė ir jūrinė izoliacija bei akustiniai gaminiai. Kompanija
gamina produkciją gamyklose Suomijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje. „Paroc“ pardavimų padaliniai
aptarnauja klientus 14-oje Europos valstybių.

Statybinės izoliacijos produktų sąraše - platus gaminių
bei sprendimų pasirinkimas įvairių pastatų šiltinimui. Šie
gaminiai dažniausiai naudojami kaip šilumos, ugnies bei garso
izoliacija pastatų sienoms, stogams, grindims ir pamatams,
perdangoms bei pertvaroms.

Didelė garsą sugeriančių lubų ir sienų plokščių pasiūla
skirta geresnei patalpų akustikai bei pramoninio triukšmo
slopinimui.

Techninė izoliacija naudojama kaip šilumos, ugnies bei
garso izoliacija pastatų technologinėse sistemose, gamybos
procesuose, vamzdynams, gamybos įrangai bei laivų
konstrukcijoms.

Garantijos neteikimas. Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių
techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paskelbimo iki
tol, kol išleidžiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją
visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos
mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio
leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime prisiimti
atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo.Jei gaminys
naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir
efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasiliekame teisę keisti bei pildyti
leidinio informaciją.
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