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Bezpieczne wymiarowanie
AF/Armaflex - Rosnåce
grubo∂ci izolacji.

Dzi™ki typoszeregowi izolacji o
rosnåcych grubo∂ciach unika si™
ka†dorazowego obliczania
prawid¬owej grubo∂ci izolacji dla
poszczególnych ∂rednic rur. Po
dobraniu typoszeregu izolacji
(np. M) mo†na byç pewnym, †e
ka†da otulina AF/Armaflex
b™dzie mia¬a w¬a∂ciwå grubo∂ç
dla konkretnej ∂rednicy rury.

Rosnåca grubo∂ç izolacji AF/Arma-
flex oznacza, †e wszystkie otuliny z
tego samego typoszeregu tak samo
chroniå przed kondensacjå. Ich
grubo∂ci så tak wyliczone, aby dla
wszystkich ∂rednic rur - w tych
samych warunkach - powierzchnia
zewn™trzna izolacji mia¬a t™ samå
temperatur™. Wszystkie grubo∂ci
wraz z tolerancjami så podane z
dok¬adno∂ciå co do milimetra w
prospekcie AF/Armaflex. 

Rosnåca grubo∂ç otulin AF/Armaflex
oznacza równie† wi™cej izolacji ni†
mo†na by¬oby sådziç na pierwszy
rzut oka. Np. dla typoszeregu M,
który odpowiada grubo∂ci 19 mm,
faktyczna grubo∂ç izolacji wynosi
np. 26 mm dla ∂rednicy 140 mm.

Jedynie prawid¬owo dobrane
grubo∂ci izolacji zapewniajå
optymalnå ochron™ przed
kondensacjå pary wodnej.

Powa†nym problemem w insta-
lacjach ch¬odniczych i klimatyza-
cyjnych jest kondensacja pary
wodnej, powodujåca korozj™ i
szkody budowlane. Krople wody
∂ciekajåce stale z pokrytych
roså rur mogå w istotny sposób
zak¬ócaç eksploatacj™. Zadaniem
nowoczesnego projektowania jest
wi™c ∂cis¬e okre∂lenie minimal-
nych grubo∂ci izolacji,
uniemo†liwiajåcych kondensacj™
pary na powierzchni rur,
kana¬ów i zbiorników instalacji
ch¬odniczych. Zasady doboru w
Informacji Technicznej nr 2.
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Rosnåce grubo∂ci otulin AF/Armaflex
Otuliny o rosnåcych
grubo∂ciach så wa†nym
wyznacznikiem jako∂ci,
wyró†niajåcym materia¬y
AF/Armaflex spo∂ród innych
materia¬ów izolacyjnych.
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Dlaczego grubo∂ç 
izolacji zale†y od ∂rednicy
izolowanej rury?

Dla izolacji na rurze, ze wzgl™du
na zaw™†ajåcå si™ w kierunku
przep¬ywu strumienia ciep¬a
powierzchni™, przez którå musi
on przej∂ç (A1 > A2) wyst™puje
zjawisko zag™szczenia strumie-
nia ciep¬a w kierunku osi rury.
Ten "korek cieplny" powoduje,
†e - w celu zapewnienia
równych temperatur na
powierzchni zewn™trznej izolacji
- na rurze o mniejszej ∂rednicy
mo†na stosowaç cieµszå
izolacj™, ni† przy izolowaniu
powierzchni p¬askich lub rur o
du†ej ∂rednicy.

Oznacza to, †e grubo∂ç izolacji
musi wzrastaç wraz ze wzro-
stem ∂rednicy izolowanej rury.
Mówimy zatem o rosnåcych
grubo∂ciach izolacji.
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otuliny D F H M R T

p¬yty F H K R T 2 • R lub M+T

min. ∂rednica rury 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 160 mm 600 mm

P¬yty izolacyjne AF/Armaflex  majå sta¬å grubo∂ç.

Powoduje to konieczno∂ç ka†dorazowego obliczania ich grubo∂ci, w zale†no∂ci od ∂rednicy izolowanej rury.
P¬yty do izolacji rur powinny byç z zasady o jeden typ grubsze ni† otuliny.
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