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Zewnętrzna warstwa płaszcza, pełniąca rolę 
osłony mechanicznej dla zespołu rury preizolowanej, 
wykonana z modyfikowanego HDPE.

Środkowa warstwa płaszcza, będąca warstwą pełniącą rolę 
bariery dyfuzyjnej wykonana  została z EVOH. + Umieszcze-
nie bariery dyfuzyjnej w płaszczu rury osłonowej minimali-
zuje ryzyko jej uszkodzenia.  

Wewnętrzna warstwa, spełniająca funkcję ochronną dla środ-
kowej warstwy antydyfuzyjnej, wykonana z modyfikowanego 
HDPE z koronowaną powierzchnią na styku z pianką PUR. 
+ Dzięki technologii koronowania poprawia się przyczepność 
pomiędzy płaszczem z barierą RADPOL a pianką PUR.

Rura przewodowa

Pianka PUR + Pianka w rurach RADPOL spieniana jest środ-
kiem porotwórczym – cyklopentanem, który w  formie gazu nie 
stanowi zagrożenia dla atmosfery ziemskiej.

Przewód do sygnalizacji alarmowej

Czas eksploatacji (lata)

dane rzeczywiste CO2 (bez bariery)
dane rzeczywiste cyklopentan (bez bariery)
badania starzeniowe cyklopentan z barierą Radpol

ekstrapolacja CO2 (bez bariery)
ekstrapolacja cyklopentan (bez bariery)

Korzyści

Współczynnik 
przewodzenia

ciepła λ   , W/mK⁵⁰ 
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Zalety technologii RADPOL z barierą dyfuzyjną

 9 Wydłużenie okresu eksploatacji sieci ciepłowniczych,  
poprzez zatrzymanie zjawiska degradacji warstwy izolacyjnej

 9  Praktycznie stały poziom izolacyjności w całym okresie 
eksploatacji systemu ciepłowniczego

 9  Istotne ograniczenie strat w procesie przesyłu ciepła, czego następstwem 
jest mniejsza ilość energii potrzebna do produkcji ciepła i zmniejszenie 
poziomów emisji CO2 do atmosfery (ograniczenie efektu cieplarnianego)

 9  Możliwość dostarczania ciepła o dobrych parametrach  
na większe odległości

 9  Jeden standard technologii dla każdego elementu 
ciepłociągu (rury, kształtki i mufy)

 9  Zachowanie wysokich parametrów wytrzymałościowych zespołów 
rurowych na ścinanie (w kierunku osiowym i stycznym) 

RADPOL oferuje unikalne rozwiązanie: kompletny system antydyfu-
zji, dzięki któremu redukcja strat na przesyle ciepła wynosi aż 15% 
w okresie pierwszych 10 lat funkcjonowania ciepłociągów. Zastoso-
wanie technologii RADPOL istotnie wpływa na obniżenie rzeczywistych 
kosztów eksploatacji ciepłociągów w perspektywie długoterminowej. 

Bariera dyfuzyjna RADPOL zachowuje współczynnik przewodzenia  ciepła 
izolacji na praktycznie niezmiennym poziomie w trakcie użytkowania cie-
płociągu. Dzięki temu jego żywotność wydłuża się i przekracza mini-
malny 30-letni okres eksploatacji wskazany w normie PN-EN 253.   

System rur preizolowanych 
z barierą dyfuzyjną

Ścianka płaszcza osłonowego rury preizolowanej RADPOL z barierą dyfuzyjną zbudowana jest z trzech warstw
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Innowacyjna technologia RADPOL polegająca na wytwarzaniu  bariery dyfuzyjnej z materiału na bazie EVOH 
oraz umieszczeniu jej w płaszczu rury osłonowej (pomiędzy dwoma warstwami modyfikowanego HDPE) 

pozwoliła stworzyć nową generację systemów antydyfuzyjnych dla ciepłownictwa.

Technologia antydyfuzyjna opracowana przez RADPOL gwarantuje wysokie parametry techniczne 
wyrobów w pełnym zakresie średnic

RADPOL produkuje kompletny system antydyfuzyjny w skład, którego wchodzą:
• Rury preizolowane o długości do 16 m oraz o średnicy płaszcza do DN 1000 mm
• Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie o średnicy do DN 630 mm
• Kształtki preizolowane (łuki, trójniki, zawory i inne) o średnicach płaszcza do DN 400 mm



UV PROTECT COLOR rury preizolowane, 
w płaszczu HDPE odpornym na promienie UV w dowolnym kolorze 

Budowa napowietrznych preizolowanych sieci przesyłowych w za-
kładach przemysłowych i miastach wymaga dziś od projektantów 
i  inwestorów zastosowania niestandardowych rozwiązań, które 
oprócz funkcji użytkowych mogą również pełnić rolę elementów no-
woczesnej architektury otoczenia. RADPOL opracował unikalne roz-
wiązanie jakim jest kompletny system rur preizolowanych UV  PROTECT 
COLOR. Jest to odpowiedź na wyzwania związane z użytkowaniem 

 klasycznych rur z płaszczem z blachy SPIRO oraz ich estetyką w prze-
strzeni urbanistycznej. Technologia UV PROTECT COLOR od  RADPOL 
pozwala na pro dukcję kompletnego systemu rur preizolowanych 
(kształtki,  armatura, mufy połączeniowe) odpornego na działanie pro-
mieniowania UV, warunki atmosferyczne oraz substancje chemiczne 
z możliwością wykonania wszystkich elementów w dowolnym kolorze 
z palety barw RAL.

UV
Protection

Funkcjonalność przede wszystkim 

Rury UV PROTECT COLOR posiadają płaszcz ze specjalnie zmodyfi-
kowanego HDPE odpornego na promieniowanie UV są też odporne na 
uszkodzenia mechaniczne, działanie środków chemicznych, zmiany tem-
peratur otoczenia oraz zapewniają pełną szczelność przez min 30-letni 
okres eksploatacji. 

RADPOL produkuje kompletny system rur preizolowanych UV PROTECT 
COLOR w pełnym zakresie średnic do DN 630 mm. Elementy systemu 
rurowego UV PROTECT COLOR w zakresie śred nic płaszcza do DN 400 
mm można zamówić również z innowacyjną barierą  dyfuzyjną RADPOL 
produkowaną na bazie EVOH (rury pre izolowane, kształtki, armatura oraz 
mufy sieciowane radiacyjnie).

System rur preizolowanych UV PROTECT COLOR dedykowany jest do 
budowy i modernizacji wszelkiego rodzaju rurociągów napowietrznych, 
które wymagają pełnej ochrony przed zmianami temperatury przesyła-
nych za ich pomocą mediów. 

UV PROTECT COLOR to doskonałe rozwiązanie dla instalacji komunal-
nych (sieci ciepłownicze, parowe, chłodnicze) oraz dla zakładów prze-
mysłowych przy transporcie węglowodorów, kondensatów, wody, olejów 
czy innych mediów chemicznych.
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Pełną szczelność rurociągu przez min 30-letni okres 
eksploatacji. Dzięki płaszczowi osłonowemu z HDPE 
eliminujemy możliwość powstawania nieszczelności 
jak może mieć to miejsce w przypadku zgrzewane-
go punktowo płaszcza z blachy ocynkowanej. Pełną 
szczelność połączeń między łączeniami zapewniają 
mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

Odporność rurociągu 
na uszkodzenia mechaniczne 
oraz wgniecenia.

Odporność rurociągu 
na korozję.

Pełną odporność płaszcza 
na promieniowanie UV 
przez min 30 letni okres eksploatacji.

Możliwość wykonania rurociągu 
w dowolnym kolorze (wg. palety kolorów RAL). 
Dzięki temu może się on stać interesującym 
i wyeksponowanym elementem urbanistycznym lub 
zostać ukryty (zamaskowany) w krajobrazie.

Jeden standard technologii dla każdego elementu 
rurociągu, w tym możliwość bezproblemowego 
połączenie preizolowanej sieci napowietrznej 
z preizolowaną siecią podziemną.

Odporność 
na substancje żrące.

RADPOL produkuje kompletny system rur 
preizolowanych UV PROTECT COLOR 
w pełnym zakresie średnic do DN 630 mm.

UV
Protection

Co zyskasz dzięki zastosowaniu systemu rur UV PROTECT COLOR:


