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Předizolovaný potrubní
systém s difuzní bariérou

KOMPLETNÍ
PROTIDIFUZN

Í SYSTÉM



RADPOL nabízí jedinečné řešení: kompletní protidifuzní systém, díky kterému snížení ztrát v přenosu tepla činí až 15 % během prvních de-
seti let provozu teplovodů. Použití technologie RADPOL významně snižuje skutečné provozní náklady teplovodů v dlouhodobém horizontu. 

Kyslík jako agresivní plyn pronikající zvenčí do struktury klasické 
předizolované trubky (difuzní jev) je korozivní a oslabuje polyuretan, 
což negativně ovlivňuje jeho izolační vlastnosti. Cyklopentan obsa-
žený v pórech polyuretanu při pronikání mimo předizolovanou trubku 
také zhoršuje její izolační parametry. Použití difuzní bariéry RADPOL 
výrazně zvyšuje spojitost konstrukce a zajišťuje dlouhodobou ochra-
nu proti degradaci izolace, což vede k vyšší energetické účinnosti 
teplovodu.*

Inovativní technologie RADPOL spočívající ve výrobě difuzní bariéry 
z materiálu na bázi EVOH a jejím umístěním v plášti ochranné 
trubky (mezi dvěma vrstvami modifikovaného HDPE) umožnila 
vytvořit novou generaci protidifuzních systémů pro teplárenství.

vnější ochranný plášť 
z modifikovaného HDPE 
(se zabudovanou vrstvou EVOH)
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* při zachování stejné úrovně součinitele tepelné vodivosti.
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Difuzní bariéra RADPOL zachovává součinitel tepelné vodivosti izolace na prakticky nezměněné úrovni během provozování teplovodu.
Díky tomu se jeho životnost prodlužuje a překračuje minimální třicetiletou životnost uvedenou v normě PN-EN 253.   

Jak je to možné?

Uzavření difuzní bariéry z EVOH mezi dvěma vrstvami modifikovaného HDPE vylučuje riziko jejího kontaktu s vlhkostí a chrání bariéru proti 
eventuálnímu mechanickému poškození ve výrobním a instalačním procesu. Neměnitelné zůstávají také pevnostní parametry předizolované 
potrubního systému (jak v  axiálním, tak i tangenciálním směru).

Stěna ochranného pláště předizolované trubky RADPOL s difuzní bariérou je vyrobena ze tří vrstev.

Vnější vrstva pláště, která plní úlohu
mechanického krytu pro předizolované sestavy
potrubí, je vyrobena z modifikovaného HDPE.

Střední vrstva pláště, která slouží jako difuzní bariéra, je vyrobena z EVOH. + Umís-
tění difuzní bariéry v plášti ochranné trubky minimalizuje riziko jejího poškození.

Vnitřní vrstva, která plní ochrannou funkci 
pro střední protidifuzní vrstvu, je vyrobena 
z modifikovaného HDPE s koronovaným 
povrchem na styku s PUR pěnou. + Díky 
technologii koronování se zlepšuje přídrž-
nost mezi pláštěm s bariérou RADPOL 
a PUR pěnou.

Teplovodná trubka

PUR pěna + Pěna v trubkách RADPOL 
je napěněná pórotvorným prostředkem – 
cyklopentanem, který jako plyn není hrozbu 
pro zemskou atmosféru.

Kabel pro signalizaci poplachu



Kumulace výhod každý rok

Výstavba teplovodu je záměr, ve kterém klíčový význam pro investo-
ra mají finanční a environmentální otázky. V první řadě jsou obvykle 
nejdůležitější přímé náklady, tj. nákup a montáž součástí teplovodu. 
Nezapomeňte však, že stejně důležité jsou také budoucí náklady na 
provozování sítě (její údržba a opravy) a náklady na pokrytí tepel-
ných ztrát v přenosu tepla. Díky difuzní bariéře RADPOL se výrazně 
snižují provozní náklady na teplovody. Výstavba teplárenských sítí 
pomocí protidifuzní technologie RADPOL maximálně snižuje ztráty 
v přenosu tepla po celou dobu jejího používání. Tyto výhody jsou ka-
ždým rokem vyšší ve srovnání systému Radpol s jinými systémy. 
Nižší ztráty také znamenají méně spáleného primárního paliva – nižší 
emise CO2 což reálně snižuje dopad teplárenství na skleníkový efekt 
a činí jej šetrnějším pro životní prostředí.*

Výhody používání systému RADPOL

Protidifuzní technologie vyvinutá firmou RADPOL zaručuje vysoké
technické parametry výrobků v plném rozsahu průměrů

RADPOL vyrábí kompletní protidifuzní systém, který zahrnuje:
• Předizolované trubky o délce až 16 m a průměru pláště do DN 1000 mm
• Radiačně zesítěné teplem smrštitelné mufny o průměru do DN 630 mm
• Předizolované tvarovky (oblouky, T-kusy, ventily a další) o průměru pláště do DN 400 mm

Životnost (roky)

skutečné údaje CO2 (bez bariéry)
skutečné údaje cyklopentanu (bez bariéry)
zkoušky stárnutí cyklopentanu s bariérou Radpol

extrapolace CO2 (bez bariéry)
extrapolace cyklopentanu (bez bariéry)
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POROVNÁNÍ PRONIKÁNÍ PLYNŮ

Materiál Zkušební
teplota

Pronikání plynu (GTR)
(cm3 × mm/m2 × den × atm.)

N2 O2 CO2

EVOH 25°C 0,00034 0,00054 0,016
HDPE 22°C 22 70 247

Bariéra, kterou vytváří pro O2, N2, CO2
1 mm EVOH odpovídá 9 m HDPE!!!
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Inovativní materiály používané pro výrobu

Firma RADPOL vyvinula polymerní směs, ze které jsou vyráběny 
plášťové trubky, které se pak používají pro výrobu rovných trubek, 
tvarovek a protidifuzních mufen, podrobených procesu radiačního 
zesítění. Po zesítění získává materiál RADPOL vhodné mechanické 
vlastnosti, zachovává si tvarovou paměť a vytváří rovnoměrné a tr-
valé spoje s protidifuzní vrstvou na bázi EVOH. Technologie RADPOL 
vylučuje tepelné ztráty na spojeních!

 9 Prodloužení životností teplárenských sítí, 
zastavením degradace izolační vrstvy

 9 Prakticky konstantní úroveň izolace po celou 
dobu životnosti teplárenského systému

 9 Významné snížení ztrát v procesu přenosu tepla, což má za 
následek méně energie potřebné pro výrobu tepla a snížení 
emise CO2 do atmosféry (omezení skleníkového efektu)

 9  Možnost dodávání tepla s dobrými 
parametry na delší vzdálenosti

 9  Jeden technologický standard pro každou část 
teplovodu (trubky, tvarovky a mufny)

 9  Zachování vysokých pevnostních parametrů trubkových 
sestav proti řezání (v axiálním a tangenciálním směru)

Výhody technologie RADPOL s difuzní bariérou

* výroba tepla nejdefektivnějším způsobem nepřenese výhody bez omezení ztrát na jeho přenosu.
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Ukončené dodávky součástí s difuzní bariérou výroby RADPOL

Turek, ul. 650 Lecia PGKiM Turek Dn. <=76/140 2018
Turek, ul. Grunwaldzka PGKiM Turek Duo Dn. <=114/315 2018
Częstochowa ZSE Fortum Częstochowa Dn. <=219/315 2018
Świdnik, ul. Roweckiego PEC Świdnik Dn. 219/315 2018
Białystok, ul. Mickiewicza Enea Ciepło Dn. <=273/400 2018
Białystok, ul. Sienkiewicza Enea Ciepło Dn. <=139/225 2018
Białystok, ul. Warszawska Enea Ciepło Dn. <=168/250 2018
Białystok, ul. Wesoła Enea Ciepło Dn. <=168/250 2018
Białystok Enea Ciepło Dn. <=355/500 2018
Łomża, ul. Stacha Konwy MPEC Łomża Dn. <= 323/500 2018
Łomża, ul. Jemielity MPEC Łomża Dn. 508/710 2018
Białystok, ul. Starosielce Enea Ciepło Dn. <=273/400 2018
Lębork MPEC Lębork Dn. 355/560 2018
Gniew, ul. Konopnickiej Eko-Tech Dn. <=168/250 2018
Białystok, ul. Jurowiecka Enea Ciepło Dn. 610/800 2018
Białystok, ul. Washingtona Enea Ciepło Dn. 114/200 2018
Białystok, ul. Jurowiecka Enea Ciepło Dn. 610/800 2018
Turek, ul. Legionów PGKiM Turek Dn. <=114/200 2019
Gliwice, ul. Daszyńskiego PEC Gliwice Dn. 168/250 2019
Białystok Starosielce Enea Ciepło Dn. <=168/250 2019
Gliwice, ul. Kozielska PEC Gliwice Dn. <=168/250 2019
Lębork, ul. Pionierów MPEC Lębork Dn. <=323/500 2019
Gliwice, ul. Kilińskiego PEC Gliwice Dn. 139/225 2019
Gliwice, ul. Towarowa PEC Gliwice Dn. <=114/200 2019
Gliwice, ul. Kujawska PEC Gliwice Dn. <=139/225 2019
Gliwice, ul. Bieńka PEC Gliwice Dn. 48/110 2019
Gliwice, ul. Wróblewskiego PEC Gliwice Dn. <=76/140 2019
Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich, Zygmuntowska PEC Gliwice Dn. <=1239/225 2019
Gliwice, ul. Partyzantów, Jana Śliwki PEC Gliwice Dn. <=139/225 2019
Turek, ul. 850 Lecia, Armii Krajowej, Matejki  PGKiM Turek Dn. <=88/160 2019
Gliwice, ul. Opolska, Lipowa, Paulińska, Franciszkańska PEC Gliwice Dn. <=114/200 2019
Łomża, ul. Sikorskiego MPEC Łomża Dn. 406/630 2019
Konin Dn. <=508/710 2019


