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System rur preizolowanych 
z barierą dyfuzyjną
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RADPOL oferuje unikalne rozwiązanie: kompletny system antydyfuzji, dzięki któremu redukcja strat na przesyle ciepła wynosi aż 15% w okresie pierw-
szych 10 lat funkcjonowania ciepłociągów. Zastosowanie technologii RADPOL istotnie wpływa na obniżenie rzeczywistych kosztów eksploatacji ciepło-
ciągów w perspektywie długoterminowej. 

Tlen jako gaz agresywny przenikając z zewnątrz do struktury tradycyjnej 
rury preizolowanej (zjawisko dyfuzji) działa korozyjnie i osłabia poliure-
tan, co negatywnie wpływa na jego właściwości izolacyjne. Cyklopentan 
zawarty w porach poliuretanu przenikając na zewnątrz rury preizolowanej 
również pogarsza jej parametry izolacyjne. Zastosowanie bariery dyfuzyjnej 
 RADPOL znacząco podwyższa spójność konstrukcji i zapewnia długotermi-
nową ochronę przed degradacją izolacji, czego skutkiem jest wyższa efek-
tywność energetyczna  ciepłociągu.*

Innowacyjna technologia RADPOL polegająca na wytwarzaniu 
 bariery dyfuzyjnej z materiału na bazie EVOH oraz umieszczeniu jej 
w płaszczu rury osłonowej (pomiędzy dwoma warstwami modyfiko-
wanego HDPE) pozwoliła stworzyć nową generację systemów anty-
dyfuzyjnych dla ciepłownictwa. 

zewnętrzny płaszcz ochronny 
z modyfikowanego HDPE 
(z wbudowaną warstwą EVOH)

PRZYJAZNE 
dla środowiska 

naturalnego

* przy utrzymaniu na tym samym poziomie współczynnika przewodzenia ciepła.
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Bariera dyfuzyjna RADPOL zachowuje współczynnik przewodzenia ciepła izolacji na praktycznie niezmiennym poziomie w trakcie użytkowania ciepłociągu. 
Dzięki temu jego żywotność wydłuża się i przekracza minimalny 30-letni okres eksploatacji wskazany w normie PN-EN 253.   

Jak to możliwe?

Zamknięcie bariery dyfuzyjnej z EVOH pomiędzy dwoma warstwami modyfikowanego HDPE eliminuje ryzyko jej kontaktu z wilgocią oraz chroni barierę przed 
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi w procesie produkcyjnym i instalacyjnym. Niezmienione pozostają również parametry wytrzymałościowe 
preizolowanego zespołu rurowego na ścinanie (zarówno w kierunku osiowym, jak i stycznym).

Ścianka płaszcza osłonowego rury preizolowanej RADPOL z barierą dyfuzyjną zbudowana jest z trzech warstw.

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. + Umieszczenie bariery dyfuzyjnej w płaszczu rury osłonowej minimalizuje 
ryzyko jej uszkodzenia.  

Wewnętrzna warstwa, spełniająca funkcję 
ochronną dla środkowej warstwy antydyfuzyjnej, 
wykonana z modyfikowanego HDPE z koro-
nowaną 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 spie-
niana jest środkiem porotwórczym – cyklopenta-
nem, który w  formie gazu nie stanowi zagroże-
nia dla atmosfery ziemskiej.

Przewód do sygnalizacji alarmowej



Kumulacja korzyści z każdym rokiem

Budowa ciepłociągu to przedsięwzięcie, w którym kluczowe znaczenie dla 
inwestora mają kwestie finansowe oraz środowiskowe. Na pierwszy plan 
zazwyczaj wysuwają się koszty bezpośrednie tj. zakup i montaż elementów 
ciepłociągu. Pamiętajmy jednak, że równie istotne są też przyszłe koszty 
związane z eksploatacją sieci (jej utrzymaniem i naprawami) oraz koszty 
pokrycia strat ciepła na przesyle. Dzięki barierze dyfuzyjnej RADPOL koszty 
eksploatacyjne ciepłociągów znacząco maleją. Budowa sieci ciepłowni-
czych w technologii antydyfuzji RADPOL maksymalnie redukuje straty na 
przesyle ciepła w całym okresie jej użytkowania. Korzyści te są wyższe 
z roku na rok porównując system Radpol do innych systemów. Mniejsze 
straty oznaczają również mniej spalonego paliwa pierwotnego – mniejszą 
emisję CO2 co realnie obniża wpływ ciepłownictwa na efekt cieplarniany 
czyniąc je bardziej przyjaznym dla środowiska.*

Korzyść ze stosowania systemu RADPOL

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

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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PORÓWNANIE PRZENIKALNOŚCI GAZÓW

Materiał Temperatura 
testu

Przenikanie gazu (GTR)
(cm3 × mm/m2 × dzień × atm.)

N2 O2 CO2

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

Bariera, którą tworzy dla O2, N2, CO2 
1 mm EVOH odpowiada 9 m HDPE!!!

poliuretanowa 
pianka izolacyjna

stalowa rura 
przewodowa

Innowacyjne materiały zastosowane do produkcji

RADPOL opracował mieszankę polimerową, z której produkowane są rury 
płaszczowe, stosowane następnie do wytwarzania rur prostych, kształtek 
oraz muf antydyfuzyjnych, które poddawane są procesowi sieciowania 
radiacyjnego. Materiał RADPOL po usieciowaniu nabywa odpowiednich 
właściwości mechanicznych, zachowuje pamięć kształtu oraz tworzy 
jednolite, trwałe połączenie z warstwą antydyfuzyjną na bazie EVOH.  
 Technologia RADPOL eliminuje straty ciepła także na łączeniach!

 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) 

Zalety technologii RADPOL z barierą dyfuzyjną

* produkcja ciepła w najbardziej efektywny sposób nie przyniesie korzyści bez ograniczenia strat na jego przesyle.
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Zrealizowane dostawy elementów z barierą dyfuzyjną produkcji RADPOL

Turek, ul. 650 Lecia PGKiM Turek Dn. <=76/140 2018
Turek, ul. Grunwaldzka PGKiM Turek Duo Dn. <=114/315 2018
Częśtochowa 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


