
ТЕПЛОГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ІСНУЮЧИХ 
ТРУБОПРОВОДІВ І ОБЛАДНАННЯ 
методом заливки пінополіуретану 

ISO 9001-2008

ISO 14001-2006

79035, м.Львів
вул. Зелена, 131

+38 (032) 2256616
+38 (032) 2255439

info@energoresurs.com
www.energoresurs.com

тел./факс



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КОНСТРУКЦІЇ:

Троб = 140º С 

Коефіцієнт теплопровідності – λ50 = 0,033 Вт/м*К

Ø 57/125 – 1220/1400 мм

ТЕПЛОГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ІСНУЮЧИХ
ТРУБОПРОВОДІВ І ОБЛАДНАННЯ
методом заливки компонентів пінополіуретану 
в попередньо сформовану захисну оболонку

**За результатами вже реалізованих проектів теплогідро-
ізоляції трубопроводів, окупність затрат становить
до 2,5 років при діючих на сьогодні тарифах і вартості 
теплоносія.

*Використання автономного мобільного заливочного комплексу з програмованими технологічними параметрами усуває 
негативний влив людського фактору та атмосферних чинників на процес формування ППУ ізоляції.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ізоляцію трубопроводів і обладнання методом 
заливки виконує монтажний підрозділ Корпорації
з використанням спеціального мобільного
комплексу (на базі шасі а/м «Газель»). 

До оснащення комплексу входить: 

високопродуктивна установка GRACO для
приготування реакційної суміші із програмовани-
ми технологічними параметрами теплоізоляції 
(густина ППУ, температура компонентів, співвід-
ношення композиції і т.п.);

пристрої автономного енергозабезпечення; 

компресор;

бочкові насоси подачі компонентів із живильними 
шлангами;

заливочна головка із напірними шлангами;

інструменти для формування обичайки захисного 
шару.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ:

можливе формування ізоляції з товщиною, від-
мінною від стандартів попередньо ізольованих 
труб (посилений теплоізоляційний шар);

залежно від стану сталевої поверхні виконується 
механічна очистка від рихлих продуктів корозії 
з подальшим нанесенням термостійкого протико-
розійного лакофарбового покриття;

використання так званої «спіро»-обичайки
забезпечує додатковий «антивандальний» 
захист ізоляційної конструкції; 

з огляду на протипожежну безпеку передбачені 
спеціальні негорючі базальтоватні пояси.

ПЕРЕВАГИ:

основна перевага – значна економія коштів 
замовника завдяки ефективній теплоізоляції 
пінополіуретановими композиціями (відповідно
до ДСТУ Б В. 2.5-31:2007), що суттєво мінімізує
втрати тепла при експлуатації трубопроводів;

можливість виконання теплоізоляційних робіт
на трубопроводах та обладнанні з утрудненим 
доступом техніки в т.ч. переходах через заліз-
ничні колії та автомобільні магістралі;

висока продуктивність робіт завдяки викори
станню сучасного обладнання фірми GRACO
та кваліфікації працівників із багаторічним досві-
дом виконання аналогічних робіт.


