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Для виготовлення захисної металевої обо
лонки SPIRO для попередньо ізольованих труб 
та фасонних частин для надземного прокла
дання ТзОВ «ТермоІзол» застосовує оцинкова
ну сталь 1 класу.

Без сумніву, саме від технології формування 
та якості оцинкованої сталі (передовсім, тов
щини цинкового покриття) залежить довго
вічність та корозійна стійкість оболонки Spiro. 
Натомість застосування низькосортних матері
алів, попри здешевлення виробу, обертається 
незворотними втратами: виріб активно іржавіє 
і потребує дочасних ремонтів або ж заміни. 

Але чи не найбільша перевага продукції, що 
випускається під брендом «ТермоІзол», пов’я
зана з технологією виготовлення теплоізоляції. 
Для спінювання пінополіуретану «ТермоІзол» 
застосовує лише циклопентан. 

Після продування міжтрубного простору 
азотом, який витісняє кисень, розпочинаєть
ся процес інжекції. Високопродуктивна си
стема змішування і дозування поліуретану 
KraussMaffei під високим тиском подає компо
ненти пінополіуретану в міжтрубний простір. 
Так формується жорсткий шар ППУ, який одно
часно є надійним теплоізолятором і конструк
тивно з’єднуючим елементом між сталевою 
провідною трубою та захисною оболонкою 
Spiro. 

Ця технологія дозволяє виготовляти попе

редньо ізольовані труби та елементи трубопро
водів повторюваної якості, які мають коефіцієнт 
теплопровідності ізоляції λ50=0,027 Вт/мК. 

Показник теплопровідності, що визначає 
здатність матеріалу зберігати тепло, важливий 
для розуміння енергоефективності мереж те
плопостачання і ГВП. Коли тепло транспорту
ється на значну відстань від джерела енергії до 
кінцевого споживача, попередньо ізольовані 
труби з високоякісною теплоізоляцією з піно
поліуретану, котрий спінений за допомогою 
циклопентану, втрачають в рази менше тепло
вої енергії, аніж подібні труби з іншим типом 
ізоляції. 

Будівництво тепломереж із застосуванням 
попередньо ізольованих труб з ППУ на основі 
циклопентану дозволяє додатково, на 1318%, 
знизити втрати теплової енергії у порівнянні з 
технологією спінення вуглекислим газом.

Доведено, що теплоізоляція попередньо 
ізольованих труб на основі циклопентану має 
мінімальні показники старіння і забезпечує 
стабільні теплофізичні показники теплоізоля
ції при робочій температурі провідної труби 
не менше 140° С впродовж 30літнього норма
тивного терміну експлуатації трубопровідних 
мереж теплопостачання та ГВП.

Олександр КУРиЛЮК.

Попередньо ізольовані труби та фасонні 
частини для надземного прокладання в 

захисній металевій оболонці SPIRO.

Термоусадкові муфти
для герметизації стиків

Н айбільш вразливим місцем попе
редньо теплоізольованих труб 
тепломереж та мереж гарячого во
допостачання є місця їхнього з’єд
нання. Через негерметичні стикові 

з’єднання ґрунтові води зволожують теплоізо
ляцію і «запускають» корозійні процеси, які по
чинають руйнацію сталевої труби. 

Захистити місця з’єднань, які стали ахілле
совою п’ятою усієї мережі, можна лише одним 
перевіреним способом – якісно виконати гер
метизацію стикового з’єднання. Задля вирі
шення проблеми гідроізоляції зварних стиків 
ППУ трубопроводів, підприємство «ТермоІзол» 
налагодило випуск термоусадкових муфт 13ти 
найпоширеніших типорозмірів діаметрами від 
90 до 560 мм. 

Термоусадкова муфта – це виріб з поліе
тилену, який, завдяки ефекту пам’яті, здатний 
відновлювати початковий розмір після термоу
садки під час монтажу.

Саме ефект пам’яті став основою техноло
гії виготовлення термоусадкових муфт. Лінія з 
виробництва поліетиленових муфт передбачає 
кілька технологічних етапів:
n  нарізання заготовок з поліетиленової 

оболонки;
n  розігрівання і розтягування – поліети

ленову заготовку поміщають в піч нагрівання 
муфт, де підтримується температура 120130° С. 
Згодом попередньо розігріту заготовку перемі
щують у «прескалібр» для подальшого розду
вання та охолодження.

Принцип роботи прескалібра: оператор 
подає стиснене повітря в камеру роздування, 
у якій відбувається калібрування муфти по вну
трішньому діаметру прескалібра, у цей момент 
калібром починає циркулювати охолоджуюча 
рідина, яка поступово зменшує температуру 
муфтизаготовки;
n  торцювання і зняття фаски. Після охоло

дження заготовку витягують з «прескалібру» 
для подальшого торцювання на спеціальному 
верстаті;

n  пакування і маркування поліетиленових 
термоусадкових муфт. 

Фахівці ТзОВ «ТермоІзол» переконані, що 
надійні та інноваційні термоусадкові муфти 
власного виробництва вдало доповнять біз
неспропозицію підприємства і допоможуть 
монтажним бригадам якісно та надійно викону
вати герметизацію стикових з’єднань. 

Інноваційна виробнича лінія з 
виготовлення термоусадкових муфт 

віднедавна доповнила технічний 
арсенал ТзОВ «Термо-Ізол». 
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