
 

  
 

          
       

  
 

 
  

 
         

       
      

          
      

           
 

 
Wprowadzenie 
 
Do izolacji pieców stosuje się różnorakie materiały izolacyjne, których rodzaj i system 
montażu zależy głównie od temperatury pracy pieca, jego przeznaczenia oraz miejsca 
stosowania izolacji. 
 
Do podstawowych cech dobrej izolacji termicznej (izolacji cieplnej) pieców do laminacji szkła 
należą: 

x zapobieganie utracie ciepła przez urządzenie, którego ochronę stanowi (w tym 
przypadku: piec do laminacji szkła); 

x posiadanie odporności na wysoką, sięgającą często ponad 800° C, temperaturę; 
x możliwie mała wartość współczynnika przenikania ciepła, a tym samym uzyskiwanie 

stosunkowo niskiej temperatury powierzchni warstwy izolacyjnej, stanowiącej 
ochronę (osób) przed poparzeniem, w przypadku niezamierzonego dotknięcia; 

x posiadanie odporności na zawilgocenie (ochrona przed przenikaniem wilgoci); 
x charakteryzowanie się wysoką trwałością, w tym w szczególności odpornością 

na wibracje i uszkodzenia mechaniczne; 
x posiadanie stabilności wymiarowej (ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi 

kurczeniem/rozszerzaniem); 
x posiadanie dobrej odporności chemicznej, odporności na korozję i rozkład 

biologiczny; 
x łatwość montażu, w tym w szczególności bezpieczne i pewne mocowanie 

i ewentualne łączenie; 
x możliwość częściowego demontażu i wykonania naprawy; 
x zapewnienie sprawnej izolacji dźwięku; 
x estetyczny i funkcjonalny wygląd. 

 
Rodzaje stosowanych materiałów izolacyjnych 

Firmy produkujące materiały do izolacji termicznej pieców do laminacji szkła szeroko 
promują swoje produkty jako te, które najpełniej spełniają przedstawione wyżej warunki 
dobrej izolacji.  Jednak ze względu na to, iż niektóre, stosowane niegdyś materiały będą nadal 
stosowane np. przy pracach remontowych, w przypadku izolowania elementów nietypowych, 
czy przy rozbudowie istniejących układów ciepłowniczych, nie wykreślono ich z tabeli 1, 
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prezentującej najbardziej popularne materiały izolacyjne wraz z określeniem maksymalnej, 
dopuszczalnej temperatury ich zastosowania.  
 
Tabela 1. Wykaz materiałów izolacyjnych i maksymalna temperatura ich zastosowania 
(material z dokumentacji wewnetrznej INFAI).  

 
 
 
 
 
W ramach I etapu projektu zrealizowano dwa cele:  

1. C1. Ocenę strat ciepła względem grubości izolacji, 
2. C2. Ocenę istniejących produktów izolacyjnych. 

 
C1. Wyniki celu pierwszego: 

Powszechnie przyjmuje się, że im grubsza powłoka izolacji, tym mniejsze są straty 
ciepła. Przeprowadzone badania wykazały, że tak nie jest. Na rysunku 1 (Rys. 1) 
zaprezentowano przykładową zależność między stratami ciepła występującymi w piecu o 
grubości ścian  25 mm, a grubością izolacji. Rysunek przedstawia dowód, że zwiększenie 
grubości izolacji powyżej 20 mm nie powoduje istotnego zwiększenia ochrony przed stratą 
ciepła. Dobierając izolację, w szczególności jej grubość należy uważnie zapoznać się z 
projektem wykonania i instrukcją producenta. Zastosowanie innej niż optymalna grubości 
warstwy izolacyjnej spowoduje albo zbyt duże straty ciepła (warstwa za cienka) albo zbyt duże 
koszty (warstwa za gruba). 
 



 

  
 

 
Rys. 1. Zależność strat ciepła o grubości izolacji 25 mm w funkcji grubości izolacji. 
(Material naukowy z wewn. analiz) 
 
 
 

 
Rys 1.a. Korelacja grubości izolacji vs temperatura próbki po 15 min, po wyłączeniu pieca. 
 

 
Rys 1.b. Korelacja grubości izolacji vs temperatura próbki po 30 min, po wyłączeniu pieca. 
 
Narzędzia i urządzenia do wykonywania izolacji 

W zależności od rodzaju szkla, do wykonania izolacji można stosować narzędzia ręczne 
(szpachle, kielnie, pace, pędzle) oraz narzędzia i urządzenia mechaniczne (agregaty 
natryskowe). Do łączenia elementów izolacji, w zależności od jej rodzaju, można stosować 
różnego rodzaju haki montażowe, rzepy, taśmy, drut wiązałkowy, specjalne nici z włókna 



 

  
 

szklanego z rdzeniem z drutu wolframowego i inne. Większość materiałów stosowanych do 
izolacji termicznej (cieplnej) kotłów, turbin i pieców przemysłowych można obrabiać również 
podstawowymi elektronarzędziami. 
 
Izolacja z mat i materaców izolacyjnych 

Stosuje się odpowiednio przygotowane maty, najczęściej z waty lub wełny szklanej i 
mineralnej, nakładanej na izolowane urządzenie, w różny sposób mocowanej (za pomocą 
drutu, rzepów, taśm, spinek). Tak wykonana izolacja może być jedno- lub wielowarstwowa. 
Maty można łatwo nakładać i zdejmować. Odmianą maty są materace izolacyjne składające 
się górnej i dolnej tkaniny wypełnionej watą mineralną lub włóknem szklanym, odpowiednio 
pikowane i wyposażone w haki montażowe, które przy izolowaniu obiektu zostaną połączone 
za pomocą drutu wiązałkowego. Do pikowania i zszywania materaców izolacyjnych używa się 
nici z włókien szklanych z rdzeniem wolframowym. 
 
Izolacja z paneli kompozytowych 

Panele kompozytowe są to wielkowymiarowe płyty o znakomitych właściwościach 
izolacyjnych. Składają się z specjalnego twardego rdzenia z odpornej termicznie wełny 
mineralnej, obustronnie pokrytego płytami. Gotowe elementy paneli służą do izolacji pieców 
i urządzeń przemysłowych, konstrukcji ścian, sufitów, ścianek działowych i duktów gazów w 
suszarniach. 
 
Izolacja z betonów ogniotrwałych i żaroodpornych 

Produkowane są one w postaci gotowych prefabrykatów lub betonów sypkich. Do 
produkcji betonów ogniotrwałych i żaroodpornych stosuje się w formie wypełniacza różne 
kruszywa ogniotrwałe i nie ogniotrwałe oraz, jako materiał wiążący, cementy glinowe. 
 
Kształtki izolacyjne 

Kształtki izolacyjne to system prefabrykowanych łupin, dopasowanych do różnych 
rodzajów średnic przewodów, wykonanych z ziemi okrzemkowej, korka, magnezji, 
pianobetonu i innych podobnych materiałów, które utrzymują nadaną formę. Cechuje je 
bardzo szybki montaż, są trwałe i odporne na uderzenia. Największą wadą jest trudność 
wykonania odpowiedniego kształtu izolacji do zastosowania na kolankach, łukach, na 
odgałęzieniu itp. 
 
Podsumowanie 

Powszechnie przyjmuje się, że im grubsza powłoka izolacji, tym mniejsze są straty 
ciepła. Przeprowadzone badania wykazały, że tak nie jest. Na rysunku 1 (Rys. 1) 
zaprezentowano przykładową zależność między stratami ciepła występującymi w piecu o 
grubości ścian  25 mm, a grubością izolacji. Jak widać – zwiększenie grubości izolacji powyżej 
20 mm nie powoduje znacznego zwiększenia ochrony przed stratą ciepła. Dobierając izolację, 
w szczególności jej grubość należy uważnie zapoznać się z projektem wykonania i instrukcją 
producenta. Zastosowanie innej niż optymalna grubości warstwy izolacyjnej spowoduje albo 
zbyt duże straty ciepła (warstwa za cienka) albo zbyt duże koszty (warstwa za gruba). 



 

  
 

 
 
C2. Wyniki celu drugiego:  
Wynikiem celu drugiego było uzyskanie od producenta kart produktowych z właściwościami 
izolacji pieców: 
 

1.  PŁYTY Z WŁÓKNA CERAMICZNEGO 

 
 
 
Opis 

Płyty wykonane z włókna ceramicznego produkowane są w trzech rodzajach: dla 
temperatury klasyfikacyjnej 1260°C, 1430°C oraz 1600°C. 
Płyty produkowane są w procesie formowania próżniowego z mieszaniny włókien oraz spoiw 
organicznych i nieorganicznych. Mogą one pracować w warstwie izolacyjnej oraz w warstwie 
roboczej wyłożenia. Są materiałem łatwym do obróbki mechanicznej.  
 
 
Właściwości i zalety 

· materiał jednorodny, twardy i samonośny; 
· dobra stabilność wymiarowa podczas pracy; 
· niskie przewodnictwo cieplne; 
· wysoka odporność na wstrząsy cieplne; 
· łatwa obróbka mechaniczna i instalacja; 

 
Wymiary i dostawa 

Płyty sprzedawane są w wymiarach 1000x500 mm i grubościach: 
1260°C 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm 
1430°C i 1600°C 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm 
 
 
Dane techniczne 



 

  
 

 
 
Zakres zastosowań 
Płyty ceramiczne stosuje się jako: 

· warstwa ogniowa w piecach przemysłowych; 
· izolacja w kotłach, grzejnikach, piecach akumulacyjnych; 
· izolacja duktow gazów odlotowych; 
· nośnik spiral grzejnych; 

 
2. PŁYTY KRZEMIANOWO – WAPNIOWE 

 
 
Opis 

Płyty krzemianowo- wapniowe są idealnym materiałem na tylną warstwę izolacyjną 
urządzeń do obróbki cieplnej. Nie zawierają azbestu ani włókien ceramicznych. Przeznaczone 
są do zabudowania w tylnej warstwie wymurówki, za betonem ogniotrwałym lub wymurówką 
z prostek. 



 

  
 

 
Właściwości i zalety 

· niskie przewodnictwo 
· niski skurcz termiczny 
· wysoka odporność cieplna 
· niska gęstość (i ciężar) 
· odporność na CO, NH3, H2, N2 i CH4 
· bardzo niska zawartość Fe2O3 

 
Wymiary i dostawa 

Płyty sprzedawane są w wymiarach 1000x500 mm i następujących grubościach: 
25,30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 ,90, 100mm 
 
Dane techniczne: 

 
 
Zakres zastosowań 

Płyty krzemianowo- wapniowe stosuje się jako izolacje w następujących gałęziach 
przemysłu: 

· przemysł metalurgiczny: piece do topienia i piece do obróbki cieplnej; 
· przemysł cementowy: wymienniki ciepła, cyklony; 
· przemysł ceramiczny: piece komorowe i tunelowe, wózki piecowe; 
· przemysł chemiczny i petrochemiczny: reaktory; 
· przemysł szklarski: wanny szklarskie, regeneratory, odprężarki. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 

3. PŁYTY Z WŁÓKNA CERAMICZNEGO ECONO 1260M i 1260T 

 
Opis 

Płyty ECONO1260 wykonane z włókna ceramicznego produkowane są w jednym 
gatunku dla temperatury klasyfikacyjnej 1260°C. Płyty produkowane są w procesie 
formowania próżniowego z mieszaniny włókien oraz spoiw organicznych i nieorganicznych. 
Płyty mogą pracować w warstwie izolacyjnej oraz w warstwie roboczej wyłożenia. Są 
materiałem łatwym do obróbki mechanicznej. Jakość i cena zostały ściśle wyważone pod 
kątem szerokiej dostępności materiału. 
 
Właściwości i zalety 

· materiał jednorodny, twardy i samonośny; 
· dobra stabilność wymiarowa podczas pracy; 
· niskie przewodnictwo cieplne; 
· wysoka odporność na wstrząsy cieplne 
· łatwa obróbka mechaniczna i instalacja 

 
Wymiary i dostawa 
Płyty sprzedawane są w wymiarach 1000x1000 mm oraz 1200x1000mm i grubościach: 
1260°C 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50mm 
 
Dane techniczne 



 

  
 

 
 
Zakres zastosowań 

Płyty ceramiczne stosuje się m.in.: 
· warstwa ogniowa w piecach przemysłowych; 
· izolacja w kotłach, grzejnikach, piecach akumulacyjnych; 
· izolacja duktów gazów odlotowych 
· nośnik spiral grzejnych 

 
 
PŁYTY SiC 
 

 
 
Opis 

Płyty z węglika krzemu są wykonane na bazie SiC z przeznaczeniem na elementy 
ogniotrwałe dobrze przewodzące ciepło i zarazem odporne na ścieranie. Stosowane głównie 
jako płyty denne w piecach do obróbki cieplnej. 



 

  
 

 
Właściwości i zalety 
Gęstość pozorna:  2,7 – 2,8 g/cm3; 
Porowatość otwarta: 20 %; 
Ogniotrwałość zwykła: 177 sP; 
Ogniotrwałość pod obciążeniem: 1430°C; 
Temperatura pracy ciągłej: 1400°C; 
Wytrzymałość na ściskanie: 60 N/mm2; 
Odporność na wstrząsy cieplne: > 50; 
Przewodność cieplna λ 

800°C 2,0  W/mK 
1000°C 2,8  W/mK 
1450°C 3,4  W/mK 
 

Skład chemiczny po wypaleniu 
SiC  80 %; 
Al2O3  8 -10 %; 
Fe2O3 poniżej 0,5 %; 
 
Zakres zastosowań 

Płyty i kształtki wykonane z węglika krzemu posiadają wysoką przewodność cieplną (nie 
ograniczają znacząco przepływu ciepła) oraz wysoką odporność na ścieranie. Główne 
zastosowania to: 

· osłona elementów grzejnych na dnie pieca (trzony ruchome i stałe), 
· twarda płyta robocza na dnie pieca, 
· mufle ochraniające elementów grzejnych przed oddziaływaniem czynników 

chemicznych, 
· kształtki do induktorów, 
· tace wysokotemperaturowe. 

 
 
Podsumowanie cenowe 
 

 Unifit 033 Toprock super Pyrogel XTE 
Typ materiału Wełna 

mineralna 
Wełna 
mineralna 

Mata 
krzemionkowa 

Producent Knauf Rockwool Aspen 
Grubość 200 mm 200 mm 10 mm 
Klasa ognioodporności A1 A2 A3 
Klasa tolerancji grubości T2 T2 T1 
Współczynnik 
przewodzenia ciepła 
W/mK 

0.033 0.035 0.015 



 

  
 

Opór cieplny 
R [m2K/W] 

6.05 5.7 12 

    
Cena za metr 
kwadratowy [PLN] 

27.5 29.5 235 

    
Koszt materiałowy 
ocieplenia pieca [PLN] 
(kontener 20 stopowy) 

1716.00 1840.80 14664.00 

 
Mata krzemiankowa – 14 700 PLN do analizy, jest drozsza, XTE aspen 235 – sciany boczne 
Welna mineralna -  1700-1850 PLN,  do analizy – scina trznowowe 
 
Do raportu należą 3 załączniki PDF. 
 
 
3RGVXPRZDQLH�FDáego pakietu 

Dla osiągnięcia celów rozwiązano dwa problemy badawcze: dobór izolacji ze wzgledu 
na materiał izolacyjny oraz korelacja materiału izolacyjnego z grubością maty. W wyniku prac 
innowacyjnych i badań laboratoryjnych I etapu opracowano jaki material izolacyjny jest 
odpowiedni do budowy pieca laminacyjnego.  

Jako efekt realizacji powyższych badań zostały zweryfikowane cztery materiały 
izolacyjne. Wyniki badań przeglądowych, materiałów izolacyjnych, wskazują ze przy 
zastosowaniu, w finalnych produktach (piec do laminacji szkła) najbardziej ekonomiczna 
będzie izolacja z wełny mineralnej. Przeprowadzone badania wykazały również istotne 
statystycznie zależności ich właściwości izolacji, grubości, energochłonności  i 
materiałochłonności procesu produkcji pomiędzy płytą SIC, a płytą z włókna ceramicznego. 
Jako alternatywa dla wełny mineralnej sugerowana jest izolacja z włókna ceramicznego.  
Nie stwierdzono w I etapie ryzyka/zagrożenia co do zakładanych rezultatów badań.  
Nie wystąpiły też żadne problemy podczas realizacji założonych celów. 
 
 
 


