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na zewnątrz może ona doprowadzić do zniszczenia 
sprzętów znajdujących się bezpośrednio pod rurą. 
Gorzej jednak, gdy instalacja została poprowadzona 
w kanale znajdującym się w ścianie bądź w suficie – 

zbierająca się wilgoć może wówczas doprowadzić 
do zawilgocenia ściany oraz pojawienia się grzybów 
lub pleśni, których usunięcie wymaga już większej 
pracy i wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. 

Kondensacja – co to za zjawisko? 

Kondensacja polega na skraplaniu się pary wodnej 
występującej w powietrzu na powierzchni chłodniej-
szej niż tak zwana temperatura punktu rosy. W tem-
peraturze punktu rosy para wodna osiąga nasycenie, 
a w niższych wartościach temperatury jej nadmiar 
wykrapla się na danej powierzchni. Ze zjawiskiem 

tym możemy zresztą spotkać się na co dzień, np. 
podczas gotowania. Czy osadzająca się na szybach 
rosa to także efekt kondensacji? O ile w kuchni nad-
miar wody możemy zetrzeć ściereczką, o tyle wilgoć 
na powierzchni rur może się już okazać nie lada pro-
blemem. Kondensacja pary wodnej na niezabezpie-
czonej instalacji bardzo często niesie ze sobą poważ-
ne konsekwencje. W przypadku rur poprowadzonych 

Jednym z częstszych problemów, jaki dotyka instalacje klimatyzacyjne oraz rury z zimną wodą jest 
kondensacja pary wodnej. To wysoce niepożądane zjawisko może doprowadzić do niebezpiecznych 

konsekwencji, jak choćby korozja, która często skutkuje zalaniem urządzeń i pomieszczeń.

Jak wyeliminować problem 
kondensacji na rurach?

Maria WitkoWska

Innowacyjne izolacje AF/Armaflex o zamkniętej strukturze komórkowej stanowią 
optymalne rozwiązanie dla wszelkich problemów związanych z kondensacją pary 
wodnej na przewodach instalacji. Wysoka odporność na dyfuzję pary wodnej  
(μ ≥ 10.000) to jednak nie jedyna cecha otuliny AF/Armaflex, która wpływa na re-
dukcję tego negatywnego procesu. Ważnym parametrem jest także niska przewod-
ność cieplna (λ0oC ≤ 0,033 W/(m * K)). Zapewnia ona zwiększoną oszczędność energii, 
co jest szczególnie ważne przy tak koszto- i energochłonnych urządzeniach, jak kli-
matyzatory czy systemy chłodnicze. Dodatkowo, elastyczna budowa izolacji zapew-
nia precyzyjne dostosowanie się do rozmaitych pod względem kształtu elementów 
instalacji. Związane jest to również z zamkniętokomórkową strukturą, która zwięk-
sza stabilność otuliny i gwarantuje łatwiejszy montaż.

http://www.instalreporter.pl


Jak walczyć ze skraplaniem się 
pary wodnej?

Czy istnieją zatem skuteczne metody zapobiegania skut-
kom skraplania się wody na powierzchni rur i czy moż-
na całkowicie wyeliminować to niepożądane zjawisko? 
Sposobem na przeciwdziałanie kondensacji na zim-
nych rurociągach jest zastosowanie wysokiej jakości 
izolacji, która będzie stanowić barierę między zimną 
powierzchnią a otoczeniem bogatym w parę wod-
ną. Przykładem może być wykonana z syntetycz-
nego kauczuku otulina AF/Armaflex firmy Armacell.  
Ta elastyczna izolacja techniczna trwale i niezawod-
nie zapobiega kondensacji pary wodnej na instalacji. 
Optymalna kombinacja bardzo niskiego współczyn-

nika przewodzenia ciepła oraz wyjątkowo wysokiej 
odporności na dyfuzję pary wodnej ogranicza straty 
energii w długim okresie czasu oraz redukuje ryzy-
ko wystąpienia korozji pod warstwą izolacji. Dodat-
kowo unikalna mikrostruktura komórkowa sprawia,  
że AF/Armaflex jest wyjątkowo łatwa w montażu.
Warto też mieć na uwadze, że w przeciwieństwie do 
otuliny stworzonej z wełny, zwarta i zamknięta struk-
tura komórkowa kauczuku uniemożliwia namaka-
nie izolacji, co eliminuje nie tylko problem nieeste-
tycznych zawilgoceń na ścianach, ale również 
uniemożliwia rozwój grzybów i pleśni w jej wnętrzu. 
Tym samym właściwe zabezpieczenie rur z zimną 
wodą może pomóc nam w uniknięciu wielu przy-
krych i kosztownych niespodzianek.

ARMACELL POLAND SP. Z O.O.
55-300 Środa Śląska, ul. Targowa 2
tel. 71 3175025, faks 71 3175115
e-mail: informacja.pl@armacell.com
www.armacell.com
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wydarzenia targowe

seminaria
arena technologii
strefa instalatora

konkurs

chcesz wiedzieć 

więcej?

Wejdź na www.forumwentylacja.pl

i zostaw e-mail – prześlemy dodatkowe informacje

Pomysłodawca i organizator: 

spw@wentylacja.org.pl | tel. fax 22 542 43 14
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