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Teknisk isolering - generelt
Ved teknisk isolering forstås i det følgende alle isolerede anlæg, der er omfattet af „Norm for termisk isolering af tekniske installationer”, DS 452 og tilknyttede standarder. Den tekniske isolering af rør og tanke skal sikre installationerne mod energitab,
frysning og termisk beskyttelse af mediet, samt sikring mod fare, skader og ulemper.

Rør
Isolering af rørinstallationer er karakteristisk ved, at isoleringen skal forene krav
om reducering af energitab med andre
funktionskrav – f.eks. risiko for frysning
og kondensdannelse eller måske risiko for
forbrændinger ved berøring af anlægget.
Rørinstallationer kan være placeret
inden- eller udendørs, så valg af afsluttende belægning må bestemmes ud fra
den aktuelle anvendelse.
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Lovgivning

Største varmetransmissionskoefficient

Teknisk isolering skal dimensioneres i
henhold til DS 452: 1999 „Norm for termisk isolering af tekniske installationer“.
Normen er en funktionsnorm, hvilket vil
sige, at den stiller en række funktionelle
krav til isoleringen af tekniske installationer, men overlader selve opfyldelsen af
kravene til brugeren, dvs. de rådgivende,
projekterende og/eller udførende.

Normen omfatter isolering af:
- Sædvanlige bygningsinstallationer,
f.eks. varme-, ventilations- og brugsvandsanlæg.
- Særlige installationer f.eks. proces-,
forsynings- og industrianlæg.
- Installationer i det fri i relevant omfang.

Isoleringsklasse

Driftsparameter I °C x s/år

U-Rør1) W/m K

U-Plane flader2)
W/m2 K

0

I <0,05 x 109

Isolering mod energitab
kan udelades

1

0,05 x 109≤ I < 0,35 x 109

2,6 Dep + 0,20

0,88

2

0,35 x 109≤ I < 0,70 x 109

2,0 Dep + 0,18

0,66

3

0,70 x 109≤ I < 1,40 x 109

1,5 Dep 1+ 0,16

0,49

4

1,40 x 109≤ I < 1,89 x 1010

1,1 Dep + 0,15-0,25Dep2

0,35

I:

Driftsparameter (°C x s/år) angiver middeltemperaturdifferencen mellem medietemperatur
og omgivelsestemperatur i den årlige driftstid angivet i sekunder.
Dep: Udvendig diameter af medierør = indvendig diameter af isolering (m).
1)
Rør omfatter rør og kanaler med cirkulært tværsnit op til en udvendig diameter på 0,4 m.
Rør og kanaler med ovalt, kvadratisk og rektangulært tværsnit kan isoleres, således at isoleringslagets tykkelse er som for cirkulære rør med samme omkreds.
2)
Plane flader omfatter beholdere og andre større installationsdele med plane eller krumme
overflader, cirkulære rør med diameter over 0,4 m samt større rør og kanaler med ikke-		
cirkulært tværsnit.

Dimensionering

Varme installationer

Normen er udformet med henblik på
installationer med driftstemperaturer
mellem -20°C og +600°C.

Normen opstiller fire funktionskrav for
isolering af tekniske installationer, nemlig
isolering:

Beregning af varmetabet foretages efter
reglerne i den europæiske og internationale standard DS/EN ISO 12241: 1998
„Termisk isolering af bygningsudstyr og Industrielle installationer. Beregningsregler“

•
•

Varme installationer placeres efter
driftsforhold i isoleringsklasser, hvor
isoleringen højst har en varmetransmissionskoefficient, som angivet i ovenstående tabel.

•
•

mod energitab
til sikring mod fare, ulemper og
skader
mod frysning
for termisk beskyttelse af medium

Normen gælder ikke for:

Alle krav relevante for den pågældende
installation skal være opfyldt.

•
•
•
•
•

Isolering mod energitab

•
•

bygningsisolering
støjisolering
kølerumsisolering
isolering i ovne, kedler og røgrør
fjernvarmeledninger (der henvises til
DS 448)
brandtekniske krav (for ventilationsanlæg jf. DS 428)
brandtekniske krav (for stålkonstruktioner jf. DS 412).

Kravet vedrører såvel varme som kolde
installationer og skal sikre at:
•
unødvendigt energiforbrug undgås
•
varmeafgivelsen fra installationer
ikke forhindrer hensigtsmæssig
regulering af rumtemperaturen
I beboelsesrum og dermed ligestillede
rum bør varmeafgivelsen fra installationer, der ikke er beregnet til opvarmning
af rummet, ikke på noget tidspunkt
medføre større rumtemperaturstigninger
end 2°C. Samtidig begrænses overfladetemperaturen på gulve i opholdsrum over
varmecentraler og lign. til max. 26°C.

The logotype

Side 4

Le logotype

Hvilken af de 5 isoleringsklasser, der er
aktuel for en given installation, fastlægges af driftsparameteren I, der afhænger
af den årlige driftstid for installationen,
sat i relation til forskellen mellem installationens og omgivelsernes temperatur.
Driftsparameteren bliver hermed et
sidestykke til graddagebegrebet inden for
bygningsisolering.
Klassificering af en aktuel installation
samt isoleringstykkelse, energitab og
overfladetemperatur kan foretages ved
beregning, men gøres enklest ved hjælp
af dimensioneringstabellerne, der findes
i ISOVER TEK håndbogen eller på www.
isover.dk.
Dimensioneringen af isoleringen kan
foretages ved beregning iht. formlerne i
DS/EN ISO 12241.

Projektering
HygroWick®

I det daglige dimensioneringsarbejde er
det vigtigt hurtigt at kunne finde hvilke
produkter og isoleringstykkelser, der opfylder normens krav. For at imødekomme
dette behov, er der udarbejdet en ISOVER
Tek håndbog, hvori der kan aflæses produkter, isoleringstykkelser, energitab og
overfladetemperaturer.

Kolde installationer
Isolering af kolde installationer dimensioneres i hvert tilfælde:
•

•

kolde installationer med kølede
medier dimensioneres som varme installationer på grundlag af
driftsparameter og isoleringsklasse.
NB! Kondenssikring kan nødvendiggøre større isoleringstykkelse.
kolde installationer med ikkekøledemedier isoleres mindst som
isoleringsklasse 1.

Isoleringens omfang:
Alle dele af installationerne skal være
isoleret, undtaget hvor isoleringen kan
skade eller forringe installationens holdbarhed, samt hvor isoleringen vil være til
gene under driften.

Isolering til sikring mod fare,
ulemper og skader
Isolering mod for høje
overfladetemperaturer
Varme installationer isoleres normalt, så
overfladetemperaturen ikke overstiger
50°C.
Dette gøres for at undgå skader ved
utilsigtet berøring, skader på andre
installationer eller skadelig udtørring
af bygningsdele. Isolering kan udelades
på spindler og betjeningsgreb samt på
installationsdele, der er afskærmet eller
uden risiko for berøring.
Overfladetemperaturer for en given
isolering kan beregnes som angivet i
standarden.

Isolering mod udvendig kondens
Isoleringen dimensioneres, så den udvendige overfladetemperatur og damspærrens temperatur er højere end luftens
dugpunktstemperatur.
Minimumsisoleringstykkelser til imødegåelse af udvendig kondens kan findes i
ISOVER TEK håndbogen.
Isolering mod indvendig kondens
Installationer for luftformige medier
isoleres, så der ikke opstår indvendig
kondens, d.v.s. så den indvendige overfladetemperatur er højere end mediets
dugpunktstemperatur.
Isoleringstykkelsen kan fastlægges ved
hjælp af tabellen i blad 810 „Teknisk isolering generelt”.
Isolering mod frysning
Isolering mod frysning dimensioneres, så
installationen er sikret mod frostskader i
et til forholdene passende tidsrum.
Dimensionering foretages under hensyntagen til omgivelsernes temperatur, mediets driftstemperatur, mediestrømmens
størrelse samt installationens eventuelle
stilstandstid.
I blad 810 „Teknisk isolering generelt” er
der angivet eksempler på isolering mod
frysning af vandrør.
Rør, der yderligere sikres mod frysning
med varmekabler, bør isoleres mod
energitab mindst svarende til isoleringsklasse 1.

Isolering for termisk beskyttelse af
medium
Installationer sikres således, at der ikke
i mediets temperatur – ved opvarmning
eller afkøling – forekommer ændringer,
der forringer installationens funktion på
utilladelig måde.
Dimensionering foretages i hvert enkelt
tilfælde. Beregning udføres iht. DS/EN
ISO 12241.
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Fysiske størrelse og SI-enheder
Størrelse

Størrelses
symboler

SI-enheder

SIsymboler

Omsætningsrelationer

Abs. temperatur
Celciustemperat.

T
t

Kelvin
grad celcius

K
°C

t = T – 273,15
differens: 1 K = 1 °C

Varmemængde
Energi

Q
E

joule eller Ws
kilojoule
megajoule

J
kJ
MJ

1 J = 1 Ws = 0,239 cal
1 MJ = 0,278 kWh =0,239 Mcal
3,6 MJ = 1,163 kWh = 1 Mcal

Brændværdi

I

joule/kilogram

J/kg
kJ/kg
MJ/kg

I J/kg = 0,239 cal/kg
1 MJ/kg = 0,239 Mcal/kg
4,2 MJ/kg ~ 1 Mcal/kg

Effekt
Varmestrøm

N,P
f,q

watt eller J/s
kilowatt
megawatt

W
kW
MW

IW = J/s = 0,860 kcal/h
1 kW = 3,6 MJ/h = 0,860 Mcal/h
0,278 kW = 1 MJ/h = 0,239
Mcal/h
1,163 kW= 4,187 MJ/h = 1
Mcal/h

Varme

Varmeledningsevne

λ

W/mk

1 W/mK = 0,860 kcal/m h°C
1,163 W/mK = 1 kcal/m h°C

Varmetransmissionstal, U-værdi

U, U1

W/m2K

1 W/m2 K = 0,860 kcal/m2 h°C

Varmekapacitet,
Varmefylde

c

J/kgK
kJ/kgK

1 kJ/kgK = 0,239 kcal/kg°C
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Kondensisolering af rør
Udover isolering mod unødvendigt energiforbrug skal kolde rør, altså rør med en
medietemperatur, der er lavere end omgivelserne, isoleres mod kondens.

Da der aldrig er et udadrettet damptryk,
vil vandet over tid hobe sig op omkring
røret.

Isoleringen skal udføres, så man både
undgår kondens på ydersiden af isoleringen til gene for omgivelserne, og
indtrængende fugt, der kondenserer og
ophobes omkring det kolde rør, hvorved
isoleringens ydeevne på sigt forringes.

HygroWick® Systemet

Traditionelle løsninger
Opgaven har traditionelt været søgt løst
på to måder.
-enten ved at isolere med mineraluld, der
på ydersiden er beskyttet af et 		
damptæt lag, typisk en alu-folie, der er
tapet i samlingerne.
-eller ved at isolere med et materiale med
høj diffusionstæthed, f.eks. elastomere
skumprodukter.
Begge løsninger er sårbare overfor beskadigelser og for udførelsesfejl.
Erfaringen har vist at det er vanskeligt
at sikre en 100% tæt dampbremse ved
tilslutning omkring ventiler, bæringer og
andre gennembrydninger. Der er også
stor risiko for, at der kommer små skader
på dampbremsen i løbet af installationens levetid.

HygroWick® Systemet bryder med den
traditionelle tankegang, og er i stedet
opbygget, så det er i stand til at transportere fugten væk fra røret, og fordampe
den til den omgivende luft.
Virkningen opnås ved anvendelse af et
fugtabsorberende vægemateriale, som
placeres mellem isolering og rør, og via en
slids i isoleringen føres ud til den omgivende luft.
Vægen suger vandet ud til ydersiden af
isoleringen, hvorfra det fordamper, efterhånden som det varmes op af omgivelsernes højere temperatur.

Fig. 840.1. Røngtenbilledet viser et tværsnit af en
forsøgsopstilling med HygroWick®. Det ses tydeligt,
at fugten opfanges af vægematerialet og transporteres ud gennem spalten (nederst), mens isoleringen
holdes tør.
Rød: Fugt eller stål/alu, Grøn: Tør
Blå: Luft, Gul: Hygroskopisk fugt.

Fugt vil kun kunne diffundere ind gennem vægeslidsen så længe vægen er helt
tør. Når vægen er let fugtig, vil et højere
damptryk i den udvendige del af vægen,
(i forhold til omgivelserne) bevirke, at
fugttransporten er udadrettet.
Vægevirkningen transporterer vandet ud
flere hundrede gange hurtigere, end ny
fugt kan nå at trænge ind, selv med en
lettere beskadiget dampbremse. Derved
opnås, at der altid er et tørt miljø omkring rørets overflade.

For systemer baseret på elastomert isoleringsmateriale med høj damptæthed, er
det sårbare punkt de limede samlinger,
som har en tilbøjelighed til med tiden at
åbne sig.

Fig. 840.2. HygroWick princippet

Fig. 840.3. Selv mindre
unøjagtigheder kan have stor
betydning for funktionen.
Kurven viser hvordan selv
ganske små sprækker i
limningen af cellegummi
produkter har stor betydning
for isoleringens tæthed,
defineret ved my-værdien.
Bemærk at my-værdien er
mere end halveret ved en
sprække på 0,1 mm.

7000

6000

my-værdi

5000

Fugt, der utilsigtet trænger ind gennem
åbninger i det damptætte lag, bliver presset indad som følge af den damptryksforskel, der er mellem de varme omgivelser
og det kolde rør. Når fugten afkøles
tilstrækkeligt, vil den kondensere, og der
dannes blankt vand på rørets overflade.
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0
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Udførelse

Montage - afsluttende overflade
Det vand, der transporteres ud via slidsen
i isoleringen, skal kunne fordampe fra
vægen.

denne løsning. Det er dog stadig tilstrækkeligt, hvis der ikke kommer fugt ind
ved gennembrydninger. Denne metode
kræver derfor særlige detaljeløsninger.

Derfor må den afsluttende overflade ikke
være for diffusionstæt. Det kan løses på
flere måder.

Den enkleste løsning
1. På rør, der skjules over nedhængte
lofter eller i installationsskakte, kan man
blot lade isoleringens overflade af alufolie danne afslutningen. Rundtgående
samlinger tapes med alu-tape. Langsgående samlinger vendes nedad og tapes
ikke.

En pænere afslutning

ISOVER HygroWick®
Kobbertråd

Medie

HygroWick®
Alu-tape

Fig.840.4. Skjulte rør. HygroWick® monteres på traditionel vis med tætte samlinger. Alle rundtgående
samlinger tapes med alu-tape.

2. Isoleringens alu-folie danner den
afsluttende overflade. Rundtgående samlinger tapes med alu-tape. Langsgående
samlinger tapes med en speciel alu-tape
med udstansede huller.

ISOVER HygroWick®

ISOVER HygroWick®

Kobbertråd

PVC-folie

3. Som afsluttende overflade anvendes
en stiv PVC-folie, f.eks Isogenopak, der er
forsynet med udstansede huller. Hullerne
placeres ud for vægen.

Medie

Medie

HygroWick®
HygroWick®

Fordampningsareal

Fordampningsareal

Udstandsninger

Afslutning helt uden huller
4. Den afsluttende overflade udgøres
af en metalkappe, der falses eller nittes
sammen. Samlinger i kappen er her så
åbne, at det ikke er nødvendigt med
udstansninger.
5. Den afsluttende overflade udføres
med en diffusionsåben banevare uden
udstansninger. F.eks. folie af polyamid
eller dug af HDPM-fibre som Tyvek.

Fig.840.5. Synlige rør. PVC-folien monteret med skjult
samling. Fugten fordamper gennem udstansningerne i folien på rørets undersid

Fig.840.6. Synlige/skjulte rør. HygroWick-vægen tapes med specialtape med fordampningsareal. Rundtgående samlinger tapes med almindelig alu-tape.

ISOVER HygroWick®

ISOVER HygroWick®
PVC-folie

Metalkappe

Medie

Medie
HygroWick®

6. Den afsluttende overflade udføres med
stiv PVC-folie uden udstansninger.
PVC-folien er forholdsvis diffusionstæt.
Derfor transporterer HygroWick® systemet 100-200 gange mindre vand ud ved

Fordampningsareal
Samling

Fig.840.7. Synlige rør. Metalkappen er monteret med
falset eller nittet samling. Fugten fordamper gennem
samlingen i kappen.
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Fig.840.8. Synlige rør. PVC-folie, polyamidfolie eller
HPDM-dug er monteret med skjult samling. Fugten
fordamper gennem folien/dugen, der har forholdsvis
lav diffusionsmodstand.
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Korrosionsbeskyttelse

Ved PVC-folie uden huller

Rørene skal korrosionsbeskyttes for at
undgå korrosion. Dette udføres i henhold
til DS 454 klasse 2 eller 3 afhængig af
driftsforhold.

Omkring målere, ventiler og andre installationsdele, der gennembryder kappen,
er det ikke praktisk muligt at afslutte helt
vand- og lufttæt. Derfor kan afslutningsløsningen med PVC-folie uden udstansninger ikke bruges her.

Med hensyn til malingstyper findes flere
typer på markedet. Det er vigtigt, at
malingsproducentens anvisninger følges,
særligt at den angivne tørfilmstykkelse
overholdes.
Der advares mod at anvende kold asfalt
eller andre langsomt tørrende beskyttelsesmetoder pga. en evt. sammenklæbning af HygroWick-vægen og beskyttelsesmaterialet.

Montage af isoleringen

I stedet skal overgangen mellem lige
rørstrækninger, ventiler o.lign. lukkes
damptæt helt ind til røret. F.eks. med
Isogenopak-endebunde, der fuges mod
røret og limes tæt sammen med den
udvendige folie.
Derefter kan isoleringen lige omkring
gennembrydningen udføres traditionelt
med bevikling og med 5 cm fri HygroWick
væge udenfor isoleringen.

HygroWick® monteres og snøres med
kobbertråd, således at samlingen er tæt
og placeret under røret ved vandret rørføring. Ved lodrette rør placeres samlingen valgfrit.

Isolering udv. omkreds O

Overlæg

1/2 x O

I tilfælde af at der ønskes en malet
overflade, skal væge/fordampningsareal
afdækkes med malertape, som fjernes
umiddelbart efter maling.

Rullebredde

HygroWick-vægen/fordampningsarealet
må aldrig overmales.

Udstandsning af huller

Fig.840.9. Udstansning af huller i belægningen med samling på rørets
overside. Afslutningens samling kan placeres vilkårligt på røret.
Men udstansningerne skal altid placeres under HygroWick-vægens
fordampningsareal på rørets underside.
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Udførelse

Montage - detaljer

ISOVER HygroWick®

Rørbøjninger
Ekstra
HygroWick® væge

Før ISOVER Lamelmåtte monteres, omvikles bøjningerne med HygroWick-strimmel. HygroWick-strimlen pålægges helt
ud på de lige rørstykker, hvorved fugttransport fra rørbøjningen til HygroWickvægen på de lige strækninger sikres.

HygroWick®
væge

Den tildannede ISOVER Lamelmåtte monteres og fastgøres med kobbertråd.

Lodrette rør

Fig.840.12. Afslutning med ekstra fordampningsareal.

ISOVER Alu-AF

Ved lodrette rør kan samlingen vendes
vilkårligt. Det anbefales dog, at vende
samlingen ind mod væggen. Hvis det
lodrette rør nederst ender med en bøjning og et kort stykke vandret rør, bør der
udføres ekstra fordampningsareal for at
undgå ophobning i selve bøjningen, se
fig. 840.11.
Såfremt det lodrette rør ender med en
studs, bør der ligeledes monteres ekstra
fordampningsareal, se fig. 840.12.

Kobbertråd
Medie
HygroWick®væge
HygroWick® væge

ISOVER HygroWick®

Fig.840.10. Rørbøjning.

Fig.840.13. Afslutning med ekstra fordampningsareal.

Ventiler og flanger

HygroWick®væge

Små ventiler og koblinger kan isoleres
med samme materiale og yderbeklædning som selve røret.

Medie
HygroWick® væge

Ekstra
HygroWick® væge

Store ventiler og flanger isoleres med
ISOVER Lamelmåtte monteret i pladekappe. Selve rørisoleringen skal afsluttes
i en afstand fra flanger og ventiler, der
mindst svarer til boltenes længde.
Inden isoleringen monteres, omvikles
flanger og ventiler med HygroWick-strimmel ved „mumiemetoden“.

Ekstra
HygroWick® væge
ISOVER HygroWick®

Fig.840.11. Bøjning mod ekstra fordampningsareal.

HygroWick-strimlen pålægges helt ud på
de regulære rørstykker, hvorved kondenstransport til fordampningsarealerne
sikres.
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Fig.840.14. Afslutning med ekstra fordampningsareal.
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ISOVER HygroWick®

Gennemføringer

Ekstra
HygroWick®
væge

Ved gennemføringer er det vigtigt, at
man bevikler røret i væggen og ca. 10 cm
ud på hver side af væggen.

HygroWick®
væge

Kobbertråd
ISOVER HygroWick®
Alu-tape

Derefter isolerer man det stykke i væggens tykkelse med en almindelig lamelmåtte, eller en HygroWick Lamelmåtte,
hvor man så skal tape fordampningsarealet til, således at man undgår, at der
kommer fugt i væggen, se fig. 840.17.

Fordampningshuller

Fig.840.15. Afslutning med ekstra fordampningsareal.

Vandrette afslutninger

Fig. 840.17. Gennemføring

Hvor et vandret rør afslutter ind mod
en væg, en kølemaskine eller lignende,
bør man montere ekstra væge et stykke
tilbage udvendig på isoleringen, se fig.
840.18.

ISOVER HygroWick®

Bæringer og studser

Fig.840.16. Afslutning med ekstra fordampningsareal.

Kobbertråd

Ekstra
HygroWick® væge

Ved bæringer skal man altid sikre, at der
også er den nødvendige isoleringstykkelse uden på bæringen.

Fig. 840.18. Vandret afslutning.

Min.
60 mm

ISOVER Lamelmåtte Alu-AF

Ved bæringer, studser, termometre og
alle de emner, der stikker udenfor isoleringen, skal man inden montering af HygroWicken, bevikle disse steder, således
at der er min. 5 cm fri HygroWick-væge
udenfor isoleringen.

Min.
60 mm

Min.
60 mm

Min.
60 mm

Pladskrav
Ifølge DS 1102 kræves for rør, der isoleres
efter monteringen, en mindste fri afstand
på 50 mm til andre rør eller bygningsdele,
hvilket der må tages hensyn til allerede
på projekteringsstadiet. I praksis er det
ønskeligt med min. 60 mm af hensyn til
monteringen.

Fig. 840.19. Anbefalede minimumsafstande ved
rørisolering.

The logotype

Le logotype

Side 11
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6580 Vamdrup
Telefon 72 17 17 27
Telefax 72 17 19 19
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Har du brug for mere information om ISOVER HygroWick®. I vores datablade finder du
de tekniske detaljer. Databladene finder du på www.isover.dk. På hjemmesiden finder
du også din lokale kontakt hos Isover.

