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Dane projektowe – zbiorniki / Data sheet - tanks
№
1

Izolacja termiczna zabiornika / Thermal insulation of tank
Nazwa parametru / indicator name
Wartość parametru / indicator value
Ogólny opis projektu (ogólny zarys,lokalizacja,
typ kontruckji, wymiary, kształt, otwarty czy
zamknięty zbiornik) / General description of project
(general features, location, construction type, sizes,
shape, open or closed container

2

Jeśli możliwe opis istnijącego system izolacji /
If possible, the description of the existent thermal
insulation project solution

3

Materiał zbiornika / Tank material

4

Powierzchnia izolowania / Area of coating

5

Warunki ( zewnątrz /wewnątrz) / Conditions
(outdoors or indoors)

6

Medium zbiornika (substancja) , gęstość,
przewodność cieplna / Contents of tank (substance),
density, heat conduction

Procentowy stan wypełnienia /opróżnienia
zbiornika / Filling percentage of tank, discharge
7

Maksymalna / minimalna temperatura medium /
Max/min. temperature of heat-transfer medium (agent)

8

Czy wymagane dodatkowe odtłuszczenie i
podkład powierzchni? / Is additional degreasing and
pre-coating of surface required?

9

Czy zawartość zbiornika podlega
podgrzewaniu? W jaki sposób? Wskazac
wydajność grzewczą / Do the contents of tank
undergo additional heating? Which if any? Indicate
aggregate capacity

10

Wilgotność, pH otoczenia w przypadku
lokalizacj zbiornika na zewnątrz / Humidity, pH of
the environment in case the tank is located outside

11

Maksymalna i minimalna temperatura
powietrza / Surrounding air temperature min./max.

12

Kondensowanie pary / śnieg na rurociągu /
Formation of condensate/snow on the surface of pipe
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13

Narażenie na media korodujące ( kwasy,
zasady) / Exposure to corrosive medium (acid, alkali,
oil product…)

14

Odziaływania mechaniczne na powłokę /
Mechanical effect on coating

15

Obecność starych izolacji / Presence of old coating

16

Obecność wasrtw farby na powierzchni /
Presence of paint coating.

17

Obcenośc rdzy na powierzchni / Presence of
corrosion on the surface of pipe

18

Wymagany kolor / Color matching required

19

Główny cel zastosowania izolacji termicznej /
Main purpose of thermal insulation

Kierownik Projektu ( Imię Nazwisko, tel.) / Manager (Full name, tel.)
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