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LARS RIISE 



1.Historisk utvikling av Polyetylene (PE). 
 

2.Skjøtemetoder – deler, utstyr, personell 
 

3.Nye rørtyper fra Hallingplast 



 
HISTORISK UTVIKLING AV PE  



Rør i polyetylen (PE) 
Deler plaster i to grupper: 
• Herdeplast 
• Termoplast 

 
Deler denne inn i to grupper: 
• Amorfe 
• Delkrystallinske 

 
 - sier oss noe om egenskaper og egnet bruksområde 



Første operasjon i raffineri er destillasjon av råolje. Det 
flytende destillatet er Nafta. 
 
PE blir utvunnet av gass fra Naftaproduksjon = 
plussprodukt ved oljeproduksjon. 
 
PE blir benyttet til fremstilling av plastposer, 
sjampoflasker, leketøy, kajakk/kano, emballasje, el- 
artikler… 

          ….og RØR. 
 
 
 



PE32   
PE40   
PE50   
PE63   
PE80   
PE100  
  
 
Smeltepunkt = 135 grader 
Celsius 

PEL-D 
PEL-D 
PEM-D 
PEM-D 
PEH-D 
PEH-D 
 
 
 

PE 100 RC+ 



1.generasjon -> lav kvalitet sammenlignet med 
dagens materiale, men har vist seg å leve i beste 
velgående. 
 
 
Som produsent går vi god for at rørene skal 
holde i 100 år. 



Er bransjen klar over endringen? 

Vi ser ofte at det er beskrevet PE50 fra 
konsulent… 
 
Er bransjen konservativ og lite klar for nye 
tanker..?  
 
Ser det ofte også ved materialvalg.. 
 



Prosess for produksjon av rør 



Granulat/pellets blir fremstilt etter egen standard 
 

 
Produkt blir fremstilt etter egen standard 

– NS-EN 12201 
 
Vi har eget laboratorium som sjekker pellets og ferdig 
produkt -> mottakskontroll og produktkontroll.   
     



Hva er så fordelene ved PE- rør? 
• Fleksibilitet 
• Strekkfast system 
• Korroderer ikke 
• Lav egenvekt (transport og håndtering) 
• Lav brukstemperatur -> - 50 grader Celsius 
• Kjemikalieresistent 
• Stor abrasiv slitestyrke for både tørrstoff og slurry 
• Varierende lengder 
• Kort installasjonstid  



PE- materiale og retur 

• Forbrenning er mest vanlig -> Frigjør CO. 
 

• Hallingplast knuser og pelleterer. Av dette kan 
vi benytte 10 % i våre produkter. Vi gjør det 
kun til et lite utvalg av våre produkt. Benytter 
ikke til gassrør eller vann/trykkavløp. 



 
SKJØTEMETODER – DELER, UTSTYR 
OG KRAV TIL PERSONELL 



SPEILSVEISING 



ELEKTROMUFFESVEISING 

http://hallingplast.no/referanser/et-tryggere-gassnett-med-nye-roer-fra-hallingplast/


Dette er strekkfaste skjøter som tåler mer enn 
selve røret! 

 
….hvorfor skriver konsulenten «muffeskjøt»? 



Elektromuffer – Friatec 
SDR 7.4 <d355 
SDR11 <d900 
SDR17 <d1200 

•Ekstra lange sveisesoner 
•Lange kaldsoner 
•Separate sveisesoner 
•Ekstra veggtykkelse 
•Utvending forsterkning 
•Forvarming 



• Stor veggtykkelse for å tåle 
driftstrykket 
 

• Lange sveisesoner 
 

• Lange kaldsoner for å hindre 
smeltet material fra å flyte 
fritt, samt for å kompensere 
for endekrymp på røret. 

Electrofusion joint UB d710 
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Design 
For ekstra sikkerhet 



Design 
For ekstra sikkerhet 

Lang kaldsone kompenserer for 
endekrymp på PE-rørene 



Tildekte sveisetråder  Avdekkede sveisetråder  

Design (eksempel) 

                            

Kjapp og god tetting av gap 
mellom rør og muffe 

Ideell varmeoverføring 



Deformasjon av PE-rør: 
Ovalitet og lokale flatpunkter 

Lagring av PE rør.    

Fm 

Diameter 
utenfor 

toleranse 

Ovalitet 

Lokale 
flatpunkter 

Deformasjoner kan oppstå under 
 ...transport og lagring                  …produksjon 



„Normale“ deformasjoner på PE rør 
 

Rør før 
installasjon 

Rør med 
muffe etter 
montering 

Ovalitet Lokalt 
flatpunkt 

Rundt 
rør 

Ideelt 
gap 

Store 
gap 

Lokalt 
flatpunkt 



Deformasjoner = Forvarming 

Egen strekkkode for 

forvarming 

Dette skjer 
ved 

forvarming 

Connection to  
fusion unit 



Byggeplass vintertid … … sommertid 

FRIAMAT® 
temperatur sensor 

• Temperaturkompensasjon sørger for at hver sveis får 
korrekt sveiseenergi uavhengig av vær og 
temperatur på byggeplassen. 

• Sveisetiden beregnes for hver sveis 

• Optimale forhold er mellom-10°C og +45°C.    

Temperaturkompensasjon 

 



Et ikke uvanlig scenario: 

Vi leverer rør. Andre leverer deler som T-rør, 
bend, overganger, anboring og annet. 
 
Hvem har ansvaret for anlegget? 
 



Sveisesertifikat  

Sveisesertifikat – eget for speilsveis og elektro. 
Gyldighet er 3 år – forlenges ved resertifisering. 
 
Elektroseveis -> godkjent opp til Ø 450 muffe. 
Speilsveis -> gjelder dimensjon på apparat. 
I Norge tar et slik kurs 4 – 5 dager. I Danmark er det 
3 ukers intensivt kurs… mer et eget fag i andre land? 



Sveiseapparat 

Friamat – strekkode inneholder ulike opplysninger 
om strøm, sveisetid, temperatur- 
kompensasjon og annet. 
 
-kan kjøre ut logg som inne- 
holder nødvendig informasjon  
 
Utstyr skal sertifiseres 1 gang i året. 

Strekkode for sveising 



 
NYE RØRTYPER FRA HALLINGPLAST 



1990 – produktutvikling 
• Produktlanseringer på `90-tallet 

– PP avløpsrør til innomhus bruk 
– PP homogene glatte avløpsrør 
– Halock rør: Diffusjonstette rør for bensinstasjoner – RC+ 
– PE-rør med PP Beskyttelseskappe –RC+ 
– Gassrør i PE material – RC+ 

 



2000 – produktutvikling 
• Sterk vekst i flere markeder med både PE og PP rør. 

– No-Dig, og PE generelt 
– PP rør i de Europeiske markeder 
– Fiskeoppdrettsnæringen  
– Nytt marked: Oljeindustrien 

 
 



2010 - 2015 

Nye produkt: 
• Inspeksjonsvennlige PE Rør 

–RC+ 
• Rør-i-Rør RC+ 

 
• Synkerør RC+ 

 



Helsveisede PE-rør = Ideelle for 
sjøledninger 



Rørdesignen 



Synkerør - referenser 

• Krøderen-3km, Ø225 SDR11 vann 

• Enebakk-2km, Ø315 SDR17 avløp 

• Ål-6,5km, Ø110 SDR11 vann 

• Os-3km, Ø110 SDR11 vann 

• Stord-4,6km Ø225 SDR9 vann 

   + mange større prosjekter. 

 



 
 
 
Litt av hvert – skrytealbum. 



WEB-siden 



Prosjektbilder 
 
 
 

 



Spesial-rørdeler 
- Det meste går an å lage i PE 

 
 

 
  



Rør på kveil i lange lengder 
(rette lengder = 6-20 mtr) 



KORT OPPSUMMERT 

PE er fleksibelt som rørmateriale. 
 
Hallingplast er fleksibel som din 
rør- og dele-leverandør. 



SPØRSMÅL? 

 



TAKK FOR MEG OG TAKK FOR AT JEG FIKK KOMME! 
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