M: Slitestyrke
Plastrør er svært slitesterke og tåler også slitasje godt. Derfor blir de brukt der slitasjen er stor.
For eksempel for transport av fiskefôr i oppdrettsindustrien og slurry i gruveindustrien – og for
overvann med høyt innhold av sand og grus. Plastrør har lengre levetid enn alternativene når de
blir brukt i slike sammenhenger.
Årsaken til at de ikke blir mer brukt til transport av tørt stoff over bakken, er at det lett dannes
statisk elektrisitet. Det oppstår utladninger, små lyn, som kan antenne støv og føre til
eksplosjoner. Slike utladninger gir også elektriske støt som kan være helsefarlige. Det er mulig å
redusere statisk elektrisitet i plastrør, men det er komplisert og kostbart.
Det skal mye til og det tar lang tid å slite hull i plastrør. Mest utsatt er stikkrenner og
overvannsledninger med mye grustransport – og spesielt utsatt er retningsendringer. Det er
ekstremt sjelden vi hører om utslitte plastrør. Den store fordelen for nedgravde plastrør utsatt
for slitasje, er at sidestøtten fra omliggende masser opprettholder styrken i
samvirkekonstruksjonen. Derfor vil ikke rør-ringen kollapse og røret opprettholder sin funksjon –
selv om rørveggen blir svært tynn.
Rør av stive rørmaterialer er mer utsatt fordi rørets styrke skal bære all last. Slitasje vil svekke
rørets evne til å tåle belastningene – og det går til brudd.

Fleksible rør tåler slitasje bedre
Har du en rørledning der det er fare for stor slitasje, så er den beste løsningen å legge et
tykkvegga PE-rør og unngå brå retningsendringer. PE er dessuten den mykeste av de vanlige
rørmaterialene og har derfor best slitasjemotstand. Gode tips er i tillegg å installere sandfang,
som tømmes når de er halvfulle, og eventuelt installere energidrepere/fallkummer hvis det er
svært stort fall på ledningen.
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