Grønne rør fra LOGSTOR
- Præisolerede rør med en kappe
af genanvendt eksternt HDPE

LOGSTORs vision om genbrugsmaterialer i nye rør
LOGSTOR har taget det første, men vigtige, skridt mod
en mere bæredygtig fremtid med udvikling af kapper til
fjernvarmerør helt eller delvist produceret af
genbrugsmateriale. Dette banebrydende tiltag vil ændre
industrien, og sætte fokus på genanvendelig plast, som
ikke tidligere er set i branchen.
Vi ved også, at dette kun er første skridt på en lang rejse,
en LOGSTOR-vision, som sigter mod 100% genbrug og
cirkulær økonomi. Som pionerer i branchen er det vores
pligt at tage disse udfordringer op, og være med til at gøre
en forskel for miljøet og fremtidige generationer.
LOGSTORs vision omfatter også, at de materialer vi
anvender i vores produkter skal kunne genanvendes, når
levetiden er udtjent, og rørene skal udskiftes til nye rør.

Fordele
• Ved at genbruge plastaffald spares der på jordens
ressourcer i forhold til produktion af ny HDPE
• Der spares 1,6 kg CO2 per kg genanvendt HDPE.
På et 12 m rør med ø315 mm kappe spares således
77 kg CO2
• Kappen har samme egenskaber som en kappe
produceret af ny HDPE
• Samme levetid på systemet
• Styrkelse af miljøprofilen for energiselskabet i relation
til forbrugerne, myndighederne og andre
opvarmningsformer
• Styrkelse af fjernvarmens konkurrenceevne

1 KG GENANVENDT HDPE = en besparelse på 1,6 kg CO2
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Kvalitetskontrol af genbrugsplast fra ekstern leverandør
Hver ny leverance af genbrugsplast bliver testet i vores laboratorium, og frigives først, når det er dokumenteret, at alle
krav er overholdt og dokumenteret i et 3.1 certifikat.

Test af brudforlængelse

Test af modstand mod revnedannelse

Dokumentation for den høje kvalitet
I overensstemmelse med kravene i den europæiske standard EN253 skal kapperne på de enkelte produktionslinjer testes
i forhold til en såkaldt typetest – dette gælder også for genanvendt plast fra ekstern leverandør.
I typetesten testes kappen på følgende parametre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulstofindhold og spredning
Smelteindeks
Termisk stabilitet (OIT)
Kappedimensioner (nominel udvendig og godstykkelse)
Udseende og overfladefinish
Varmeudvidelse (ingen revner, hulrum, blærer)
Modstand mod revnedannelse
Slagfasthed
Brudforlængelse

LOGSTOR har gennemført disse tests og dokumenteret, at alle krav i EN253 er overholdt på vores aksial konti
produktionslinje, hvor vi producerer enkeltrør og TwinPipe med diffusionsspærre i kappedimensionsområdet ø90 – 315
mm, samt på vores produktionslinje for traditionelt producerede rør, enkeltrør og TwinPipe i kappedimensionsområdet
ø90 – 710 mm.
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Lemvig Varmeværk
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Distributionsnet i Storvorde og Sejlflod, gaskonvertering
30 km TwinPipe, serie 3, dimension ø33 – 168
Kappen lavet af 100% genbrugs-HDPE
Aksial konti med diffusionsspærre
Traditionelt producerede rør
BandJoint
AluFlex som stikledninger
CO2-besparelse på 160 tons
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Transmissionsledning fra Lemvig til Rom
og distributionsnet i Rom
2 km TwinPipe, serie 3, ø26 – 139
Kappen lavet af 100% genbrugsplast
Aksial kontirør med diffusionsspærre
Traditionelt producerede rør
BandJoint
AluFlextra som stikledninger
CO2-besparerelse på 17,5 tons

