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Det är ett välkänt faktum att sedimenterade 
korrosionsprodukter från rostangrepp 
leder till igensättning av rör och 
komponenter, försämrad energiöverföring 
för exempelvis värmeväxlare och radiatorer 
och så småningom till läckage. Kylsystemen 
är känsligare än värmesystemen och 
lågtemperatursystemen på värmesidan 
visar oftare brister än de äldre systemen 
med högre temperatur på värmevattnet. 
Orsaken är att kallare vatten lättare binder 
syre och andra gaser. 

RÖRMATERIALENS BETYDELSE

Problemen har särskilt uppmärksammats i 
system utförda med rörledningar som 

Värna vattenkvaliteten i 
värme- och kylsystem
 Från flera håll 
uppmärksammas ökade 
problem med korrosion och 
försämrad energieffektivitet 
i värme- och kylsystem. 
Orsaken beror på en mängd 
samverkande faktorer som 
alla har vattenkvaliteten i 
systemen som gemensam 
nämnare.

TE X T:  E VA ENESTRÖM SCHMIED

antingen inte är tillräckligt diffusionstäta 
eller består av tunnväggiga rör och 
komponenter. Det kan också handla om en 
kombination av detta. Mycket kan 
undvikas genom omsorgsfull projektering, 
men även förutsättningarna på plats i 
samband med idrifttagningen har 
betydelse. Att ha kontroll på vatten-
kvaliteten under driftskedet är förstås också 
en viktig parameter.

Björn Carlsson, grundare och tekniskt 
ansvarig vid Qtf Sweden AB i Kalmar, har i 
över 25 år arbetat med att analysera och 
åtgärda problem i värme- och kylsystem 
där havererade pumpar och ventiler liksom 
läckage och förlorad effekt hört till 
vardagen hos företagets kunder. 

FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR

–  Speciellt övergången mot andra material-
val ökar vikten av att ställa krav på de 
vätskor som systemen ska försörjas med, 
säger Björn Carlsson. Han menar att 
ökningen av korrosionsproblemen i Sverige 
började redan i slutet av 1980-talet då man 
för att spara energi och av hänsyn till 

miljön övergick till lågtemperatursystem 
på värmesidan och köldmedier med 
organiska tillsatser på kylsidan. Samtidigt 
bytte branschen från robustare rörsystem 
av järn till rörsystem i en materialblandning 
av koppar, stål och plast med tunnare 
godstjocklek. När dessa system sedan fylls 
med vanligt tappvatten, som i regel 
innehåller 6–10 mg syrgas per liter vatten, 
stängs gaserna in med försämrad 
energiöverföringsförmåga och grogrund 
för korrosion som följd.

– Gaser kommer inte bara in i systemen 
i samband med den första påfyllningen, det 
sker också vid vätskebyte och vid spädfyll-
ning av befintliga system, menar Björn 
Carlsson. Det är därför viktigt att snabbt få 
bort syrgas innan korrosionsprocesser eller 
nedbrytning av köldbärare startar. Under 
drifttiden har ”diffusionstäta” rör visat sig 
vara en källa till ökad syrehalt och automa-
tiska avluftare riskerar att suga in syre vid 
tryckfall orsakade av feldimensionerade  
eller felinställda expansionskärl och  
säkerhetsventiler.

Björn Carlsson, grundare och tekniskt ansvarig 
vid Qtf Sweden AB menar att systemvätskan 
behöver ett eget RSK-nummer. 
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Under drifttiden har ”diffusionstäta” rör visat sig vara en källa till ökad syrehalt i värme- och kylsystem.
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TEMPERATUR, TRYCK OCH SALTHALT ÄR 

VIKTIGA PARAMETRAR

– Vattens förmåga att lösa gaser beror på 
temperatur, tryck och salthalt, säger Björn 
Carlsson. Han har samlat de viktigaste 
orsakssammanhangen i rapporten ”Gasers 
inverkan på energieffektivitet och 
våtkorrosion i tekniska vätskesystem” som 
finns fri att ladda ner via Qtf:s webbsida. 
Att förhöjt tryck på vattnet ökar dess 
förmåga att binda syre följer Henrys lag. 
Syret är en del i den elektrokemiska 
reaktionen mellan en metall och vatten 
varför korrosionshastigheten kan sättas i 
relation till syreinnehållet i vattnet.

Genom avluftning av slutna trycksatta 
värmesystem åtgärdas de gaser som drivs ur 
vattnet på grund av ökad medietemperatur. 
Vid sjunkande temperatur uppstår 
förhållanden där utlösta gaser i vattnet 
måste omvandlas till fria luftbubblor innan 
de kan avlägsnas ur systemen, det vill säga 
de måste aktivt avgasas.

– Vi rekommenderar att tekniska vätskor 
innehåller mindre än 0,5 mg syre per liter, 
är fria från koldioxid, har pH-värde i 
intervallet 7,5–9 och en konduktivitet 
mindre än 600 μS/cm. De ska heller inte 
innehålla synliga partiklar, fortsätter Björn 
Carlsson. Kranvatten behöver därför 
avgasas för att fungera som systemvätska i 
slutna värme- och kylsystem.

SYREFRIA SYSTEM ÖKAR LIVSLÄNGDEN

Syrgasens påverkan på korrosionsprocessen 
bekräftas av den studie som utfördes av 
Swerea Kimab på uppdrag av IWT Sverige 
under 2017. Studien visade att halten löst 
syre i vattnet är den enskilt viktigaste para-
metern för att material och komponenter 
ska drabbas av betydande korrosions- 
angrepp och att ett syrefritt system kan ha 
en livslängd på över 30 år. Studien visade 
också att tunnväggiga komponenter kan 
börja läcka inom loppet av ett par år vid 
kontinuerligt läckage av syre.

OTYDLIGT ANSVAR

Ett annat problem är ansvaret för 
produkternas funktion när korro-
sionsproblem i värme- och kylsystem 
uppstår under garantitiden, menar Björn 
Carlsson. Tillverkare tar allt längre 
garantiansvar för sina rör och komponenter, 

EVA ENESTRÖM SCHMIED
AMA-redaktör 

AB Svensk Byggtjänst

Faktorer som påverkar vattnet och är 
avgörande för rätt korrosionsskydd

Ett vattens korrosionsegenskaper är beroende av koncentrationen av ingående ämnen 

och hur dessa samverkar med varandra. Genom att analysera vattnet går det att 

bedöma om det krävs åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Observera att tillsatser 

av kemikalier försvårar bedömningen.

pH-värdet är mått på vattnets innehåll av vätejoner. Ju fler vätejoner desto surare vatten 

och därmed lägre pH-värde. Vatten med låga pH-värden kan bland annat lösa ut 

metaller.

Alkalinitet är måttet på innehållet av vätekarbonat, men även förmågan att stå emot 

syra. För låg halt vätekarbonat gör ett vattens pH-värde ostabilt, medan för hög halt kan 

orsaka kopparutfällningar. Ju högre alkalinitet vattnet har desto bättre är förmågan att 

motstå pH-förändringar. En alkalinitet större än 60 mg HCO3 minskar även risken för 

korrosionsangrepp.

Konduktivitet ger en indikation på vattnets totala salthalt. För höga salthalter innebär 

att vattnet har metallangripande egenskaper som påskyndar korrosionsangrepp.

Totalhårdhet svarar mot vattnets innehåll av kalcium och magnesiumjoner. Ju högre 

värde, desto hårdare vatten.

Klorid i form av natriumklorid korroderar sönder metaller på relativt kort tid. De flesta 

kommunala vatten i Sverige har dock så pass låg kloridhalt att det inte är ett problem ur 

korrosionssynpunkt.

Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet. Förhöjda nivåer kan bero på organiskt och 

oorganiskt material.

Livsmedelsverket sätter gränser på vattenkvaliteten ur perspektivet att vattnet ska vara

tjänligt att dricka. Många kommuner i Sverige redovisar resultaten från sina regelbundna

kontroller på sina webbsidor.

Mätvärden med god kvalitet
Mätvärden som representerar god kvalitet på systemvätskan är enligt Qtf:

 � Syrgasinnehåll: < 0,5 mg/liter
 � Koldioxidinnehåll: 0 mg/liter
 � pH: 7,5–9 
 � Konduktivitet: < 600 μS/cm
 � Försmutsning: inga synliga partiklar.
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Aktuella koder i AMA VVS & Kyla 19
Exempel på koder och rubriker ur AMA VVS & Kyla 19 när du ska föreskriva krav på 

mediet i tekniska system.

För orienterande uppgifter om kylsystemet respektive värmesystemet:

55 Kylsystem 

56 Värmesystem

För krav på systemvätskan:

PXB Medier i kylsystem och värmepumpsystem

PXB.311 Köldbärare, glykol-vattenblandning

PXB.321 Kylbärare, glykol-vattenblandning

PXC Medier i värmesystem

PXC.1 Värmebärare

För krav på rengöring:

PPD Inre inspektion och rengöring av rörledningar

PPD.25 Rengöring av värmeledningar och köldbärarledningar

Gäller främst vid ombyggnad och anslutning till befintliga system.

PPD.261 Torkning och evakuering av rörledningar för köldmedium

För krav på exempelvis undertrycksavgasare:

PSF Avledare

PSF.1 Avledare i vätskesystem

PSF.14 Avledare för luft eller gas i vätskesystem

PSF.141 Avledare för luft

PSF.1411 Manuella luftavledare

PSF.1412 Automatiska luftavledare

PSF.142 Avledare för gas

Observera att PSF.142 är införd i AMA VVS & Kyla 19. 

PSF.1421 Undertrycksavgasare

Observera att PSF.1421 är införd i AMA VVS & Kyla 19. Äldre generationer hänvisar 

till PSF.1412 Automatiska luftavledare.

För krav på kontroll av systemvätskan i samband med idrifttagning:

YHB.55 Kontroll av kylsystem

YHB.56 Kontroll av värmesystem

För krav på att dokumentet från kontrollen överlämnas:

YJG.5 Kontrolldokument, intyg o d för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Koden, som är ny i AMA VVS & Kyla 19, används för att i klartext begära in 

dokumentation från entreprenören, exempelvis resultat från kontroll av 

systemvätskan vid idrifttagningen.

För krav på hur systemvätskans kvalitet ska underhållas:

YJL.55 Drift- och underhållsinstruktioner för kylinstallationer

YJL.56 Drift- och underhållsinstruktioner för värmeinstallationer

Om kompletta DoU-instruktioner ska ingå i entreprenaden anges under dessa koder 

hur uppföljning och underhåll av mediet ska gå till.

men det inbegriper inte ansvaret för skador 
orsakade av vattnets sammansättning. 
Detta blir i stället lätt en källa till tvist 
mellan entreprenadens parter. Det är 
heller inte ovanligt att problemen 
uppmärksammas i samband med att 
garantitiden är slut och därför i stället 
hamnar i knät på beställaren.

– I praktiken fyller vi rörsystemen med 
ett livsmedel. Jag anser att systemvätskan 
behöver ett eget RSK-nummer, det är en 
egen produkt som utför ett viktigt arbete. 
Tappvatten är förstås en såväl lättillgänglig 
som billig och bra energibärare, men det 
förutsätter att gaserna är borttagna, säger 
Björn Carlsson. 

VILKEN HJÄLP FINNS I AMA?

AMA innehåller i dagsläget inte några 
specifika krav på systemvätskan (mediet) i 
värme- och kylsystem. Det finns däremot 
koder och rubriker som kan användas för 
den beställare eller konsult som vill 
föreskriva krav i den tekniska beskrivningen 
(se faktaruta). Om det blir aktuellt med 
krav i AMA blir tills vidare en viktig fråga 
inför nästa uppdatering (AMA VVS & 
Kyla 22).

KÄLLOR: 

Gasers inverkan på energieffektivitet och 
våtkorrosion i tekniska vätskesystem. 
www.qtf.se/tjanster/teknikbok

Därför är rent vatten viktigt för 
prestandan. VVS-Forum nr 7/8 2017 

Korrosionshastigheten i rörsystem kan sättas 
i relation till syreinnehållet i vattnet eftersom 
syre är en del i den elektrokemiska reaktionen 
mellan en metall och vatten.
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