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Gaser kommer inte bara in i systemen i samband med den första påfyllningen, det sker också vid vätskebyte och vid spädfyllning under drift. 
Vattenmätare underlättar driften av värmesystemen. Foto: Eva Eneström Schmied

Värmebäraren är ett 
produktionsresultat
 Värmebäraren har betydelse för hur värmesystemen presterar. I AMA VVS & Kyla 22 införs 
nu krav på att tappvatten utan tillsatser ska användas och att cirkulerande värmebärare ska 
vara fri från sedimenterande substanser. 
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Tappvatten som värmebärare när sekundära 
värmesystem i uppvärmda utrymmen ska 
fyllas på, och cirkulerande värmebärare fri 
från sedimenterande substanser och tillsatta 
ämnen i syfte att förbruka syrgas eller andra 
gaser. Det är innebörden av ny kravtext  
under PXC.1 Värmebärare. 

Till detta finns rådstext som 
uppmärksammar relevansen av att 
kontrollera tappvattnets egenskaper med 
närliggande vattenverk i den kommun där 

byggnaden ska uppföras, och att rådgöra 
med beställaren om ett lokalt vattenprov 
ska tas av det tappvatten som används när 
värmesystemet tas i drift och första gången 
fylls på. 

VATTENVERKEN PUBLICERAR FRÅN  

REGELBUNDEN PROVTAGNING

Vattenverken redovisar värden på vatten-
kvaliteten från regelbunden provtagning 
för en mängd parametrar och det är 

speciellt värdena på konduktivitet, klorid, 
pH och total hårdhet som är väsentliga för 
värmesystemen i dessa analyser. Läs mer i 
faktaruta på nästa sida. Årstidsförändringar 
tillsammans med distributionen fram till 
inkopplingspunkten har ytterligare 
inverkan och en analys av påfyllningsvattnet 
ger därför värden närmare sanningen. 
Resultatet kan sedan användas som referens 
och jämförelse inför framtida drift och 
uppföljande provtagning.
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AB Svensk Byggtjänst

Uppsala kommun har genom läget längs 
Uppsalaåsen ett hårt och kalkrikt grund-
vatten med betydligt högre nivåer på  
konduktivitet, klorid och total hårdhet än 
större delen av Sveriges övriga kommuner. 
Nivåerna är till och med så höga att de 
skulle vara skäl nog för att fylla värme- 
systemen med vatten via tankbil från till 
exempel Stockholm för att undvika fram-
tida driftproblem. Det menade Rise Kimab 
i samband med att de levererade sin utred-
ningsrapport om riskerna för korrosion i 
slutna rörsystem till Svensk Byggtjänst. 

VATTENKEMIN HAR BETYDELSE

Rådstext under YLC.56 Skötsel, underhåll 
o d av värmeinstallationer uppmanar till att 
ta upp med beställaren om det ska ingå i 
entreprenaden att kontrollera värme-
systemen med avseende på tryck, flöden, 
syrehalt i cirkulerande vatten och liknande 
under garantitiden. Allt detta för att sätta 
fokus på vattenkemins betydelse för hur 
både projektering och driftsätt får inverkan 
på funktionen i slutna rörsystem.

SYSTEMENS UTFORMNING PÅVERKAR

Bakgrunden är i stora drag ökade problem 
med korrosion och försämrad energieffek-
tivitet när värmesystemen genom lägre 
temperaturnivåer och rörledningar i nya 
materialkombinationer har blivit känsligare 
för vattnets innehåll av gaser. Speciellt  
syrehalten har betydelse.

Gaser kommer inte bara in i systemen i 
samband med den första påfyllningen, det 
sker också vid vätskebyte och vid spädfyll-
ning under drift. Under drifttiden har även 
”diffusionstäta” plaströr visat sig vara en 
källa till ökad syrehalt, och automatiska  

Här har krav- och  
rådstexter ändrats  

• PXC.1 Värmebärare (AMA, RA)
• YLC.56 Skötsel, underhåll o d av 

värmeinstallationer (RA)
• PN Rörledningar m m 

(Expansionsledning) (AMA)
• PPD.25 Rengöring av ledningar för 

värme- och kylinstallationer (RA)

Syrehaltens inverkan  
på värmebäraren

Vattens förmåga att lösa gaser beror 
på temperatur, tryck och salthalt.  
Att förhöjt tryck på vattnet ökar dess 
förmåga att binda syre följer fysikaliska 
lagar. Syre är en del i den elektro- 
kemiska reaktionen mellan en metall 
och vatten och korrosionshastigheten 
kan därför sättas i relation till syre-
innehållet i vattnet.

Syrgasens påverkan på korrosions-
processen 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 
parametern för att material och 
komponenter ska drabbas av 
betydande korrosionsangrepp 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.

avluftare riskerar att suga in syre vid tryck-
fall orsakade av feldimensionerade eller  
felinställda expansionskärl och säkerhets-
ventiler.

Sedimenterade korrosionsprodukter  
leder till igensättning av rör och kompo-
nenter, försämrad energiöverföring för  
exempelvis värmeväxlare och radiatorer.  
Så småningom leder rostangrepp också till 
läckor.

EXPANSIONSLEDNINGAR EXTRA UTSATTA

Nytt krav under PN Rörledningar m m är 
att ”expansionsledning (rörledning mellan 
expansionskärl och tillhörande rörsystem, 
med uppenbar risk för stillastående vatten) 
ska utföras av material med god beständighet 
mot korrosion”. Skälet är att expansions-
ledningen löper extra risk att korrodera.

SYREHALTEN KNEPIG ATT MÄTA

AMA-arbetet hade ambitionen att införa 
krav på lägsta syrehalt för värmesystem  
alternativt att uppmätt syrehalt skulle ingå 
som en del av den tekniska dokumentationen. 
I kontakten med Rise Kimab och den  
utredning som ligger till grund för 
resultaten blev det tydligt att syrehalten 
inte låter sig mätas på ett tillräckligt enkelt 
sätt. Det krävs samtidig provtagning från 
olika mätställen i systemen och cirkulerande 
vatten får i det sammanhanget inte komma 
i kontakt med rumsluften. Det blev med 
andra ord inte rimligt att föra in den typen 
av krav i AMA och åtgärden måste tills 
vidare ske på beställarens initiativ. 

Parametrar att kontrollera från vattenverkens 
provtagning – och senare under drifttiden:

Elektrisk konduktivitet  (mS/m) ger en 
indikation på vattnets totala salthalt. För höga 
salthalter påskyndar korrosionsangrepp.

Kloridhalt (mg/l) i form av natriumklorid bör 
hållas på en låg nivå för att minska risken för 
mikrobiell korrosion.

Total hårdhet (°dH) svarar mot vattnets  
innehåll av kalcium och magnesiumjoner.  
Ju högre värde, desto hårdare vatten.

pH är mått på vattnets innehåll av vätejoner.  
Vatten med låga pH-värden kan bland annat 
lösa ut metaller.




