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Sammanfattning 
 
 
Det har visat sig att ett stort antal mindre induktiva flödesmätare i fjärrvärmenät visar 
betydligt lägre värden än verkliga flöden. I vissa fall har upp till 85% lägre värden erhål-
lits. 
Inledande analyser i Danmark samt information från fjärrvärmeföretag tydde på att fel-
visningen kunde vara orsakad av beläggning av koppar på givarens mätrör. Mätarna hade 
gått under normala driftsförhållanden med avseende på magnetithalt och ledningsförmåga 
i vattnet. 
Projektets övergripande syfte var att ta reda på orsaken till problemet med de felvisande 
mätarna, samt även att föreslå lösningar. Detta arbete inleddes genom att undersöka vatt-
net i några fjärrvärmesystem, speciellt med avseende på intressanta ämnen t ex koppar. 
Vatten från platser med felvisande mätare jämfördes med vatten från platser med felfria 
mätare. Defekta mätare analyserades med olika metoder för att undersöka beläggningen.  
En kartläggning av fjärrvärmesystemet genomfördes för att hitta samband mellan pro-
cessparametrar och felvisande mätare. 
Mätare med mer än ± 6% felvisning antogs i utredningen. Likaså antogs mätare med god-
kända mätvärden för att t ex. kunna avgöra om driftstiden var en parameter som var avgö-
rande eller inte för uppkomsten av beläggningen i givarens mätrör. Mätare enligt tabell I 
nedan var med i utredningen. 
 
Tabell I. Prover: flödesmätare 
Table I.  Samples: flow meters  
 

Mätare % felvisning qn* % felvisning qt* Driftstid 
(mån) 

H11660, Gillbergagatan 28 -3,64 -4,31 54 
H11699, Hunnebergsgatan 31 -7,27 -9,13 24 
H10845, Östgötagatan 38 -73,86 -74,35 32 
H10801, Kungsgatan 34 -23,14 -24,47 63 
H10843, Gråbrödragatan 10 -68,60 -69,52 61 
H11410, Konsistoriegatan 17 -84,83 -85,32 39 
H10996, Engelbrektsgatan 22 -83,21 -83,40 20 
H10806 Valmet-mätare – – – 
* Max tillåtet fel ±6%.  
 
 
Resultaten av projektet är sammanfattningsvis: 

- Beläggningen på mätrören består av kopparsulfid 
- Kopparsulfid bildas av koppar och vätesulfid. Sulfid reduceras normalt från sulfat 

av bakterier (SRB - sulfatreducerande bakterier) i syrefritt vatten, vilket är fallet 
här. Kopparsulfid faller lätt ut på ytor, dvs. kopparsulfid har låg löslighet i vatten.  

- Kopparhalten i vattnet är väsentligen högre där mätarna sitter än i vattnet på retu-
ren vid värmeverket, dvs koppar löses ut från värmeväxlare och liknande. 

- Problemets orsak är sannolikt en kombination av kopparhaltigt vatten och 
att svavelföreningar, till exempel sulfater, finns tillgängliga. 

 
Någon av följande åtgärder skulle kunna avhjälpa problemet: 

- Byt till teflonrör istället för sulfonplaströr i mätarna 
- Minska mängden koppar i systemet 
- Minska mängden svavelföreningar i vattnet 
- Byt typ av mätare 
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Dessa förslag är mer eller mindre realistiska, t ex är rörvärmeväxlarna (som är av koppar) 
oftast slutkundens egendom och realistiska alternativ till koppar kanske saknas. 
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Summary 
 
 
A great number of inductive flow meters have shown a much lower value than the actual 
flow, 85% too low is not uncommon. Laboratory analyses in Denmark and information 
from district heat enterprises indicated that the measurement errors could be caused by 
deposits of copper on the inner flow tube of the flow meters. The flow meters had oper-
ated under normal conditions with respect to magnetite and conductivity in the water. 
 
The overall objective with the project was to find out the cause of the problem and to 
suggest actions to solve the problem. This work started by investigating the water in some 
district heating systems, especially with respect to interesting compounds, e. g. copper. 
Water from sites with faulty meters was compared with water from sites with correct-
measuring meters. Faulty flow meters were analysed with different methods in order to 
study the deposits. A study of a district heat system was carried out in order to find corre-
lations between process parameters and faulty meters. Flow meters with error marginal of 
more than ±6% were chosen as samples for the investigation. Flow meters with approved 
measured values were chosen as well, to compare for e.g. if operating time were a con-
clusive factor or not for the formation of the covering inside the tube in the flow meters. 
Flow meters presented in this investigation are presented in Table I.   
 
Table I.  Samples: flow meters  
 

Flow meter % marginal of 
error qn* 

% marginal of 
qt* 

Operating time 
(months) 

H11660, Gillbergagatan 28 -3,64 -4,31 54 
H11699, Hunnebergsgatan 31 -7,27 -9,13 24 
H10845, Östgötagatan 38 -73,86 -74,35 32 
H10801, Kungsgatan 34 -23,14 -24,47 63 
H10843, Gråbrödragatan 10 -68,60 -69,52 61 
H11410, Konsistoriegatan 17 -84,83 -85,32 39 
H10996, Engelbrektsgatan 22 -83,21 -83,40 20 
H10806 Valmet-mätare – – – 
* Marginal of error ±6%.  
 
 
The results of the project are in brief: 

- The deposits consist of copper sulphide 
- Copper sulphide is formed by copper and hydrogen sulphide. Sulphide is nor-

mally reduced from sulphate by micro-organisms (SRB - sulfate reducing bacte-
ria) in oxygen free water, which is the case here. Copper sulphide is easily depos-
ited on surfaces, i.e. has low solubility in water.  

- The copper concentration is much higher were the flow meters are located than in 
the return flow at the heat producing plant, i. e. copper is dissolved from heat ex-
changers etc. 

- The cause of the problem is likely a combination of copper and sulphur con-
taining compounds like sulphate in the water. 

 
Some of the following actions could solve the problem: 

- Change to Teflon instead of polysulfonate in the meters 
- Decrease the copper content of the system 
- Decrease the concentration of sulphur containing compounds in the water 
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- Change to another type of meter 
These suggestions are more or less realistic, for instance the heat exchangers (made of 
copper) are most often the property of the customer and realistic alternatives to copper 
might not exist. 
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1 Bakgrund och mål 
 
Det hade visat sig att ett stort antal mindre induktiva flödesmätare i fjärrvärmenät visade 
ordentligt mindre än verkligt värde. Vid en provning hos Tekniska Verken i Linköping 
hade omkring en fjärdedel av 158 stycken intagna induktiva flödesmätare en felvisning 
som resulterade i att visningen låg mellan 38 % och 85 % lägre än det verkliga mätvärdet. 
Felvisningen var troligen orsakad av en beläggning på givarens mätrör. Vid analys av 
flödesmätare hos Eurofins i Danmark konstaterades en kraftig beläggning i mätröret. 
Denna beläggning analyserades och resultatet visade att beläggningen innehöll bl. a. kop-
par. Stickprovsundersökningen utförd på Tekniska verken i Linköping visar att proble-
men i första hand uppstår i sådana områden där koppar förekommer i systemen i nära 
anslutning till flödesmätarens placering. De hade gått under normala driftsförhållanden 
med avseende på magnetithalt och ledningsförmåga i vattnet.  
 
Laxå Energi har konstaterat samma problem med flödesmätare som visar stor minusregi-
strering. Gemensamt för mätarna med stor felvisning är att dessa flödesmätare har varit 
monterade i fjärrvärmecentraler, med kopparledningar. Samma typ av flödesmätare med 
korrekt registrering hade varit installerad i fjärrvärmecentral med stålrör. Undersökning-
arna på Tekniska Verken i Linköping och på Laxå Energi tyder på att det finns ett sam-
band mellan beläggning på mätröret och om det förekommer kopparledningar i närheten 
av flödesmätaren. Bildning av en magnetitbeläggning inne i en magnetisk-induktiv flö-
desmätare är en bekant felkälla. De beläggningar som identifierats i ovan nämnda studier 
är dock kraftigare än de man sett vid tidigare undersökningar. 
 
Det är dock intressant att notera att undersökningar som utförts av Kamstrup tyder på att 
det inte är något generellt problem med induktiva flödesmätare, trots att flödesmätarna 
varit placerade i närheten av kopparledningar. 
 
Baserat på ovan nämnda är det intressant att identifiera orsaken till varför koppar frigörs i 
system och varför beläggningen uppstår på mätröret. Följande mål var uppsatta för pro-
jektet: 

1. Bestämma vattenkvalitet (kopparhalt, pH, karbonathalt etc.) i något/några system 
och göra en kort konsekvensanalys av detta (miljö, korrosion etc.) 

2. Hitta orsaken till kopparutfällningarna och föreslå åtgärder för att minska dessa. 
3. Fastställa om uppkomst av beläggning beror på flödesmätarens typ etc. Fastställa 

om uppkomst av beläggning på mätrör är orsakat av hur flödesmätaren är instal-
lerad (t.ex. elektriskt).  

4. Föreslå metoder att undvika kopparutfällning på mätaren, metoder som är kopp-
lad till åtgärder på mätaren eller vattnet (ev. tillsatser?) 

 
Syftet med de två första målen är att fastställa orsaken till att koppar frigörs i systemet 
och föreslå åtgärder för att eliminera problemet. 
 
Mål nummer 3 och 4 faller om det visar sig att projektets resultat från mål 1 och 2 direkt 
indikerar att det enkelt och billigt går att minska kopparhalten i vattnet rejält. I annat fall 
får kostnader för åtgärder enligt resultaten från mål 1 och 2 vägas mot kostnader för åt-
gärder enligt mål 3. 
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2 Metoder och prover 
 
 
2.1 Metoder 
 
Vattenanalyser med avseende på ingående halter utfördes med ICP-MS (Inductively 
Coupled plasma - mass spectrometry) och jonkromatografi. De ämnen som haltbestämdes 
var koppar, zink, järn, magnesium, kalcium, fluorid, klorid, nitrat, sulfat, karbonat samt 
vätekarbonat. ICP-MS används för att bestämma spårämnen i lösningar. Lösning introdu-
ceras in i en argonplasma där molekyler sönderdelas och huvudsakligen joner bildas. 
Jonerna extraheras in i masspektrometern där jonerna separeras och sedan detekteras. 
Detta ger en teknik som kan kvantifiera nästan alla grundämnen undantaget ädelgaserna, 
väte, fluor, kväve, syre och klor. Konduktivitet och pH mättes också. Med jonkromato-
grafi haltbestämdes klorid. Jonkromatografi bygger på anjoners olika affinitet till den 
stationära fasen i en kolumn. Konduktiviteten hos de separerade anjonerna mäts och jäm-
förs med en standard av känd koncentration. 
 
Rören till flödesmätarna undersöktes genom att såga ut tvärsnitt, gjuta in i termohärdande 
plast och därefter studera i ett svepelektronmikroskop Jeol JSM-5800 utrustat med ett 
energidispersivt röntgenanalyssystem Link ISIS för röntgenanalys (förkortat SEM/EDX 
fortsättningsvis). Både ett tvärsnitt och en yta av insidan av mätröret analyserades. 
 
Beläggning från mätarna skrapades av och analyserades med röntgendiffraktion för att 
fastställa beläggningens sammansättning.  
Analys av beläggning utfördes med röntgenutrustning (XRD, X-ray diffraction), vid Oor-
ganisk miljökemi, Chalmers Tekniska Högskola. Instrumentet var ett Siemens D5000 
pulverdiffraktometer. Detektorns mätområde var 20°<2θ<65°. 
 
Plaströret från en felvisande mätare och en korrekt mätare analyserades med FTIR, dvs. 
infraröd spektroskopi med Mikro-ATR-tillsats. Syftet med analysen var att se om det 
fanns någon skillnad i sammansättning av plasterna.  
 
Mätarnas placering, inkoppling och värmeväxlarnas och centralernas utformning studera-
des på vissa adresser. 
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2.2 Provmaterial 
 
Mätarna i Tabell 1 fanns tillgängliga från Linköping. Utav dessa analyserades H11660 
och H11410 med avseende på mätrörets prestanda enligt ovan.  
 
Tabell 1. Prover: flödesmätare 
Table 1.  Samples: flow meters 
  

Mätare % felvisning qn* % felvisning qt* Driftstid (mån) 
H11660, Gillbergagatan 28 -3,64 -4,31 54 
H11699, Hunnebergsgatan 31 -7,27 -9,13 24 
H10845, Östgötagatan 38 -73,86 -74,35 32 
H10801, Kungsgatan 34 -23,14 -24,47 63 
H10843, Gråbrödragatan 10 -68,60 -69,52 61 
H11410, Konsistoriegatan 17 -84,83 -85,32 39 
H10996, Engelbrektsgatan 22 -83,21 -83,40 20 
H10806 Valmet-mätare – – – 
* Max tillåtet fel ±6%.  
 
Vatten från mätplatser där mätare med id H11660, H11699, H11410 samt H10996 analy-
serades. 
 
Även en större flödesmätare från Fortums nät i Stockholm analyserades med avseende på 
beläggningar i mätröret. Vatten från den plats där mätaren satt kom också till SP men 
innehöll partiklar och var därför inte meningsfullt att analysera. 
 
Vatten från Borås Fjärrvärmesystem, tappat på SP, analyserades också.
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3 Resultat och diskussion 
 
3.1 Vattnet 
 
Koppar är en metall som är relativt korrosionsbeständig och används därför bl. a. i rör och 
värmeväxlare, i det senare fallet naturligtvis också p.g.a. hög värmeledningsförmåga. 
Under ogynnsamma omständigheter kan dock koppar korrodera mycket snabbt, till ex-
empel vid höga strömningshastigheter, så kallad erosionskorrosion. Även om ström-
ningshastigheten generellt sett är låg i ett system kan höga hastigheter förekomma lokalt 
p.g.a. geometrin och det uppkommer ett lokalt korrosionsangrepp samt en höjning av 
kopparkoncentrationen i vattnet [1]. 
 
Ett annat fall då koppar kan korrodera snabbt är om vattnets kemi är ogynnsam, till ex-
empel om vattnets pH ligger under ca 7,4 eller om kvoten vätekarbonat/sulfat är mindre 
än ett [1]. 
 
I ett vattensystem där både koppar och stål används är det extra viktigt att inte för mycket 
koppar fälls ut i vattnet, eftersom kopparhaltigt vatten i kontakt med stål orsakar galva-
nisk korrosion hos stålet. Ur miljösynpunkt är det heller inte önskvärt med kopparutfäll-
ning i vattnet. 
 
Resultaten från analyserna av de första vattenproverna från Tekniska Verkens nät i Lin-
köping Gillbergagatan 28 och Hunnebergsgatan 31 visas i Tabell 2 nedan. På grund av 
bland annat den höga halten koppar och resultat från vattenanalyser av andra prover antog 
vi att dessa två inledande vattenprover inte var representativa, dvs. att det var något fel på 
proverna. Till exempel kan det ha hänt något vid provtagningen, att inte vattnet tilläts 
rinna tillräckligt länge innan vatten tappades på flaska. Det är i första hand kopparhalten 
som kan bli felaktig, bland annat därför att det är så små halter i vattnet, under 1 mg/l. Vi 
kan från dessa prover i alla fall dra slutsatsen att vattnet troligtvis inte är speciellt korro-
sivt. 
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Tabell 2.  Halter i vatten från fjärrvärmenät Gillbergagatan och Hunnebergsgatan i 
Linköping. 
Table 2. Concentrations of elements/compounds in water from district heating system 
at Gillbergagatan and Hunnebergsgatan in Linköping. 
 
Hunnebergsgatan 
31 

Ca 
(mg/l) 

Mg Cu Zn F- Cl- −2
4SO

 

−
3NO  −2

3CO
 

−
3HCO

 
pH=9,5 13,1 1,75 0,115 0,002 0,3 9,4 19 0,1 80  
Kond.=130µS/cm 13,3 1,78 0,116 0,003 0,1 9,7 17 0,1 64  
 13,2 1,74 0,112 0,003 0,1 10 17 0,3 60  
Medel 13,2 1,756 0,114 0,003 0,2 9,7 17,7 0,2 68,1 58 
Stdavv 0,1 0,018 0,002   0,3 1,3  10,7  
Stdavv% 0,9 1 1,9   3,1 7,3  15,6  
           
Gillbergsgatan 28 Ca 

(mg/l) 
Mg Cu Zn F- Cl- −2

4SO
 

−
3NO  −2

3CO
 

−
3HCO

 
pH=9,5 12,9 1,87 0,11 0,009 0,1 9,6 19 0,1 68  
Kond.=130µS/cm 12,8 1,81 0,104 0,009 0,1 10 30 0,1 66  
 13,1 1,85 0,109 0,01 0,1 9,6 22 0,1 63  
Medel 12,9 1,843 0,107 0,009 0,1 9,9 23,6 0,1 65,5 56 
Stdavv 0,2 0,032 0,003 0,001  0,4 5,9 0 2,3  
Stdavv% 1,3 1,7 2,8 7,4  4,1 24,9 19,3 3,5  
 
Ca = kalcium 
Mg = magnesium 
Cu = koppar 
Zn = zink 
F-=flourid 
Cl-=klorid 

−2
4SO =sulfat 
−
3NO =nitrat 

−2
3CO  = karbonat 

−
3HCO  = vätekarbonat
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Nya prover från dessa adresser plus ytterligare två adresser kom i slutet av projektet och 
analyserades med avseende på koppar, pH och konduktivitet, resultat i Tabell 3. 
 
Tabell 3.  Analysresultat vatten från Tekniska Verken, Linköping 
Table 3. Results of water analyses from Tekniska Verken, Linköping 
 
Adress Cu (µg/l) pH Kond. (µS/cm) 
Hunnebergsgatan 31 2 9,8 133 
Gillbergagatan 28 44 9,9 133 
Konsistoriegatan 17 17 9,8 128 
Engelbrektgatan 22 8 9,9 131 
Retur värmeverket 0,1 9,9 131 
 
Sulfathalten i ovanstående vatten var ca 15 mg/l i samtliga fall. 
 
Resultatet visar att det var något fel på de första proverna. Eftersom kopparhalterna som 
mäts är så små räcker det med en något kontaminerad provflaska, att något kommer i 
beröring med vattnet etc. för att kopparhalten ska bli fel. Mätinstrumentet ICP-MS är 
dock noggrant, där är felet mycket litet, vilket också framgått av den låga standardavvi-
kelse vi sett på tre uppmätta prov. Att Gillbergagatan 28 visar ett högt kopparvärde kan 
då vara ett misstag, provet kan ha blivit kontaminerat vid provtagningen. Om till exempel 
en provflaska är 1 liter så skulle den, i fallet med Gillbergagatan 28, innehålla 40 µg vil-
ket är 40 miljondels gram dvs. en mycket liten mängd. 
 
Som jämförelse analyserades även vatten från fjärrvärmen i Borås. Vattnet tappades i en 
fastighet på SP:s anläggning i Borås, Brinellgatan 4, dvs. en bra bit från värmeverket. 
 
Tabell 4.   Analysresultat vatten från Borås fjärrvärmenät 
Table 4. Results of water analyses from Borås district heating system.  
 
Cu (µg/l) Zn (mg/l) F-(mg/l) Cl-(mg/l) −2

4SO (mg/l) −
3NO (mg/l) 

30 0,04 < 0,1 2,7 0,4 < 0,1 
 
pH uppmättes till 9,5 och konduktiviteten till 36 µS/cm. 
 
Det är intressant att notera att sulfathalten är betydligt lägre i vattnet från Borås. Annars 
är inte vattnet i Tekniska Verkens nät i Linköping speciellt korrosivt, se t.ex. ref [1]. 
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3.2 Undersökning av mätrör 
 
Visuell besiktning av insidan på felvisande mätare visade att beläggningen fanns både på 
plaströret och på omgivande mässingsdelar, vilket tyder på att problemet inte är relaterat 
till själva plaströret. 
 
3.2.1 Undersökning med svepelektronmikroskop och EDX 
 
Analyserna med SEM/EDX av tvärsnittet av mätaren H11410 redovisas i bilderna 1 – 3 
nedan. I bild 1 visas en SEM mikroskopbild, x1000 förstoring. Beläggningen syns som ett 
smalt ljust streck från vänster till höger. Mätröret är nertill på bilden, ingjutningsmassan 
upptill.  
 
 

 
 
Bild 1.   SEM-bild från tvärsnitt av mätröret från mätaren med id H11410, förstoring 
 1000x. 
Picture 1. SEM-picture of cross section of a tube in a flow meter, with id H11410,  
 magnification 1000x.  
 
Bild 2 visar en så kallad EDX-mapping. De två översta bilderna till vänster visar mikro-
skopbild av det undersökta området, de andra bilderna visar med färgläggning förekomst 
av olika grundämnen, ju rödgulare desto mer av grundämnet. Första bokstaven eller de 
två första bokstäverna i varje titel betecknar grundämnet (CKa motsvarar kol etc.). Från 
bilderna kan man dra följande slutsatser: 

- beläggningen består huvudsakligen av koppar 
- plasten i mätröret är svavelinnehållande 
- plasten innehåller partiklar bestående av kalcium, aluminium, syre och kisel (tro-

ligen nån typ av silikat), detta är troligen fyllmedel. 
 
I bild 3 visas ett spektrum från själva beläggningen. Detta spektrum visar tydligt att be-
läggningen till stor del består av koppar. Detta resultat är i huvudsak i överensstämmande 
med Kamstrups undersökning, även om de inte tittade på ett tvärsnitt så långt vi förstår. 
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Bild 2.  EDX-mapping av ett tvärsnitt av mätare med id H11410. 
Picture 2. EDX-mapping of cross section on flow meter with id H11410.  
 
 
 

 
Bild 3.   Spektrum från EDX analys. 
Picture 3. Spectrum of EDX-analyse.  
 
 
3.2.2 Analys med röntgendiffraktion 
 
Pulvret som analyserades var en beläggning från flera induktiva flödesmätare, av märket 
Enermet. Pulvret var nästintill svart till färgen. 
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Bild 4.  XRD-analys, diffraktogram av beläggning. 
Picture 4. XRD-analyse, diffractogram of coating.   
 
 
Diffraktogrammet i Bild 4 visar att beläggningen främst består av sulfider. Den förening 
säkrast kunde identifieras var djurleite, Cu31S16, markerad i diffraktogrammet. Även indi-
kation på sulfiden chalcocite, Cu2S, fanns.  
 
Analysen visade ingen direkt indikation på närvaro av nickel, aluminium, krom, koppar 
eller järn-klor-föreningar. Dock kan dessa halter vara så pass små av dess ämnen att det 
för instrumentet ligger under detektionsgränsen. 
 
XRD-analys genomfördes även på beläggning avlägsnad från en mätare från Fortum. 
Resultatet visade att sammansättning av denna beläggning var näst intill identisk med 
beläggning, analyserad enligt Bild 4. 
 
3.2.3 Sulfidbildning i vatten 
 
Den troliga orsaken till beläggningarna på insidan av de induktiva flödesmätarna är när-
varon av sulfatreducerande bakterier, SRB (vanligast är Desulfovibrio desulfuricans). I 
kopparhaltig miljö uppstår kopparresistenta kulturer genom naturligt urval eller genom 
mutation. Dessa har förutom i jord även iakttagits i anläggningar för vattendistribution, 
och är allmänt förekommande i vattenansamlingar, [2]. Dessa är även rikt förekommande 
i flödande vatten. 
 
Sulfatreducerande bakterier lever anaerobt, dvs. de behöver inte syre för överlevnad. Ej 
heller ljus behövs för dess överlevnad. I ett stillastående vatten karakteriseras SRBs när-
varo av den karaktäristiska ”ruttet ägg- lukten”. SRB reducerar vattnets sulfat, −2

4SO , till 
S2-. S2- reagerar sedan med vattnets väte och bildar vätesulfid, H2S, som i sin tur reagerar 
snabbt med koppar (i metallisk form) och bildar kopparsulfid, Cu31S16 och Cu2S. Det är 
alltså inte bakterierna som direkt är orsaken beläggningen, utan bildningen av H2S. Kop-
parsulfid har mycket låg löslighet (jfr. med sulfater), till och med i starkt sur lösning [3]. 
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Metallsulfider fälls därmed lätt ut. Bildning av metallsulfider på beskrivna sätt kallas 
även för sulfidkorrosion. Om sulfater inte finns närvarande kan bakterierna lätt anpassa 
sig och börja reducera −

3NO , till NH3. NH3 är känd för att lätt bilda lättlösliga koppar-
komplexföreningar i närvaro av vatten. NH3 är därmed mycket korrosivt mot koppar.  
 
3.2.4 FTIR-analys av plast 
 
Plast från insidan av två mätare analyserades. Resultaten visade att de två plaster-
na är identiska och är sulfonplast. 
 
3.3 Information om systemen 
 
Det system som stått som modell för undersökningen är fjärrvärmenätet i Linköping, där 
problemen med missvisande mätare varit störst. 
 
3.3.1 Flöden i systemet 
 
Fjärrvärmenätet i Linköping innehåller ca 25.000 m3 vatten plus en ackumulatortank på 
20.000 m3. Påfyllningsvolymen är ca 25.000 m3 per år. 
 
Enligt uppgift från Tekniska Verken, Linköping, är flödena genom mätarna ungefär: 
 
Gillbergagatan 28 2.500 m3 per år (285 liter per timma) 
Hunnebergsgatan 31 2.500 m3 per år 
Kungsgatan 34 1.500 m3 per år 
Konsistoriegatan 17 5.000 m3 per år 
 
Kopparhalten vid värmeverket är enligt uppgift < 1 µg/liter och enligt våra analyser 0,1 
µg/liter, vilket för Konsistoriegatans del innebär att ca 85 gram koppar försvinner varje år 
från detta system, eftersom koncentrationen i vattnet tappat från Konsistoriegatan inne-
höll 17 µg Cu/liter. Detta är en anmärkningsvärd mängd, det innebär i princip att materia-
let i värmeväxlare och rör konsumeras relativt snabbt. Tekniska Verken i Linköping bör 
därför vara observanta på läckage i framtiden, och på hur ofta värmeväxlare byts. Det bör 
dock poängteras att kopparhalten kan vara lägre, det är som tidigare sagts lätt hänt att ett 
prov blir kontaminerat med koppar. 
 
3.3.2 Material i systemet och utformning 
 
Fjärrvärmenätet är uppbyggt mestadels av stålrör, även om det kan förekomma koppar 
här och var. I fjärrvärmecentralerna hos kunderna finns däremot en hel del koppar i fram-
för allt värmeväxlare, men också i rörledningar.  
 
Det system som stått som modell för undersökningen är fjärrvärmenätet i Linköping, där 
problemen med missvisande mätare varit störst. Besök på plats har gjorts på 4 anlägg-
ningar, Gillbergagatan 26 och 28, Engelbrektsgatan 22 och Konsistoriegatan 17.  
 
De båda anläggningarna på Gillbergagatan är byggda under senare halvan av 1970-talet 
och har från början sett lika ut men Gillbergagatan 28 har byggts om vid något tillfälle.  
 
Principiell uppbyggnad av anläggningen på Gillbergagatan 26, se bild 5. 
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Bild 5.  Principskiss av anläggningen på Gillbergag. 28 
Picture 5. Outline diagram of the set-up on Gillbergag. 28  
 
 
Komponenter: 
Värmeväxlare för radiatorkrets: Parca Typ PX2, tillverkningsår 1977. 
Värmeväxlare för tappvatten: Parca Typ RL1, tillverkningsår 1976. 
Flödesmätare Enermet MP115, s/n 5200 4479, tillverkningsår 1996. 
Rörledningar är utförda av stålrör. 
Vid besökstillfället var framledningstemperaturen ca 90°C och returtemperaturen ca 
46°C. 
 
Enligt uppgift är de båda värmeväxlarna tillverkade med stålhölje och koppartuber.  
 
Anläggningen på Gillbergagatan 28 var modifierad så att värmeväxlaren för tappvatten 
var borttagen och ersatt med en elektrisk varmvattenberedare. Vid besökstillfället var 
framledningstemperaturen ca 94°C och returtemperaturen ca 71°C. 
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Principiell uppbyggnad av anläggningen på Engelbrektsgatan 22, se bild 6 nedan. 

 
Bild 6.  Principskiss av anläggningen på Engelbrektsg. 22. 
Picture 6. Outline diagram of the set-up on Engelbrektsg 22.  
 
 
Komponenter: 
Värmeväxlare: ELGE MDS 76-14, tillverkningsår 1994, 2 st vardera för radiatorkrets 
resp. tappvatten. 
Värmeväxlarna är enligt ritning utförda helt i koppar, både mantelyta och tuber. 
Rörledningarna är utförda av stålrör. 
Vid besökstillfället var framledningstemperaturen ca 91 °C och returtemperaturen ca 44 
°C. 
 
Anläggningen på Konsistoriegatan 17 har en liknande principiell uppbyggnad som på 
Engelbrektsgatan 22, dock med annan storlek på värmeväxlarna. 
 
Komponenter: 
Värmeväxlare: 2 st ELGE MDS 80-08 samt 2 st ELGE MDS 80-10, tillverkningsår 2001. 
Värmeväxlarna är utförda helt i koppar, både mantelyta och tuber. 
Rörledningarna i fastigheten är utförda av kopparrör. 
Vid besökstillfället var framledningstemperaturen ca 96 °C och returtemperaturen ca 40 
°C.   
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Kommentarer: 
I nybyggda fjärrvärmecentraler förkommer tubvärmeväxlare i mycket liten omfattning. 
Dessa har istället ersatts av lödda plattvärmeväxlare som består av ett större antal plattor 
som är tillverkade av rostfritt stål samt sammanfogade med ett kopparlod. Mängden kop-
par i dessa värmeväxlare är väsentligt mindre än i en tubvärmeväxlare. Inget av de besök-
ta objekten var försett med plattvärmeväxlare. Man bör också vara observant på vilket 
rörmaterial som används för att ansluta fjärrvärmecentralen mot fjärrvärmenätet när den-
na anslutning inte utföras av nätägaren. I fallet Konsistoriegatan 17 ovan var fjärrvärme-
rören mellan leveransgränsen vid husvägg och fjärrvärmecentralen utförda med koppar-
rör. Eftersom flödesmätaren sitter i returledningen innebär detta att det i det aktuella fallet 
finns uppskattningsvis 20m kopparrör före flödesmätaren, 10 m kopparrör före fjärrvär-
mecentralen och 10 m efter. 
 
I de studerade systemen har det inte funnits några markförlagda kopparkulvertar. Eventu-
ell påverkan från dessa har därför inte studerats närmare. Det är dock troligt att en kop-
parkulvert har samma inverkan på flödesmätaren som den koppar som finns i värmeväx-
larna. 
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4 Slutsatser och rekommendationer 
 
4.1 Slutsatser 
 
Sammanfattningsvis har undersökningen gett följande: 

- Beläggningen på mätrören består av kopparsulfid 
- Kopparsulfid bildas normalt av bakterier i syrefritt vatten med tillgång till svavel, 

vilket är fallet här, och kopparsulfid faller lätt ut på ytor. 
- En undersökt felfri mätare hade betydligt mindre beläggning än de som visat fel. 
- Kopparhalten i vattnet är i tre fall av fyra väsentligen högre där mätarna sitter än i 

vattnet på returen vid värmeverket, dvs koppar löses ut från värmeväxlare och 
liknande. 

- Mätrören består av sulfonplast, dvs en svavelinnehållande polymer 
- Gamla Valmetmätare utan rapporterade problem har samma sorts mätrör som nya 

mätare 
- Ingen korrelation mellan flöde och felvisning kunde hittas. 
- Kopparhalten i flera av vattnen är så hög att det kan finnas skäl att tro att koppar 

elimineras från värmeväxlare, rör etc. i snabb takt. 
 
Problemets orsak är sannolikt en kombination av kopparhaltigt vatten och att sva-
velföreningar, i första hand sulfater, finns tillgängliga i vattnet. 
 
4.2 Rekommendationer 
 
Det finns olika angreppssätt för att eliminera problemet och man kan dela in dessa i fyra 
olika typer: 

- Åtgärder med vattnet 
- Byt komponenter eller typ av mätare 
- Ändra systemet 
- Med tanke på ovanstående resonemang, anses att flödesmätare i kombination 

med kopparrör är en mindre lämplig kombination.  
 
4.2.1 Vattnet 
 
Teoretiskt sett så skulle problemet kunna lösas genom att eliminera koppar i vattnet. Det-
ta skulle då kunna ske genom att koppar kontinuerligt avlägsnas från vattnet eller genom 
att källan till koppar eliminerades (se 4.2.3). Det förstnämnda alternativet är förmodligen 
orealistiskt eftersom kopparfilter då skulle behöva installeras framför mätarna hos varje 
kund. Detta är troligtvis mycket kostsamt. Det är heller inte säkert att en låg kopparhalt 
räcker för att hindra bildningen av kopparsulfid, resultaten är ju inte entydiga när det gäll-
er korrelationen kopparhalt – felvisning. 
 
Ett annat sätt skulle kunna vara att ändra kemin i vattnet så att urlakning av koppar mins-
kar men volymen är stor varför en stor mängd inhibitor eller annan stor åtgärd då skulle 
behövas. Skulle det gå att ta bort all sulfat i vattnet kan inte kopparsulfid bildas. Enligt ref 
[4] är det enda sättet att bli av med kopparkorrosion att avsalta vattnet helt. Å andra sidan 
innehåller plasten i mätröret också svavel vilket kanske kan leda till bildning av koppar-
sulfid. 
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4.2.2 Mätarna 
 
Enligt uppgift finns det induktiva flödesmätare med mätrör av teflonplast. Dessa skulle 
vara något dyrare än de med sulfonplast. Förmodligen skulle teflonplast fungera bättre 
med avseende på deponering av koppar men detta borde i så fall utvärderas innan sådana 
mätare introduceras i full skala. Till exempel skulle man kunna sätta in en sådan mätare 
på en plats där man bevisligen har haft stora problem med felvisande mätare, eller så 
skulle det snabbare kunna utvärderas med experiment på lab. 
 
Ett annat alternativ är att helt byta typ av mätare. 
 
4.2.3 Systemet 
 
Som nämndes under 4.2.1 så är en möjlig åtgärd att ta bort källan till koppar i vattnet. I så 
fall är det i första hand värmeväxlarna av koppar som är aktuella eftersom dessa har stora 
ytor i kontakt med vattnet. Ett problem med detta är att slutkunderna kan vara ägare till 
värmeväxlarna. 
 
 

5 Förslag till framtida arbete 
 
Som en möjlig och troligtvis enkel lösning till problemet med beläggningar på mätarna är 
att byta till mätare med teflonrör. Dock finns ingen bekräftelse på att detta är möjligt att 
genomföra, samt hur stor merkostnad detta skulle medföra. Det är här viktigt att poängte-
ra att en utvärdering av mätare med teflonplast först bör utvärderas i liten skala, innan det 
genomförs i stor skala. Projektgruppen tror att det är möjligt att genomföra test av mätare 
med teflonrör på laboratorienivå.  
Eliminering av koppar är dock så omfattande att det finns skäl att monitorera hur ofta 
värmeväxlare och rör byts i centralerna, och till vilket material. 
 
Sammanfattningsvis föreslås följande frågeställningar för framtida arbete; 
 

- Utvärdering av teflonrör (enligt ovan). Fäster sulfidföreningar lika bra till teflon-
plast? 

- Ytterligare vattenanalyser. Kan det vara möjligt att klorider, sulfater (t ex. järn-
sulfat) är en bidragande orsak till kopparförlust? Finns det andra ele-
ment/föreningar som kan bidra till kopparförlust?  

- Rörvärmeväxlare; Finns det möjlighet att analysera/utvärdera kopparförlust och 
eventuella korrosionsskador i dessa? Finns det kopparsulfidbeläggningar i rör-
värmeväxlarna?  
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