
Lodding med beskyttelsesgass 
av kobberrør til medisinske gassanlegg

For å oppfylle renhetskravene til medisinske røropplegget må kobberrør 
og kapillarrørdeler være avfettet. Hardloddingen av systemet utføres 
med gjennomblåsing av beskyttelsesgass i henhold til SIS Håndbok 370 – 
Sikkerhetsnorm for medisinske gassanlegg. I henhold til kravene må reste-
rende hydrokarbonforurensninger i rør og rørdeler i medisinske  
sentralgassinstallasjoner ikke overstige 2.5 mg/m².

Normalt dannes glødeskall på innsiden av røret under loddeprosessen. Selv etter gjentatte ren-

blåsninger kan glødeskall løsne lenge etter at installasjonen er tatt i bruk.

Glødeskall vil før eller senere løsne og samles i filtre, dyser, regulatorer og lignende, og forårsake 

funksjonsforstyrrelser.

Ved å erstatte luften i rørene med nitrogen elimineres forutsetningene for oksidasjon (dannelse 

av glødeskall).

 

Lodding uten gjennomblåsing 
av beskyttelsesgass:

Lodding med gjennomblåsing 
av beskyttelsesgass:
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Lodding med fosforlegert sølvlodd på medisinske kobberrør

Loddetråd. Castoline RB 5286 tilsvarer AGAs tidligere loddetråd Fosco 715, lodder kobber mot 

kobber uten bruk av flussmiddel. Ved lodding av kobber mot messing, bronse eller rørgods, skal 

Castolin 1020 XFC benyttes. Ved behov av ekstra flussmiddel kan Castolin 1802 N-Atmosin benyttes.

– Godkjent for blant annet medisinske gasser og drikkevann.

– Brukes i overlappskjøter (kapilarlodding).

– Brukes ikke for stål eller nikkellegeringer.

Kadmium eller organisk flussmiddel må ikke forekomme ved lodding av rør for medisinske 

gassanlegg.

Fjern alle grader på rørenden. Kobberrør kappes med rørkutter av god kvalitet. Baufil og oppkra-

gingsverktøy må ikke benyttes. Loddeflatene på rør og fittings må gjøres metallisk rene. Fett fjer-

nes med aceton, alkohol eller lignende. Vær oppmerksom på den risiko som bruk av rensemidler 

medfører. Bruk påbudt verne-/sikringsutstyr.

De rengjorte delene settes sammen. Riktig spalteåpning mellom delene er 0.05-0.20 mm. Velg et 

(flerflamme) varmebend av passende størrelse. Bruk normal flammekarakter. Varm loddestedet 

jevnt. Det er helt avgjørende for resultatet at ytre og indre del oppnår riktig temperatur samtidig. 

Når temperaturen nærmer seg loddets arbeidstemperatur (tydelig rødfarge), smeltes litt av 

tråden ned i skjøten.

Ved videre varming vil loddet trekke inn i loddespalten. Tilsett mer lodd om nødvendig. Hele 

spalten skal fylles. Skjøten må holdes i ro til loddemetallet er avkjølt og har fått sin styrke. 

Brenneren må under varmingen holdes i bevegelse så ikke grunnmaterialet eller loddet 

overopphetes.

Gjennomblåsing av  
beskyttelsesgass ved  
lodding av kobberrør:

Fremgangsmåte ved  
hardlodding av kobberrør, 

 kobberrør til fittings  
av messing eller andre  

kobberlegeringer:

Jo renere loddeflatene er, 
dess større er sikkerheten  

for et godt resultat:

Fremgangsmåte ved  
lodding av kobber  

mot kobber:

PVC-slange, klar  

Diameter 5/8 mm

Gummihylse

Regulator

Nitrogen 
(bør være 3.5 eller bedre)
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Ikke noe etterarbeid.

Forberedelse som for kobber/kobber, men her brukes flussmiddel.

Bland pulver Castolin 1802 N med (destillert) vann til en tynn pasta. Bland bare til en halv 

dags forbruk. Smør pastaen på de rengjorte loddeflatene. Ferdig pasta Castolin 1802 PF. Sett 

delene sammen og varm som beskrevet for kobber/kobber. Flussmiddelet brukes som  

temperaturindikator. Når det smelter og flyter ut som vann, er det like før loddets arbeids- 

temperatur er nådd. Smelt litt av loddet i skjøten og fullfør loddingen som tidligere beskrevet.

Ta hensyn til at kobberlegeringer har en annen varmeledningsevne enn kobber. Deler av 

messing blir lett overopphetet.

Flussmiddelrester vil etter en tid aktiveres ved opptak av fuktighet fra luften og starte irr-

dannelse på kobber/kobberlegeringer. For å unngå dette, kan flussmiddelrester fjernes utv-

endig på loddeskjøten med varmt vann og en rustfri stålbørste.

For å unngå glødeskalldannelse innvendig i rørene må rørene gjennomblåses med nitrogen 

(bakgass) under hele loddeprosessen. Ved å erstatte luften med nitrogen forhindres dannels-

en av glødeskall. Selv om rørene renblåses over lengere tid vil glødeskall før eller senere 

løsne og samles i filtre, dyser, regulatorer o.s.v. og forårsake driftsproblemer hvis det ikke 

benyttes bakgass.

Det stilles store krav til renhet. Maksimal hydrokarbonforurensning må ikke overstige 2.5 

mg/m2 innvendig rørflate ref. SIS HB 370.

Linde Healthcare leverer rør i hardbearbeidet utførelse R290 i dimensjonene t.o.m. 54 mm 

iht. NS-EN 13348-Kobber og kobberlegeringer-Sømløse, runde kobberrør for medisinske gas-

ser. Større dimensjoner leveres iht. NS-EN 1057 med renhetskrav som ovenfor.

Bøying av tradisjonelle kobberrør kan medføre at veggmaterialet i røret svekkes og det 
kan oppstå lekkasje (ref. SIS HB 370).

En ny fremstillingsmetode for medisinske kobberrør gjør at rør i dimensjon t.o.m. 35 mm nå 

kan bøyes. De nye rørene SAMedical® fra Linde Healthcare kan kaldbøyes med håndverktøy 

type Fromax 55 eller tilsvarende i dimensjon t.o.m. 22 mm. Med elektrisk verktøy type Rems 

Curvo eller tilsvarende kan rør i dimensjon t.o.m. 35 mm kaldbøyes.

I helt spesielle unntakstilfeller, hvor det er nødvendig å bøye tradisjonelle kobberrør, må det 

benyttes varme og spesialverktøy, uavhengig av rørets hardhet og bare i dimensjon t.o.m. 12 

mm. Oppvarmingen må skje med jevn og myk flamme langs hele bøyen og det må benyttes 

beskyttelsesgass (nitrogen) innvendig i røret under hele prosessen for å hindre  

glødeskalldannelse.

Det må ikke benyttes bøyefjær eller oppkragingsverktøy på medisinske kobberrør.

Etterarbeid:

Fremgangsmåte ved 
lodding av kobberrør 

mot fittings av messing, 
bronse eller rødgods:

OBS

Viktig ved all hardlodding:

Etterbehandling:

Renhet:

Rør for medisinske gasser skal 
være permanent merket (preget):

Bøying av kobberrør:
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Bøyeradius og bøyelengde:

Passende bøyeradius:

…og kortfattet hvordan tilføres 
beskyttelsesgassen:

Bøyeradien skal være minst 4 x rørets ytre diameter (dy). For liten bøyeradius kan føre til at 

røret brister eller flates ut.

Bøyeradius og bøyelengde (for 90° bøy) 

ved forskjellige rørdimensjoner og 

framgangsmåter framgår av tabellen 

nedenfor. Dårlig utførte bøyer, der 

rørtverrsnittet endres (flates ut) eller 

bøyens innside brettes, gir lett turbulent 

strømning i bøyen og erosjonsskader som 

følge av dette. Strømningsmotstanden 

øker betraktelig ved turbulens.

Kapillarrørdeler skal benyttes ved skjøting.

1. Bruk flaskeregulator med flowmeter, f.eks. Jetcontrol eller TM 960.

2. Kople gasslangen til den frie rørenden. Kontroller at tilkoplingen blir så tett at ikke luft 

(oksygen) kan suges inn i systemet.

3. Gassen skal ha fri passasje til alle rørendene i systemet. For å garantere et godt resultat 

bør det benyttes likeformede spalter. For eksempel gummiplugger med like store hull. 

Det er viktig at alle forgreninger får tilstrekkelig gass.

4. Blås systemet rent med en gassmengde på minst 20 l/min. Ved 4-6 forgreninger bør 

mengden økes til 30 l/min. Hvis man har flere forgreninger, bør det benyttes flere 

gasstilkoplinger.

5. Se blåsetider og mengde i diagrammet nedenfor.

6. Når rørseksjonen er ferdig gjennomblåst, senkes gassmengden under loddingen til  

5-6 l/min.

7. Begynn loddingen med loddeskjøten nærmest gasstilførselen.

8. Etter avsluttet lodding må gasstilførselen opprettholdes til temperaturen har sunket slik 

at man kan legge hånden på loddestedet.

9. Vis med skilt at lodding med beskyttelsesgass pågår og at gasstilførselen ikke må slås av.

10. Minste spyletid er 2 minutter.

Passende bøyeradius ”r” og tilsvarende bøyelengder ”b” – med bøyeverktøy

Ytre diameter dy (mm) r >4 x dy b ~7 x dy

 8  32  50

 10  40  65

 12  48  75

 15  60  95

 18  72  115

 22  88  140

 28  112  180

 35  140  220

b

r

dy
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54mm

42mm

35mm

22mm

Total rørlengde i meter inkl. forgreninger

Spyletid (min) Rørdimensjon

60

50

40

30

20

10
2 min

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Spyletider for lodding av kobberrør med 

beskyttelsesgass:

Nitrogen/ beskyttelsesgass:

Noen generelle regler og  

gjeldende standard for lodding av 

 medisinske rørsystemer:

Kurs om lodding med 

bruk av beskyttelsesgass:

PED gjelder i sin helhet hva angår lisenser og trykkprøving. NS-EN 13134 Hardlodding – 

Godkjenning av loddeprosedyre og NS-EN 13133 Hardlodding – Loddeprøving.

Loddeflatene skal være nøye rengjort.

Defekte kapillarrørdeler må ikke benyttes, men må erstattes med uskadde deler.

Alle rør <54 mm skal være i henhold til standard NS-EN 13348 – Kobberrør og kobber-

legeringer – Sømløse, runde rør av kobber for medisinske gasser. Rør >54 mm i henhold til 

NS-EN 1057. Rørdeler i henhold til NS-EN 1254, DIN 2856 og ISO 2016. Rør og rørdeler skal 

være avfettet i henhold til kravene i SIS Håndbok 370 – Sikkerhetsnorm for medisinske  

gassanlegg.

Kobber/kobber loddes med fosforlegert sølvlodd. Ved lodding av kobber/kobberlegeringer 

(messing, bronse og rødgods) skal det brukes flussmiddel.

Disse generelle reglene kan leses mer inngående i Linde Healthcare Håndbok – ”Medisinske 

Sentralgassanlegg” kapittel 8 – Rørledningssystemer.

Linde Healthcare arrangerer kurs om lodding og praktisk bruk av beskyttelsesgass under lodding.

Gass
Innhold 
i liter

Spyletid ved 
20 ltr/min

Spyletid ved 
10 ltr/min

Spyletid ved 
8 ltr/min

Nitrogen 10 ltr. 2 000 ca. 1.5 timer ca. 3 timer ca. 4 timer 

Nitrogen 20 ltr. 4 000 ca. 3 timer ca. 6.5 timer ca. 8.5 timer

Nitrogen 50 ltr. 10 000 ca. 8 timer ca. 17 timer ca. 21 timer 



AGA AS 
Linde Healthcare, Postboks 13 Grefsen, 0409 Oslo
Telefon sentralbord: +47 23 17 72 00,  
Telefon kunderelasjonssenteret: +47 815 59 095  
www.linde-healthcare.no
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