
Instruktion - Skyddsgaslödning 
av kopparrör för medicinska gasanläggningar

För att uppfylla renhetskraven för medicinska centralgasinstallationer 
skall kopparrör och kapillärrör-delar vara avfettade och hårdlödningen 
av systemet utförd med skyddsgasspolning enligt SIS Handbok 370 – 
Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar. Enligt kraven måste  
resterande kolväteföroren-ingar, i rör och rördelar i medicinska centralgas-
installationer understiga 2.5 mg/m².

Under lödningsprocessen kan glödskal bildas på insidan av rören. Även efter upprepade renblås-

ningar kan glödskal lossna och igensättning av filter samt läckage i avstängningsventiler och 

regulatorer uppstå som i sin tur orsakar driftsstörningar. Detta kan elimineras genom att ersätta 

luft med nitrogen vid renblåsning.

Problem med igensättningar av filter och läckage i avstängningsventiler och regulatorer kan 

uppkomma och orsaka driftsstörningar. Genom att ersätta luften i rören med nitrogen elimineras 

förutsättningarna för oxidation (glödskalsbildning).

Lödning utan
skyddsgasspolning:

Lödning med
skyddsgasspolning:



Lödning med fosforlegerat silverlod på medicinska kopparrör

Lödtråd. Silverlöd, Castolin RB 5286, motsvarar lödtråd Fosco 715, används vid lödning koppar 

mot koppar utan tillsats av flussmedel.Vid lödning koppar mot mässing, brons eller rödgods skall 

lödtråd Castolin 1020 XFC anvämdas. Vid behov av extra flussmedel kan Castolin 1802 N-Atmosin 

användas.

– Godkänt att användas tillsammans med medicinska gaser och dricksvatten.

– Används vid kapillärlödning.

– Får inte användas för lödning av stål och nickellegeringar.

Kadmium får inte förekomma vid lödning av medicinska gassystem ej heller organiska flussmedel.

Se till att rören är noggrant frigjorda från grader. Kopparrör kan kapas med röravskärare eller med 

en tunn skärtrissa. Då skärtrissa används bör kapningen ske så rätvinkligt som möjligt. Bågfil skall 

inte användas för medicinska gasledningar. Uppkragningsverktyg får inte heller användas. Rör 

och kapillärrördelar skall vara metal- liskt rena. Olja och fett tas bort med aceton, alkohol eller 

liknande. Var uppmärksam på de risker som användning av rengöringsmedel innebär. Använd 

rekommenderad skyddsutrustning.

De rengjorda delarna sätts ihop. Var noga med att spaltöppningen mellan delarna är korrekt. Den 

skall vara 0.05 – 0.20 mm. Vanligen används en oxyacetylenlåga med duschmunstycke av pas-

sande storlek. Lågan skall ha normalkaraktär. Värm upp löd- stället försiktigt. Det är viktigt att rör 

och rördel når rätt lödtemperatur samtidigt för att resultat skall bli bra. När temperaturen närmar 

sig lodets arbetstemperatur (tydlig röd färgton) tillsättes lodet i skydd av lågans ytterflamma.

Vid ytterligare försiktig värmning kommer lodet att flyta in i spalten. Tillsätt mera lod till spalten 

så att den blir fylld. Värmetillsättningen skall hela tiden vara i rörelse så att inte lödstället eller 

lodet överhettas.

Skyddsgasspolning vid
lödning av kopparrör:

Tillvägagångssätt vid hårdlödning 
av kopparrör, kopparrör mot

 kapillärrördelar av mässing eller 
andra kopparlegeringar:

Noggrant rengjorda löd-ytor är 
grunden för ett bra lödresultat:

Tillvägagångssätt. Lödning
koppar mot koppar:

PVC-slang, klar  

Ø 5mm Dy 8mm

Gummihylsa

Regulator

Nitrogen 



Det behövs ingen efterbehandling.

Förberedelse som för koppar mot koppar men nu behövs flussmedel. Rör samman pulver 

Castolin 1802 N och destillerat vatten till tunn pasta. Rör inte ihop mer än vad som behövs 

för ett par timmars arbete. Färdigrörd Castolin pasta 1802 PF. Smörj på pastan på de rengjor-

da lödytorna, sätt samman delarna och värm lödstället på samma försiktiga sätt som koppar 

mot koppar. Flussmedlet används som temperaturindikator. Flussmedlet flyter ut som vatten 

omedelbart innan flussmedlets arbetstemperatur uppnås. Tillför lodet och fullfölj lödningen 

enligt ovanstående beskrivning.

Koppar och kopparlegeringar har olika värmeledningsegenskaper. Mässingsdetaljer kan lätt 

bli överhettade.

Kvarvarande flussmedelsrester kommer vid kontakt med fukt att visa sig som fula angrepp. 

För att undgå detta bör lödstället borstas rent med rostfri stålborste och varmt vatten.

För att undvika att glödskal bildas invändigt i rören skall rören genomspolas med nitrogen 

under hela lödningsförloppet (skyddsgaslödning). Genom att ersätta luften med nitrogen 

förhindras bildandet av gödskal som, trots renblåsning av rören under lång tid, kommer att 

lossna och orsaka driftsproblem genom igensättning av filter och läckage i regulatorer och 

ventiler.

Kopparrör och kapillärrördelar som skall installeras i medicinska gasanläggningar får kolväte-

föroreningarna inte överstiga 2.5mg/m² på invändig yta.

Linde Gas Therapeutics levererar rör i hårdbearbetat utförande R290, i dimensioner 10-54 

mm enligt SS-EN 13348 Koppar och kopparlegeringar – Sömlösa, runda kopparrör för medicin-

ska gaser. Större dimensioner levereras enligt SS-EN 1057 med samma renhetsgrad.

Bockning av traditionella medicinska kopparrör kan medföra försvagning av väggmateri-

alet i rören och ge upphov till läckage. (Anmärkning i SIS HB 370). Av den anledningen 

har SAMedical® Copper tubes tagits fram. Upp till 22 mm kan Linde Gas Therapeutic’s 

SAMedical® Copper tubes kallbockas utan risk för försvagning.

Även dimensioner mellan 22 mm och 35 mm kan kallbockas med hjälp av elektriska verktyg. 

Traditionella medicinska kopparrör t.o.m. dimension 12 mm kan varmbockas med ström-

mande skyddsgas för att hindra bildande av glödskal. Värmningen bör ske med jämn och 

mjuk låga över hela böjens längd. Vid bockning av kopparrör, ska man använda specialverk-

tyg, oberoende av rörets hårdhetstillstånd. Bockningsfjäder får ej användas vid bockning 

av medicinska kopparrör, oavsett fabrikat. Uppkragningsverktyg får ej heller användas på 

medicinska kopparrör.

Efterbehandling:

Tillvägagångssätt. Lödning kopparrör
mot kopplingsdetaljer av mässing,

brons eller rödgods:

OBS

Viktigt vid all hårdlödning:

Efterbehandling:

Renhet:

Rör för medicinska gaser skall
vara permanentmärkta:

Bockning av kopparrör:



Lämplig bockningsradier:

…och kortfattat hur
tillförs skyddsgasen?

Kapillärrördelar skall användas vid skarvning.

1. Använd flaskregulator med flödesmätare t.ex. Jetcontrol eller TM 960.

2. Anslut gasslangen till den fria röränden. Var noga att anslutningen blir tät så att inte luft 

(syre) kan sugas med in i systemet.

3. Gasen skall ha fri passage till alla rörändar i systemet. För att garantera bra resultat bör 

likformiga spalter arrangeras. Exempelvis gummipluggar med lika stora hål. Det är viktigt 

att alla förgreningar får tillräckligt gasflöde.

4. Renspola systemet med ett gasflöde på minst 20 l/min. Vid 4-6 förgreningar bör flödet ökas 

till 30 l/min. Om man har större antal förgreningar bör flera gasanslutningar arrangeras.

5. Se spoltider och flöden i diagram nedan.

6. När rörsektionen är färdigspolad sänks gasflödet under lödningen till 5-6 l/min.

7. Börja lödningen med lödskarven närmast gastillförseln.

8. Efter avslutad lödning skall gasflödet behållas tills temperaturen sjunkit så att man kan 

lägga handen på lödstället.

9. Visa med skyltar att skyddsgaslödning pågår och att gasflödet inte får stängas av.

10. Minsta spoltid är 2 minuter.

Passande bockningsradier och motsvarande bockningslängder  
– med bockverktyg

Ytre diameter dy (mm)
bockningsradie r 
r >4 x dy

bockningslängd b 
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

Lämplig bockningsradie måste vara minst 4 

x rörets ytterdiameter (dy). För liten bockn-

ingsradie kan leda till att röret brister, får 

sprickor eller plattas till. Dåligt eller olämp-

ligt utförda böjar, där rörtvärsnittet ändras 

(tillplattas) eller böjens innersida veckats 

(s.k. veckbock) ger lätt turbulent strömning 

i böjen och erosionsskador som följd därav. 

Strömningsmotståndet ökar avsevärt vid 

turbulens.



54mm

42mm

35mm

22mm

Total rörlängd i meter inkl. förgreningar

Spoltid (min) Rördimension
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Spoltider för lödning av kopparrör med 

skyddsgas:

Nitrogen/ skyddsgas:

Några generella regler och gällande  

standard för lödning av  

medicinska rörsystem

PED (AFS 2000:41 Tryckbande anordningar) gäller fullt ut avseende licenser och tryckprovn-

ing. Se även standard SS-EN 13134 Hårdlodning- Godkånnande av lodningsprocedur. Och 

SS-EN 13133 Hårdlödning – Lodarproving.

Fogytorna skall vara noggrant rengjorda

Defekta kapillärrördelar får inte justeras utan skall ersättas med oskadade.

Alla rör skall vara enligt standard SS-EN 13348 – Kopparror och kopparlegeringar – Sömlosa 

runda rör av koppar för medicinska gaser. Rördelar enligt SS-EN 1254, DIN 2856 och ISO 

2016. Rör och rördelar skall vara avfettade enligt kraven i SIS Handbok 370 – Säkerhetsnorm 

för medicinska gasanläggningar.

Koppar/koppar löds med fosforlegerat silverlod. Vid lödning av koppar/kopparlegeringar 

(mässing, brons och rödgods) skall flussmedel användas

Dessa generella regler kan läsas mer ingående i  

Linde Healthcare Handbok – ”Medicinska Gasanläggningar” kapitel 8 – Rörledningssystem.

Gass
Volym 
liter

Kontinuerlig 
20 l/min

Spoltid med 
10 l/min

Spoltid med 
8 l/min

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

Nitrogen 10 ltr. 4 000 ca. 3 timmar ca. 6.5 timmar ca. 8.5 timmar

Nitrogen 10 ltr. 10 000 ca. 8 timmar ca. 17 timmar ca. 21 timmar 



AGA Gas AB
Linde Healthcare, 18181, Lidingö, Sverige
Telefon. 08 731 1000, www.linde-healthcare.se
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