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I kyl-, process-, industrivatten-, värme- och tappvatten-
systemen ökar underhållet och produktiviteten minskar

   info@bauer-wt-systems.se   08-580 380 66 / 67 

LARS HANSSON, FRÅN Bauer Wa-
tertechnology, visar några ruggiga 
bilder som på ett slående sätt talar 
om hur det kan se ut när avlagring-
ar har växt till sig i rör i exempel-
vis värmesystem, tappvattensystem 
och kylsystem.

- Det ser ut som årsringar. Av-
lagringarna gör det svårt att pum-
pa, man får tryckfall, svårigheter 

att stänga ventiler och säkerhets-
ventiler som läcker. Kapaciteten 
försämras och då kommer pro-
duktionschefen och knackar en 
på ryggen och säger “Du, vi vill 
ha ut mer, Gör något!”. Det kan 
sluta med haveri när det har gått 
så här långt.

Det är inte ovanligt att det är 
både avlagringar och korrosion i 

Avlagringar skapar 
stora problem
Plast, koppar, rostfritt, järn, galvat. Det spelar ingen roll. 
Oavsett vilket material rörsystem är tillverkade av, och 
vilken process det än gäller, uppstår avlagringar.

systemen, såvida det inte är enbart 
vatten som pumpas. Då är det väl-
digt lite korrosion.

Lars Hansson beskriver händelse-
förloppet som bygger på avlagring-
arna i system med dricksvatten:

- Så fort vatten släpps på i ett sys-
tem bildas en biofilm - oavsett vad 
rören är tillverkade av för materi-
al. Detta sker från timme 1. Filmen 
övergår efter ett tag till en bakte-
riefas. Tänk livsmedelsindustri och 
läkemedelsindustri. Nu hissas en 
röd flagga! Bakterier vill vi inte ha.

Det är inte så konstigt att de 
bildas, menar han, då ett glas 
dricksvatten består av 3-4 miljoner 
bakterier. De flesta goda.

När bakterierna har gjort sin 
verkan och dör bildas gaser som i 
sin tur skapar en snedbelastning i 
de värmeväxlande ytorna, om det 
handlar om ett recirkulerande sys-
tem med värme/kyla. Tittar man 
på rena flödessystem kan gaserna 
orsaka en produktionsnedsättning 
i produktionsvattnet.

- I recirkulerande vattensystem
är det också vanligt med kemikali-
sering. När korrosionsinhibitorer-
na är förbrukade, och måste fyllas 
på, fäller de ut och kleggar igen 
ventiler och pumpar.

Saker som spelar in är vatten-
kvaliteten, temperaturen, det tek-
niska handhavandet.

Det uppstår snabbt störningar i 
produktionen. För varje millimeter 
avlagring försämras värmeöverfö-
ringskapaciteten i ett värmesystem 
med 25-45 procent. I ett kylsystem 
är försämringen 45-70 procent för 
varje millimeter avlagringar.

- Tittar man på en ren kylmaskin 
är försämringen ända upp till 85 
procent.

Och avlagringar ökar också en-
ergiförbrukningen. 0,4 millimeter 
avlagringar ökar energiåtgången 
med 10 procent, berättar Lars Hans-

son. Och underhållskostnaderna 
stiger också.

Ett bra underhåll av rörsystem är 
därför A och O, är därför hans poäng. 
Med ett bra underhåll kan systemens 
livslängd förlängas betydligt.

LÖSER GAMLA LAGER

Bauer Watertechnology har en vat-
tenbehandlingsmetod som kallas för 
PipeJet, som lämpar sig för främst 
för tappvatten-, värme-, kyl- och 
industrivattensystem. Det är ett kemi-
kaliefritt vattenbehandlingssystem 
där ett elektromagnetiskt kraftfält
påverkar alla joner och mineraler i 
vattnet till att bli kristaller som är 
så mikroskopiska att de inte längre 
fastnar i pumpar, rör, ventiler, 
värmeväxlare och alla andra arma-
turer och maskinutrustningar.

- Inte ens professorer inom vatten 
förstår hur vårt system fungerar, 
men vår professor, Harald Bauer, 
lyckades åstadkomma funktionen. 

PipeJet löser även upp gamla av-
lagringar i systemet, uppger Lars 
Hansson, så att dessa kan spolas 
bort om det är ett dricksvatten-
system eller filtreras bort om det 
är ett värme- eller kylsystem. Det 
renade systemet skyddas i och med 
det mot fortsatt förslitning och 
rostangrepp. Bauer ser metoden 
som ett automatiskt förebyggande 
underhåll.

- Resultaten kan mätas med 
vattenprover före och efter.     
Hur snabbt reningen går      
beror på hur mycket avlagringar 
man har  till att börja med. Vi 
brukar säga att det tar 1-3 år.

FLYGPLATS HADE PROBLEM
Lars Hansson ger flera exem-
pel på hur Bauers metod har 
använts ute hos kunder. 2012 
installerades Pipejet på tappvat-
ten-, värme och ventilationsvär-
mesystemen i Skånes Universi-
tetssjukhus i Malmö. Resultatet 
blev att ventilerna inte hängde sig 
och fastnade lika ofta, värmen 
blev jämnare och 
drift- och UH-kostnader-
na sjönk.

- Bromma flygplats
hade problem med 
att f lygplatsens 
stora kylsystem 
läckte kylvatten 
inne i butiker, 
restauranger 
och kontor. 
Båda kylma-
skinerna gick 
för fullt - 

ändå nådde inte kylan ut till alla 
utrymmen. De hade en reparations-
kostnad på 250 000 kronor senaste 
året innan Bauer kom in i bilden.

Våren 2015 installerades Pipe-
Jet. Efter tolv veckor och fyra fil-
terbyten började kylanläggningen 
fungera som den skulle. Kylningen 
nådde ut, korrosionen upphörde, 
reparationskostnaderna sjönk till 
nästan noll. Och energiförbruk-
ningen halverades efter ett halvår.

Qpharma i Malmö, som är kon-
traktstillverkare av läkemedel, 
hade också problem med sitt stora 
kylsystem. Kylningen nådde inte ut 
där heller och de fick byta värme-
växlaren för en kompressor, till en 
kostnad av 60 000 kronor, en gång 
i halvåret i fem års tid. Efter ett 
par månader med Bauers system 
fungerade kylsystemet mer opti-
malt och reparationskostnaderna 
försvann nästan helt.

- Det finns extremt mycket
pengar att spara på att sätta in rätt 
insatser och en möjlighet att öka 
produktiviteten, är Lars Hanssons 
slutpoäng. c
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