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En halv är mer än en

Förhållandet mellan förtryck, fyllningstryck och slutliga trycket

Det finns många teorier om det bästa trycket att fylla en värmeinstallation med i förhållande till förtrycket i 
expansionskärlet och det slutliga trycket i systemet. 

Ett felaktigt inställt system kan orsaka problem:

• Om det finns för mycket vatten i systemet, kommer det slutliga trycket i systemet nås för snabbt. 
Säkerhetsventilen öppnar i onödan och onödiga driftstörningar uppstår.

• Otillräcklig påfyllning av systemet kan orsaka att expansionskärlet blir tomt när systemet kyls ner. 
Detta orsakar trycket att sjunka hastigt, vilket också resulterar i onödiga driftstörningar. Ett vakuum 
kan även uppstå, vilket orsakar problem med luft i systemet.

I denna broschyr förklarar vi vilka tryck är bäst för en installation på översta våningen.

 



Statiskt tryck
Trycket som orsakas av vikten av 
vattenmassan ovan mätpunkten. Om systemet 
är bara fylld med vatten och inte trycksatt, blir 
trycket vid toppen 0,0 bar. För ett system, till 
exempel, 6 meter i höjd, kommer ett tryck på 
0,6 bar att kunna mätas i botten på 
installationen. 

Förtryck
Detta är trycket på gasen i expansionskärlet 
när det ännu inte är ansluten till systemet. 

Fyllningstryck
Så snart ytterligare vatten läggs till systemet, 
ökar trycket. Detta ytterligare tryck av, till 
exempel,  1 bar utöver det statiska trycket. 
Fyllningstrycket är det tryck som systemet fylls 
med när vattnet är kallt. Så snart trycket i 
systemet överstiger förtrycket i 
expansionskärlet, rinner vatten in i kärlet. På 
detta sätt är trycket i systemet detsamma som 
trycket i expansionskärlet. 

Slutliga trycket 
När vattnet värms i ett slutet system, 
expanderar det och ökar trycket. Trycket stiger 
tills den maximala temperaturen uppnås eller 
säkerhetsventilen öppnar. Det slutliga trycket 
är det tryck som produceras vid högsta 
temperatur. Det högsta tillåtna slutliga trycket 
bestäms av öppningstrycket på 
säkerhetsventilen.
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De viktigaste funktionerna i ett expansionskärl i en 
sluten värme installation

Lagra och återföra systemvatten
Vatten som värms upp expanderar. Till skillnad från luft, kan inte vatten komprimeras. Eftersom de flesta 
värme installationer är slutna, måste extra utrymme skapas för expansionen av vattnet. Expansionskärlets 
funktion är därför att hålla den extra volymen vatten skapade, och dessutom begränsa ökningen av 
trycket. Så snart vattnet svalnar igen, måste expansionskärlet se till att vattnet återförs till installationen så 
att systemet håller rätt tryck.

Om en värme installation innehåller 100 liter vatten som värms från 10° C till 80° C, kommer vattnet 
expandera med ca 3%. Expansionskärlet måste lagra 3% eller 3 liter för detta exempel. 
Trycket kan ökas tills trycket i  värmesystemet når öppningstrycket för säkerhetsventilen. I och för sig så 
kommer trycket sjunka när säkerhetsventilen öppnar. (I de flesta fall används en säkerhetsventil som 
öppnar vid 3 bar.)

Det är dock inte önskvärt att säkerhetsventilen ska öppna. När vatten försvinner genom säkerhetsventilen 
och systemet kyls ner igen, vilket gör det systemvattnet minskar i volym igen, kan inte det vattnet längre 
returneras till systemet. Då kommer det finnas för lite vatten och därmed för lite tryck. När 
säkerhetsventilen öppnar kan det dessutom orsaka kalkavlagringar och smuts mellan ventilen och 
ventilsätet. Följden blir att, ventilen inte längre stängs korrekt och kommer ständigt att droppa. Systemet 
måste då regelbundet fyllas upp med (syrerikt) kranvatten, vilket ökar risken för luft och 
korrosionsproblem.

Systemtrycket måste därför beräknas så att det aldrig når 3 bar. Säkerhetsventiler har också en tolerans, 
så utrymme krävs upp till 3 bar öppningstryck. Bäst är att beräkna ett maximalt slutligt tryck som är minst 
10% lägre än säkerhetsventilens öppningstryck. Detta kommer att säkerställa att säkerhetsventilen inte 
öppnas under normala driftsförhållanden.

I denna beräkning är det högsta tillåtna slutliga trycket därför 2,7 bar.

Vattenreserv
En annan funktion av ett expansionskärl är att upprätthålla systemtrycket även vid liten vattenförlust. 
Systemet behöver ytterligare vatten till följd av avluftning (luften ersätts med vatten) eller små 
mikroläckage genom kopplingar. Har man ingen vattenreserv, så kommer systemtrycket sjunka 
kontinuerligt och systemet kan även bli trycklös då det svalnar. I vissa fall, om detta inträffar så uppstår 
driftproblem. Och även om man inte direkt märker av problemet, så kan pumpen börja kavitera på grund 
av det låga trycket och slutligen gå sönder. Det är också möjligt att vattnet i pannan tillfälligt kommer att 
omvandlas till ånga, som kommer att orsaka en massa skador på komponenter.

Om ett expansionskärl fortfarande har en liten reserv när systemet är kallt, kan det återföras till 
installationen och därmed säkerställa att trycket upprätthålls. Desto större tillgänglig vatten reserv, desto 
mindre ofta måste systemet fyllas (med syrerikt vatten). 



Återförsel till installationen är endast möjligt om trycket i installationen är större än förtrycket i 
expansionskärlet. Först då kommer det att finnas vatten i expansionskärlet. Så snart trycket i systemet är 
lägre än förtrycket i expansionskärlet, kommer trycket i installationen sjunka till noll. Med hjälp av 
membranet i kärlet kommer det aldrig in någon gas i installationen. Förtrycket i expansionskärlet skjuter 
på vattnet upp till vattenanslutningen på kärlet.

Vattenreserven beräknas enkelt med skillnaden mellan fyllningstrycket och före trycket. 

Tryck när systemet är kallt:
                        
                           (påfyllningstryck + 1) - (förtryck + 1)
Vatten reserv =  
                                        påfyllningstryck + 1

Expansionskärl med lågt förtryck
Ett expansionskärl med ett lågt förtryck kan hålla mer vattenreserv och således upprätthålla ett system 
med tryck en längre tid. En del pannor har en varning som via märkning på tryckmätaren när trycket 
sjunkit för lågt. Mestadels omkring 0,7 bar markeringen. Om förtrycket i kärlet är under denna markering, 
t.ex. 0,5 bar, finns det tillräckligt med tid att fylla på systemet.

Expansionskärl med högt tryck
Om ett expansionskärl har 1 bar förtryck, kommer installationen bli trycklös om trycket i systemet sjunker 
under 1 bar. Mätaren kommer då inte ge en varning innan denna punkt. I detta fall är en halv mer än en!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förtryck, fyllningstryck och slutliga trycket

Så vad händer vid ett förtryck på 0,5 eller 1 bar om maximal slutliga trycket i systemet är 2,7 bar? Ett 
expansionskärl på 18 liter är installerat och systemet är 100 liter. Vi har redan läst att vatten expanderar ca 
3% när det värms upp från 10° C till 80° C.

Expansionskärl med en förtryck på 0,5 bar
Ett expansionskärl med ett för tryck 0,5 bar har 4,5 liter vatten i expansionskärlet vid ett fyllningstryck av 1 
bar. Detta är alltså vatten reserven. 

Mellan 1 bar och 2,7 bar rymmer expansionskärlet ytterligare 6,2 liter, vilket är den så kallade expansion 
volymen. Detta är mer än tillräckligt för de 3 liter faktiska utvidgningen av vattnet.

Om vi tar ett fyllningstryck av 1,5 bar i denna situation, vatten reserven är då 7,2 liter och expansionen 
innehåller 3,5 liter. Detta är otillräckligt.

Installation fylld med kallt 
vatten till 1 bar

Installation fylld med kallt 
vatten till 1,5 bar

Installation fylld med kallt 
vatten till 2 bar

Det finns nu 4,5 
liter vatten i 
kärlet (reserv)

Nu finns det 7,2 
liter vatten i 
kärlet (reserv)

Det finns nu 9 
liter vatten i 
kärlet (reserv)

Det finns 6,2 liter kvar för 
3 liter expansion

Det finns 3,5 liter kvar för 
3 liter expansion

Det finns 1,7 liter kvar för 
3 liter expansion

Tillräckligt ‘utrymme’ för expansionsvolymen
1,3 liter vatten försvinner via 
säkerhetsventilen. Detta orsakar 
att trycket automatiskt sjunker. 

Expansionskärl med ett tryck av 1 bar
Om vi tillämpar ett förtryck av 1 bar med ett fyllningstryck av 1 eller 1,5 bar, så händer följande:

Fyllning tryck 1 bar: ingen vattenreserv! Det finns dock 8,3 liter expansionsvolym.
Fyllning tryck 1,5 bar: 3,6 liter vattenreserv och 4,7 liter expansionsvolym.
Fyllning tryck 2 bar: 6 liter vattenreserv och 2,3 liter expansionsvolym (för lite).

 



Installation fylld med kallt 
vatten till 1 bar

Installation fylld med kallt 
vatten till 1,5 bar

Installation fylld med kallt 
vatten till 2 bar

Nu finns det 
inget vatten i 
kärlet.

Nu finns det 3,6 
liter vatten i 
kärlet (reserv)

Nu finns det 6 
liter vatten i 
kärlet (reserv)

Det finns 8,3 liter kvar för 
3 liter expansion

Det finns 4,7 liter kvar för 
3 liter expansion

Det finns 2,3 liter kvar för 
3 liter expansion 

Tillräckligt ‘utrymme’ för expansionsvolymen
0,7 liter vatten försvinner via 
säkerhetsventilen. Detta orsakar 
att trycket automatiskt sjunker.

Om vi jämför dessa två olika förtrycksinställningarna, ser vi att expansionskärlet med 0,5 bar tryck 
presterar mycket bättre. Dessutom sjunker systemtrycket endast under 0,5 bar, så att expansionskärlet 
kan upprätthålla trycket i systemet längre.

Därför kan vi dra följande slutsatser:

• En större skillnad mellan förtryck och slutliga trycket ger bättre prestanda av expansionskärlet. 
Utrymmet för att lagra vatten är större, vilket ger mer utrymme för expansionsvatten och 
vattenreserv.

• Ju större skillnaden mellan förtryck och fyllningstryck, desto mer vattenreserv kan expansionskärlet 
innehålla. Obs: det måste fortfarande vara tillräckligt utrymme över för vattnets expansion.

• Desto mindre skillnaden är mellan fyllningstryck och slutliga trycket, desto mindre blir utrymmet för 
expansionsvattnet. Om fyllningstrycket är för högt, kan säkerhetsventilen öppna!

• Ju lägre förtryck, desto längre kan expansionskärlet upprätthålla trycket i systemet.
 
På de slutsatserna i ovanstående exempel är ett förtryck på 0,5 bar att föredra i en övre våningsplans 
placering.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Flamco Sweden
Kungsgatan 14
541 31 Skövde

T 0500 - 42 89 95
F 0500 - 42 89 98
E vvs@flamco.se
I www.flamcogroup.com



Flamco is your reliable partner around the world
Flamco is a unit of Aalberts Industries N.V. and engaged 
in the development, production and sale of high-quality 
products for heating, ventilation, hot domestic water, air 
conditioning and cooling systems. All these products are 
available from technology wholesalers. With 60 years of 
experience and approximately 650 employees, Flamco is 

a world leader in its field. Flamco has seven production 
locations and supplies successful and innovative 
products to the installation industry in more than 60 
countries. Our three basic principles always come first: 
high quality, excellent service and sound advice.
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