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1.1 Bakgrund
Centrum för solenergiforskning SERC bildades som en egen arbetsenhetvid tekniska sektorn,
Högskolan Dalarna i november 1984. SERC fick sitt första ramanslagfrån Byggforskningsrådet BFR för treårsperioden 1990/91 -92/93 och sitt andra 1993/94- 1996 (förlängt till 3 1/2
år). Sedan 1993/94 har BFR tillsatt en referensgrupp för SERC med Heimo Zinko som ordförande. Utöver ramanslag från BFR finansieras SERCs verksamhet med projektanslag från
BFR, nätverksmedel, doktorandstöd och lektorsforskningsmedel från högskolan, försäljningsintäkter (PRESIM), royaltyinkomster (SST), konsultarvoden (Konsumentverket m fl), samt
informationsverksamhet (föreläsningar, m m).
På initiativ av högskolans forskningsnämnd och prorektor för forskning har SERC utvärderats
under våren 1996. Utvärderingen har utförts av professor Göran Grimvall, KTH, och han gav
SERC mycket högt betyg. Han skriver bl a: "Jag är positivt överraskad av vad man inom
SERC med små resurser har uppnått och har ingen kritik att rikta mot vare sig produktiviteten
eller kvaliteten i forskningen. Publiceringen av forskningsresultat är i stort tillfredsställande.
Det vore önskvärt att en del av verksamhetentydligare fokuseras mot doktorsexamen som sådan, vilket dock kräver tillfredsställande finansiering av doktorander. SERC har en relativt
bred internationell kontaktyta av god klass. Gruppmedlemmarnavisar en entusiasm långt över
det vanliga. Balansen mellan demokrati och fast ledarskapverkar vara ändamålsenlig. SERC
bidrar på ett positivt sätt till l ärarkompetenseninom Högskolan Dalarna."

1.1.1 Personal
Personal på SERC vilka medverkat i fullföljandet

av ramprogrammet är dessa:

Lars Broman, chef och forskningsledare
Jan Lindholm, ekonomiansvarig
Jill Gertzen, forskningssekreterare
Klaus Lorenz, doktorand och ansvarig för delprojekt villasolvärme
Chris Bales, tekniker och forskare i delprojekt villasolvärme
Mats Rönnelid, doktorand och ansvarig för delprojekt interna och externa reflektorer
Eva Lindberg, doktorand och ansvarig för delprojekt PRESIM
Personal på SERC som inte direkt deltar i ramprogrammet men som hjälper till att skapa den
för forskare så viktiga "kritiska massa" är dessa:
Annette Henning, doktorand och ansvarig för BFR-programmet
Sverige

Solenergins utveckling i
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Kenneth Jarefors, doktorand, SERCs TPV-grupp
Jörgen Marks, forskningsingenjör, SERCs TPV-grupp
Kjell Gustafsson,informationsansvarig, sekreterarei SEAS styrelse
Sigge Niwong, solenergi i u-land
Thomas Persson,projektanställd och Thomas Lorang, examensarbetare(villasolvärme)

1.1.2 SERC i högskoleorganisationen
Högskolestyrelsen har i septemberbeslutat anta ett miljöprogram, Miljösatsning vid HögskoIan Dalarna. I detta sägsbl a följade:
"SERC bedriver forskning kring solfångare och solpaneler. Man utvecklar också tekniker för
praktisk tillämpning av den kompetens som utvecklas inom forskningen. Speciella datorprogram har utvecklats och patenteratsinom området. Verksamheten sysselsättermellan 5 och 10
personerberoendepå om man räknar heltids- eller deltidssysselsatta.Man har i dagarna varit
föremål för en utvärdering med ett mycket positivt resultat.
"Inom högskolan utvecklas nu också forskningsenhetenEkologi och Samhälle, EKOS. ...En
nära samverkanspartnerför EKOS är Naturresurscentrum, NRC, i Vassbo som inledningsvis
finansierar 3 doktorandtjänster inom miljöområdet riktade mot EKOS.
"Mycket talar för att EKOS skall förläggas till Vassbo och ges möjlighet att växa där. Detta
underlättas av den positiva utvärderingen av SERC, som också placeras i Vassbo och som initialt representerarden forskningsatmosfär som är nödvändig för en akademisk verksamhet. I
denna atmosfär kan de tre doktorander, som NRC finansierar, arbeta.
"SERC/EKOS svarar för frågor rörande lokal och regional miljöomställning eventuellt med
empirisk koncentration till forskningsparken Falun-BorIänge. Frågor rörande solenergi och
eventuellt bioenergi placeras under SERC/EKOS.
"SERC/EKOS-verksamheten prövas under en 3-årsperiod och ställs under denna tid organisatoriskt direkt under högskoleledningen. Härigenom får man samma status som en hÖgskoleenhet. SERC/EKOS kan självavgöra vilka samarbetspartnerman vill ha och vilken rådsgrupp
man vill ha.
"Det skall noteras att SERC/EKOS genom detta arrangemangensamt blir ansvarig för sin ekonomi och verksamhet på samma sätt som övriga högskoleenheter."

1.1.3 Högskolans

ekonomi

I regeringspropositionen föreslås att fyra högskolor ges universitetsstatus,dock ej Högskolan
Dalarna. Tillsammans med övriga mindre och medelstora högskolor föreslås dock HDa få fasta
forskningsresurser. Nivån på dessaföreslås bli 21,9 Mkrlår, oförändrat under perioden 199799 och samma som högskolan fick under 1996 (allmänt 4,0 Mkr , nätverks- och industrisamarbetsmedel 17,9 Mkr). SERCs andel av dessamedel under kalenderåret 1996 var ca 1,3 Mkr.
Målsättningen är att minsta samma årliga belopp ska tillföras SERC-delen av SERC/EKOS
som fasta forskningsresurser fr o m 1997. Beslut fattas av högskolestyrelsen 15 december.
Fr o m budgetåret 1997 bidrar högskolans samtliga enheter till central förvaltning med 15% av
alla intäkter. Dessutom ska enheternabetala för div. personalkostnader(försäkringar, etc.) med
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1,22% på totala lönekostnaden. Eftersom HDa:s påslag för LKP är 44,4% blir det totala lönepåslaget[144,4/(1-0,0122) -100] = 46,2 %. SERC måste också stå för sina egna lokalkostnader (med ett påslag på 16,33 % för "överhyra Blg") samt andel av leasingkostnad för hÖgskolans telefonväxel (7660:-/telefon). Nuvarande låga hyra (500 kr/kvm, år kallhyra) kommer
sannolikt att gälla också efter ev flytt till Vassbo.

Under innevarande period har flera genombrott inom av BFR (del-)finansierad FoU gjorts vid
SERC:
*
*
*
*
*
*

En ny typ av värmeväxlare, SST, har utvecklats och patenterats.
Systemverkningsgradenför villasolvärmesystem har kraftigt höjtsNy väsentlig kunskap gällande interna och externa reflektorer har tagits fram.
PRESIM har vidareutvecklats och gått upp i TRNSYS 14.1; över 200 program har sålts.
PRESIM 3.0 för Windows har utvecklats och försäljning (i TRNSYS 14.2) har påbörjats
En doktorand (Rönnelid) har tagit lic-examen, en doktorand (Henning) har slutfört sitt

fältarbete och en doktorand (Lindberg) avser ta lic-examen i vinter.
* Flera artiklar har accepteratsför publicering i refereradevetenskapliga tidskrifter.
Dessutom betalar forskningsråd numera i viss utsträckning hyreskosrnader.Det synes därför
rimligt att BFR under kommande treårsperiod ökar SERCs ramanslag med 70 % till 1,31 Mkr
per år (plus HDa:s påslag 15% = 231 kkr). Av detta beräknas 110 kkr gå tilllokalkosrnader
(hälften av SERCs lokalkosrnader; inkl värme, el, städning och vakthå11ning).SERC kommer
senareockså att söka medel till ett års förlängning av Hennings projekt. Med en genomsnittlig
månadslön på 18,5 kkr kostar ett manår ca 320 kkr. Av SERCs verksamhet skulle då BFRs
ramanslagkunna bekosta följande:
2,6 manår/år, forskning (av 3,85)
0,5 manår/år, forskningsstödjande (av 0,78)
utrustning, materiel, resor, tele, etc
hyra
konsultarvoden

840 kkr/år
160 kkr/år
120 kkr/år
110 kkr/år
80 kkr/år

Det föreslås att BFR genom ramanslaget tar ett större ansvar för det fortsatta villasolvärmeprojektet; fortsätter att stödja solfångaroptik i (knappt) nuvarande omfattning; stödjer fortsatt
utveckling av PRESIM. Fördelningen blir som följer:

per

år

forskning
forskningsstödj ande
utrustning, etc
hyra
konsultarvoden

Villasol
man/kkr

Optik
man/kkr

PRESIM
man/kkr

2,0/650

0,5/160
0,1/30
-/40
-/20
-/o

0,1/30
0/0
-/lO

0,4/130
-/70
-/80
-/o

-/lO
-/80
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2. Rapport

ramprogram

systemteknik

FoU

Solfångarutveckling

och

1993-96

2.1 Introduktion
Rapporten omfattar i första hand ramprogrammets ursprungliga tre delar:
* Utveckling av villasolvärmesystem, avsnitt 2.2
* Solfångare med interna och externa reflektorer, avsnitt 2.3
* PRESIM för Windows, avsnitt 2.4
Dessutom ingår rapport över ett delprogram för vilket tilläggsanslag erhölls 10/4-95:
* Publicering av forskningsresultat i solvärme i internationella facktidskrifter, avsnitt 2.5
Ett projekt med separat projektnummer, 950403~O avrapporteras i avsnitt 2.2:
* Datormodell för ackumulatortankar med invändiga värmeväxlare -Validering

och

systemstudier, avsnitt 2.2.3.5

För varje delprojekt redovisas målsättning, utfört arbete och uppnåddaresultat.

Medverkande: Klaus Lorenz, delprojektansvarig, 75%; Chris Bales, 40%; Kent Börjesson,
Tomas Persson,Bo KarIstens och Lars Broman..

2.2.1 Projektets

övergripande

målsättning

Projektets målsättning var att utveckla kombisystemet för villasolvärmeanläggningar.
huvudmål formulerades:
-utbytet från solvärmesystemet skulle höjas med minst 20%
-systemets totalkostnad skulle bibehållas eller sänkas
-kompletterande energikällor skall kunna användas i samma system

2.2.2

Arbete

utfört

1993-1996

FoU-arbete har utförts inom sju delområden, beskrivna i avsnitten 2.2.3.1 -2.2.3.7.

Följande
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2.2.2.1 Utveckling av en 6-dagars mätcykel
En automatisk teststation för ackumulatortankar har byggts upp. En mät- och testcykel på 6
dagar med för sommarhalvåret representativ instrålning har utvecklats för att kunna testa konventionella och nyutvecklade lagringstankar med kringutrustning. Ett laborationsutrymme har
byggts upp och där har hittills 14 olika konfigurationer av sammatank mätts upp under likvärdiga förhållanden.
Systemetstyrs av en styrfil som består av väderdataoch en tappningsprofil. Uppvärmningen
görs genom en elkassett som styrs av testsystemetvia tyristorer så att den simulerar en solfångare. Styrd effekt beräknas med samma formler som i TRNSYS Type 1.
Testcyckeln är utfoffi1ad så att resultaten kan användas för att bedöma systemets prestanda och
för att analysera enskilda komponenter som därefter kan förbättras. Resultaten kan också användas med "OF" (Oynamic Fitting) för att räkna fram årsprestanda.

2.2.2.2 Jämförande mätningar på kombitanken
Jämförandemätningar på kombitankar har gjorts med målsättning att bedömma systemens
funktion i sin helhet samt komponentfunktionen i synnerhet.Denna kunskap har gett möjlighet
till utveckling av enstakakomponenter för att förbättra hela systemetsfunktion. Mätningar på
i Sverige konventionellt användasystemkonfigurationer har delbekostatsav Konsumentverket.
Vi har även utfört uppdragsmätningar på kombitanksystem åt företag.
Testresultatenvisade under 1994/95 solvärmetäckningsgradmellan 36 och 70% för de olika
konfigurationerna. Arbetet har gett en bred kunskap om värmelagringssystemetsfunktion och
dessbrister. Forskningsresultaten är uppmärksammadeifrån allmänhet och branschföretagsom
vänder sig till SERC och visar ett allt större intresse för denna teknik. Viktiga detaljresultat har
kunnat visas om systemkomponentemasfunktion och möjlighet till deras förbättring har påvisats.
Huvudslutsats från arbetet nedlagt 1994/95 är att fortsatt utveckling för alla tankkonfiguratio.
ner måste vara att bygga upp en stabil temperaturskiktning i tanken både vid inlagring och vid
uttag av värme.

2.2.2.3 Utveckling av ny värmeväxlare rör solfångarkretsen
Den av SERC utvecklade vänneväxlaren för solvännekretseni villasolvänneanläggningar, SST
(Small Spiral Tube) utvecklades huvudsakligen under perioden 93- 96. Vänneväxlarens konstruktion är patentsökt och rättigheterna är -efter misslyckade försök att få svensk industri intresserad-sålda till det tyska solvänneföretaget SOLVIS. Vänneväxlaren är framtagen för hög
vänneöverföringskapacitet under driftförhållanden där solkretsen drivs av en lågflödespump
och ackumulatortankens vatten strömmar i självcirkulation. Vänneväxlaren är väldigt kompakt
och innehåller vid samma prestandabara 20 -30% koppar i jämförelse med traditionella kamflänsrör-värmeväxIare. Under 1995/96 har villasolvärmegruppen på SERC och SOLVIS arbetat gemensamtmed vidareutvecklingen av SST-vänneväxlaren och dess integration i ackumulatortanken, samt dessfunktion tillsammans med ett skiktningsfrämjande klaff-fördelningsrör
från SOLVIS.
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SST-värrneväxlaren produceras sedan våren 1996 i Tyskland och säljs av företaget SOLVIS i
Braunschweig. För att minska tillverkningskostnaden förändrades värmeväxlarens geometri
något. Resultatet av detta är en värmeväxlare som med 380 W /K har sämre värmeöverföringskapacitet än de på SERC byggda prototyperna (500 -700 WIK). Samarbetet med SOLVIS
fortsätter och prestandan i prototyper till serietillverkade värmeväxlarna har redan kunnat
förbättras.

SST-vänneväxlaren har även väckt intresse i Canadahos London Hydro Solar Project i ontario. Villasolvännegruppen på SERC har leverat en serietillverkad SST till Canadasom testas
under vid Queens University under hösten 1996. I utbyte för vänneväxlaren får SERC en
TRNSYS-modell för SST-vänneväxlaren. Avsikten är att etablera ett samarbetemed Canada
för att prova eventuella alternativa tillverkningsmetoder med en ny partner.

2.2.2.4 Utveckling av kombitanken
På följande områden har kombitanken utvecklats under 1995/96 som följd av det tidigare nerlagda arbete i denna treårsperiod:
Varmvattenberedning

med kapslad kamflänsrör i ackumulatortanken

I samarbetemed Energiverkstan Dalama i Leksand testadesett kapslat kamflänsrör placerat i
tankens övre del. Leksandsföretagettillverkade värmeväxlaren och gav villasolvärmegruppen
på SERC mätuppdraget att analyseravärmeväxlarens prestandavad gäller värmeöverföring
och skiktning i tanken. Konstruktionen visar sig främja skiktningen i tanken men är känslig för
variationer i designförhållanden. Eftersom varken villasolvärmegruppen på SERC eller Energiverkstan Dalama hade resurser till vidareutveckling av en i och för sig intressant produkt, ligger projektet för närvarande i malpåse.
Varmvattenberedning

i plattvärmeväxlare

utanför

ackumulatortanken

Under 1996 har ett projekt utförts med syfte att analyseraochjämföra olika alternativ för
tappvarmvattenberedning i plattväfileväxlare utanför ackumulatortanken. Detta projekt ingår
BFRs villasolväfileprojekt och delfinansieras genom ett mätuppdrag från Konsumentverket.
För detta projekt anställdes en ny medarbetare(Tomas Persson).Fyra "varmvattenautomater"
från Ceteterm (två typer), Alfa Laval och Solvis har testats.Företagenfick skicka nya versioner av sina automater efter de hade fått del av resultaten från de införande testen. Solvis och
Ceteterm användesig av denna möjlighet. Alfa Laval hade inte sin nya version färdig i tidTermiska prestanda,användarvänlighet och inverkan på solväfilesystemets täckningsgrad har
beaktats.Två av automaterna är avseddaför koppling till väfilepannor och presteradesämre
än de två (från Ceteterm med tvåvägsventiloch Solvis) som är avseddaför koppling till ackumulatortankar. Ceteterm (tvåvägsventil) och Solvis testadesmed SERCs sex-dagarstest.soltäckningsgrader för testet gav över 80%, jämfört med 70% för samma tank med interna värmeväxlare, visar att tekniken ger ökad solväfileutbyte. Kostnaden för automaterna är dock i
dagslägetalltför högt, men skulle kunna minskas avsevärt vid större produktionsvolymer.
Kombitankför

Villasolvärmeanläggningar

-status november 1996

I början av maj utfördes den första 6-dagarsmätningenpå en 750 liters ackumulatortank utrustad med SERCs SST värmeväxlare samt SOLVIS klaff-fördelningsrör på solkretssidan. På
varmvattensidan installerades en plattvärmeväxiare med avanceradstyrning av tankvattnets
flöde. Denna konfiguration visade sig ge över 90% täckningsgrad. Detta skall jämföras med
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täckningsgrader på mellan 36% och 70% för de tanksystem som var (och fortfarande är) typiska i svenska solvärmesystem.Detta positiva resultat har uppnåtts genom att både laddning
från solfångaren och värmeuttag från tappvattenväxlarenbibehåller skiktning i tanken. Det är
såledesgenom samverkan mellan de olika komponenterna som hög täckningsgrad uppnåsSystem med skiktad urladdning men oskiktad laddning, t ex de system som testadesmed tappvattenautometemaovan och intern värmeväxlare för solfångare, har c:a 10% sämre täckningsgrad än SOLVIS system.

2.2.2.5 Validering av tankmodell
Under budgetåret 1995/96 har vi11asolvärmegruppenpå SERC ingått i ett samarbetsprojekt
med Institutionen för Installationsteknik på cm samt Institut ftir Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW) på Universität Stuttgart. Projektet med titeln Datormodellför ackumulatortankar med invändiga värmeväxlare -Validering och systemstudier ingår i villasolvärmegruppens arbete, men har ett eget projektnummer hos BFR (950403-0).
Målsättningen med detta projekt är att validera TRNSYS-modellen TYPB 74, framtagen av
ITW , för de i Sverige använda kombitankarna med invändiga värmeväxlare. Arbetet presenterades på BUROTHERM Seminar No.49 -Physical Models for Thermal Bnergy Storages i
Bindhoven, Holland i mars 1996.

Gruppens arbete visade tidigt på en brist i modellen vad gäller värmeöverföring i början av
tappningar.Modellen kunde förbättras på denna punkt. På SERC utfördes mätningar i enlighet
med de krav som ITW ställer i sitt arbete med den föreslagna CEN-standarden EN TC 312,
Part 6 Annex A. Dessamätvärden användesför parameteridentifiering av TYPE 74, ett arbete
som leddes av institutionen för installationsteknik vid CTH. Den därpå följande TRNSYS-simuleringen jämfördes sedanmed SERCs mätningar under det "verkliga" 6-dagarstestet med
sammasystem och naturligtvis samma indatafile för väder och tappningar.
Resultatet av arbetet är att god överensstämmelsemellan verklighet och simulering kunde
uppnåsför det undersökta systemet när det gäller energibalansenför de inbyggda värmeväxlama (d v s utan hänsyn till elpatronen). Däremot är överensstämmelsenmellan uppmätta och
simulerade temperaturer i tanken vid olika tidpunkter, d v s överensstämmelsenav skiktningen
inte lika bra. Dessutom finns det fall när våra mätdata visar att elpatronen slår på, på grund av
vattenrörelser i tanken, då modellen, som idealiserar utjämning av temperaturer mellan
"ostabila" skikt, inte kan simulera detta. Det är idag oklart hur stor påverkan dessabrister har
på resultaten av långtidssimuleringar, men under 6-dagarstestetresulterar detta i en minskning
av täckningsgradenmed ca 5 % för den validerade modellen. Nya test utförs nu vid SERC för
att se om det är möjligt att genom en annorlunda'placering av termostaten ta bort dessa
oönskadepåslagningar avelpatronen i praktiska system.
Modellen är all~å validerad för system med inbyggda värmeväxlare men utan elpatron med
termostat vid samma höjd som själva elpatronen. Kontakt med ITW har tagits för att se om
modellen kan vidareutvecklas för att kunna simulera elpatronensfunktion bättre.
En artikel med titel System T est versus Component T est and System Simulation for Storage
System Configurations with Intemal Heat Exchangers är nästan klar och ska skickas till Solar
Energy för publicering.

1
Systemstudier med TRNSYS
Som fortsättning av arbetet med valideringen av tankmodellen Type 74 för TRNSYS har systemstudier för system med inbyggda värmeväxlare utförts. Modeller för system 1,2 och 4 simulerades genom att utgå ifrån den validerade modellen för system 3 med justeringar av enstaka parametrar. Dessa studier baserades på antagandet att elpatronen inte sätts på i onödan
p g a vattenrörelser i tanken. Systemen har simulerats för förhå11anden i 6-dagarstestet och för
ett antal sommarhalvårsperioder. Resultaten visar att rangordningen för systemen är densamma
som för 6-dagarstestet men att skillnaden emellan system inte är helt samma.

2.2.2.6

A vlagda

Forskarstudier

kurser

för

Klaus

Lorenz

forskarutbildningen

Solvärmeteknik 4 p, HFB 1994
Installationsteknik 4 p, Chalmers 1994/95
Mätteknik 3 p, Chalmers 1995
Undervisnings- och presentationsteknik 2 p, Chalmers 1995
Värmeöverföring 3 p, Chalmers 1996
Informationssökning 2 p, Chalmers 1996
A vhandlingsarbete

för

lic-examen

Preliminär titel på lic-arbetet: Theoretical and Experimental Study of a Spiral Small Tube Heat
Exchanger for Small Solar Heating Systems.
27 p för experiment, beräkningsprogram och handledning av examensarbetenunder 94 och 95

2.2.2.7 EU-projekt

EU-projektet Input/output Controller som villasolvärmegruppen var medsökandetill, fick avslag. Däremot organiseradevillasolvärmegruppen inom ramen för ett Leonardo Da Vinci-program en utbildnings- och informationsvecka för tyska utbildare inom solvärmeteknik. De tyska
deltagama uppskattade de arbeten som görs av villasolvärmegruppen och det bestämdesatt
fortsätta liknande utbildning ar cirka 2 ggr per år. Deltagama från Institut fur Solarenergiforschung i Hameln i Tyskland uttalade sitt intresseav gemensammaprojekt för de kommande
åren.

2.2.3 Utfört

arbete 93-96 jämfört

med målsättningen

2.2.3.1 A vklarade arbeten
Målsättningen som Villasolvärmegruppen hade vid projektets början var att höja solvärmesystemets utbyte med minst 20%. Utgår man från resultaten i SERCs 6-dagars-test,bedöms den
typiska svenskakombitanken med en intern tappavttenväxlareha ca 36% och med två intena
växlare ca 60 % täckningsgrad. Den hittills mest utvecklade kombitanken, som innehåller
SERCs SST-värmeväxlare, uppnår över 90% täckningsgrad i samma test och uppfyller målsättningen med råge.
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2.2.3.2 Kvarvarande

arbeten

järnfort

med målsättningen

Arbetet under treårsperiodengällde utveckling av kombisystemet för villasolvärme. Kombisystem innebär att solvärmen som tillförs ackumulatortanken bådekan tillgodose täckning av
varmvattenbehovetunder sommaren samt delvis täcka värmebehovetunder uppvärmningssäsongen. Vi har under den gångna treårsperiodenenbart undersökt kombitankens funktion under sommarförhållanden. Den optimeringen av tanken med höjd täckningsgrad som följd gäller
enbart för sommarförhållanden. Däremot kan vi utgå ifrån att en väl skiktad tank som visar
fördelar under sommarförhållanden kommer att visa bra systemfunktion även under vintern.
Under uppvärmningssäsongenkommer tanken utöver de hittills undersöktadriftfallen även att
behöva ta emot värme från en panna och lämna värme till ett radiatorsystem. Solvärmesystemets funktion kommer att främjas i dessasystem om också pann- och radiatorkretsarna fungerar så att skiktningen i tanken bibehålls. Vi har dock ej haft tid att bearbetahelårsförhållanden.
Detta kommer att kräva en noggrann analys av driftsförhållandena i värmeanläggningen.

2.2.4 Pågående arbete
2.2.4.1 Optimering av tanksystem med inbyggda värmeväxlare
Med hjälp av TRNSYS I PRESIM ska tanksystem med inbyggda värmeväxlare för båda solfångarkretsen och beredning av varmt vatten optimeras för sommarhalvåret med enbart varm.
vattenlast. Inverkan av parametrar som t ex värmeväxlarens storlek och placering, elpatron
placering, solfångarstorlek och orientering, ska studerasoch leda till en optimalt kostnadseffektiv systemutförande för en bestämt last.
2.2.4.2

Licenciatuppsats

Det teoretiska arbetet med SST-vämleväxlaren ska sammanställasunder hösten så att Iicenciatuppsatsenkan fårdigställas under 1997. Kompletterande mätningar på SST-vämleväxlare
kommer att utföras vid behov.

2.2.5 Villasolvärmegruppen

på SERC -status efter 5 års arbete

SERC har med villasolvärmegruppen under de gångnaåren byggd upp den kanske frärnsta
kompetenseninom detta område i Sverige. Gruppen har en stark förankring i det praktiska utvecklingsarbetet genom nära kontakt till både svenskasolvärmeföretag, självbyggegrupperna
och ett flertal utländska företag. Den laborationsutrustning som finns och som uppdateraslöpande ger enaståendemöjligheter till test av solvärmesystemenskomponenter under järnförliga
förhållanden. Ä ven på det teoretiska området har successivtskett en kompetenshöjning: Klaus
Lorenz har blivit forskarstuderandevid institutionen för installationsteknik (II) på cm med
Jan Olof Dalenbäck som handledare.Chris Bales har varit huvudansvarig i samarbetetmed installationsteknikinstitutionen för området datorsimuleringar. Samarbetethar varit utvecklande
för hela villasolvärmegruppen på SERC.
Internationella arbetsgrupper som vi har deltagit i, t ex IEAs TASK 14, samt samarbetetmed
forskningsinstitutioner som DTH , ISFH, ITW har ställt villasolvärmegruppens FoU-arbete i
ett värdefullt internationellt perspektiv.
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Utveckling av villasolvärmeanläggningar är specifIkt för de förhållanden som råder i Sverige
när det exempelvis gäller instrålningsförhållanden, uppbyggnadav traditionella värmesystem,
energipriser o s v. Vi har i det internationella samarbetetbåde lärt oss av andra och bidragit
med väsentliga kundskaper på området. Här kan t ex nämnas SST-värmeväxlaren för solvärmekretsen som utvecklades på SERC. Iden föddes i augusti 1992, och sedanvåren 1996 är
den i serieproduktion i Tyskland. Ett annat bidrag ifrån SERC till den internationella utvecklingen på villasolvärmeområdet är iden till kombitanken i sig. Denna typ av värmelagringstank
för solvärme har varit specifIk för Sverige p g a vedeldningensspridning.
Detta medför att ackumulatortank är förhållande\{is vanligt förekommande. Vid nyinstallation
kan kostnaden för tanken fördelas på flera värmekällor. I länder som Tyskland och Danmark
har man tills för något år sedanarbetat mest med rena tappvarmvattenanläggningaroch -i
mindre utsträckning -med dyra och komplicerade två-tank-anläggningar (både varmvattenberedare och ackumulatortank). Efter att vi på SERC kunnat visa hur den från början dåliga värmetekniska funktionen hos de i Sverige användakombitankarna kunde förbättras, har flera företag, främst i Tyskland, utvecklat kombitankar som bygger vidare på den svenskafilosofin.

2.2.6 Publikationer
1. K. Lorenz, L. Broman and C. Bales. Criteria for cost efficient small scale hot water
insta11ations.Proc. ISES Solar World Congress, 23-27 August 1993, Budapest, Hungary ,
Vol. 5, pp 123-128.
2. K. Gustafsson and K. Lorenz. The spreading of know how through educating homebuilders
Proc. ISES Solar World Congress, 23-27 August 1993, Budapest, Hungary, Vol. l,
pp 401-404.
3. K. Lorenz. Report on IEA Task-14 Activities on Solar Collector Systerns,Conference in
Rome. Rapport HFB-SERC--46--SE, juni 1993,35 pp
4. K. Lorenz, C. Bales, K. Börjesson och L. Broman. Villasystem för solvärme. Rapport HFBSERC--48--SE, december 1993, 83 pp.
5. K. Lorenz, C. Bales, and L. Broman. Development of a spiral small tube heat exchangerfor
smaller low flow SDHW systerns.Proc. Int Conf. North Sun '94,7-9 September 1994,
Glasgow, Scotland, pp 19-24.
6. K. Lorenz, K.. Börjesson, C Bales, and L. Broman. Comparison of pumps that can be used
for smaller low flow SDHW systerns.Proc. Int. Conf. North Sun '94,7-9 September 1994,
Glasgow, Scotland, pp 37-41.
7. K. Lorenz and L. Broman. Heat Exchanger Device and Method of Transferring Heat.
Internationell patentansökanNr. WO 94/17355.
8. K. Lorenz. Storage systernsused in Sweden -design and performance. Paper presentedat
IEA Solar Reating and Cooling ProgramrneTask 14: Advanced Active Solar Energy
Systerns.Workshop on Water Reater Tank Design and Rating, 10-11 February 1995, San
Diego, USA.
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9. K. Lorenz. Spiral small tube heat exchanger. Paper presentedat IEA Solar Reating and
Cooling Programme Task 14: Advanced Active Solar Energy Systerns.Workshop on Water
Reater Tank Design and Rating, 10-11 February 1995, San Diego, USA.
10. K. Lorenz, C. Bales och K. Börjesson. Provning av ackumulatorsystemför solvärmeanläggningar. Rapport HFB-SERC--51--SE, juni 1995, 100 pp.
11. J. Dahrn, K. Lorenz, and C. Bales. Parameteridentification for tank integrated heat
exchangers.Conference proceedings for Eurotherm No 49 -Physical Models for Thermal
Energy Systerns,Eindhoven 25-27 Mars 1996, pp XX-XX.
12. C. Bales and K. Lorenz. Small spiral tube heat exchangersPaper presentedat Workshop
on Residential Solar Water Reating & Utilities, Solar Innovations '96 i Toronto, Kanada,
June 1996.
13. T. Persson,K. Lorenz, och C. Bales. Provning av tappvam1vattenautomaterkopplade till
ackumulatortank,okt 1996. Rapport DU-SERC--56--SE, oktober 1996,68 pp.

2.3 Solfångare

med interna

och externa

reflektorer

2.3.1 Inledning och målsättning
I den ursprungliga

l.
2.
3.
4.
5.

programplanen

för perioden

1993-96 var fem huvudområden

angivna:

Simulering av värmetransporter i CPC-solfångare
Värmeförlustmätningar i CPC-solfångare
IR-emittans hos reflektorn i CPC-solfångare
Intensitetsfördelning på absorbatorn
.
Vidareutveckling av stora svenska CPC-solfångare,

Samtliga områden, med undantag av område l, har genomarbetats.Dessutom har, efter samråd
med BFRs referensgrupp, studier gjorts rörande metoder för bestämmandeav infallsvinkelberoende hos solfångare med reflektorer, korrugerade reflektorer i solfångartillämpningar samt
utveckling och utvärdering av solprojektionsdiagram.

2.3.2 Värmeförluster

CPC-solfångare

Vid ett tidigt stadium beslöts i samråd med referensgruppenatt område 1 ej skulle genomföras
då omfattande beräkningar och simulering av CPC-solfångarepublicerats i internationella tidskrifter (Eames och Norton, två artiklar i Solar Energy 1993). Nyttan av egna simuleringar
bedömdesdärför som ringa. Istä11etgenomfördes omfattande och kompletterande värrneförlustmätningar i den hotbox-model som påbörjats före programperioden. Framförallt gällde
detta studier rörande konvektionshinder i CPC-sl?lfångarenoch inverkan av reflektoremas
emittans på CPC-solfångarensvärrneförluster, men även betydelsen av reflektoremas konduktivitet, absorbatoms selektivitet, samt betydelsen av luftgap mellan absorbatornoch reflektorn
och mellan reflektor och glas studerades.Hot-boxen bestod av fem para11ellareflektortråg med
koncentrationsfaktor C = 1.56 och en acceptansvinkel på 2 * 35 grader. Detta är den geometri
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som i en förstudie till detta projekt bedömts vara nära optimum ifall symmetriska CPC-koncentratorer ska användasi svenska solfångare.
Tidigare internationella studier om hur reflektoms emittans påverkar värmeförlustema har visat
att emittansen har ingen eller ytterst ringa påverkan på de totala värmeförlustema från solfångaren. Dessastudier har dock varit baseradepå beräkningar, men de mätningar som nu
gjorts visar att värmeförlustema kan minska med ca 8% (ca 0.2 W!m2, K) om lågemitterande
reflektorer används istället för högemitterande. Förklaringen är att de ändrade optiska infraröda egenskapernai solfångaren då någon y tas emittans ändrasskapar en annan temperaturfördelning i solfångaren, vilket i sin tur kommer att påverka konvektionsmönstret hos luften
inuti solfångaren. Effekten av reflektoremas emittans på värmeförlustema är därför en kombination av strålnings- och konvektionsfenomen och kan därför vara svår att upptäcka annat än
med experimentella försök av den typ som gjorts inom detta projekt.
Insättning av teflonfilrn i CPC-solfångaren minskade värmeförlustema med ca 30%, eller
knappt 1 W /m2,K. Denna minskning är avsevärd och bör därför självklart övervägas om stora
CPC-solfångare av motsvarande typ ska byggas. Ä ven acrylskivor provades som konvektionshinder och dessa medförde något lägre värmeförluster p g a den låga transmittansen i IR-området. Teflonfilrn bedöms dock som ett mer optimalt konvektionshinder p g a dess höga
transmittans i solstrålningens frekvensområde.

Som väntat medför tjocka, och såledeshögkonduktiva, reflektorer större värmeförluster än
tunna reflektorer. Skillnaden mellan olika reflektortjocklekar minskar dock då konvektionshinder används och tjocka reflektorer, som är mer mekaniskt stabila än tunna, kan därför vara av
intressei framtida CPC-solfångare.Betydelsen av luftgap mellan reflektor och glasning visade
sig vara av liten betydelse för de temperaturområdensom är aktuella för termiska solfångare.
Väm1eförlustmätningarnahar beskrivits i konferensbidrag (Ref.s 14, 18). En omfattande artikel har även blivit antagenför publicering i Solar Energy och är nu under tryckning (Ref. 23).

2.3.3 Intensitetsfördelningen

i absorbatorplanet

i CPC-solfångare

Intensitetsfördelningen på absorbatom har beskrivits med analytiska formler som tagits framResultatet har ännu ej publicerats men presenteratsbl a på ett seminarium vid Teknikuffi, Uppsala universitet. De analytiska uttrycken visar att det alltid finns punkter i absorbatorplanetsom
har (matematiskt sett) oändlig intensitet då man använder CPC-formade reflektorer. Denna
upptäckt är viktig då det för alla solenergisystem'som innehåller CPC-formade reflektorer innebär risk att man bränner sönder absorbatom om reflektom är perfekt. Upptäckten är även av
inomvetenskapligt intresse då man tidigare inte ansett att det finns något analytiskt uttryck för
intensitetsfördelningen i absorbatorplanetpå CPC-solfångare. Det har också ansetts att "hot
spots" endast uppkommer vid vissa extrema infallsvinklar, inte vid alla som de framtagna uttrycken visar. Den analytiska lösningen planerasatt beskrivas i en kortare tidskriftsartikel.

Den stora CPC-solfångare som byggdes i slutet av förra programperioden har testats och utvärderatsvid Älvkarlebylaboratoriet under 1993-95. Parallellt gjordes en utvärdering av en
stor LOB-solfångare med samma area, isoleringstjocklek och med absorbator och glasning
med ungefär samma optiska prestandasom materialen i CPC-solfångaren.U tvärderingen,
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gjord med den linjära regressionsmetodsom Bengt Perersutvecklat, visar på följande prestanda vid 70 °C medeltemperatur (baseratpå klimatdata från Stockholm, 1989):
c PC
FTlo [-]
F'UL [Wlm2,K]
Årsutbyte [kWh/m2]

Plan solfån~are

0.75
2.5
315

0.80
3.3
307

Beräkningarna av årsutbytet är snarlika och skillnaden ligger inom felmarginalen för beräkningsmetoden. Resultaten visar dock att det går att byta ut en del av absorbatorytan mot intern
reflektorer och att detta ej behöver innebära lägre årsutbyte. De lägre värmeförlustema för
CPC-solfångaren är positivt då solfångama anväFldsi stora system, t ex fjärrvärmetillämpningar, med höga medeltemperaturer.
Utvärderingen presenterade vid North Sun-konferensen i Skottland 1995 (Ref. 17). Byggprocessen och den gjorda utvärderingen har även beskrivits i en artikel som är under tryckning i
Solar Energy (Ref. 24).

2.3.5 Metoder för bestämmande av infallsvinkelberoende
med reflektorer

hos solfångare

Till skillnad från plana solfångare har solfångare baseradepå reflektorteknologi ett komplicerat
infallsvinkelberoende som inte går att beskrivas med endasten parameter.Tillsammans med
Bengt Perers, Vattenfall Utveckling AB, har den linjära regressionsmetodsom användsvid dynamisk testning vidareutvecklats för att även kunna användasför att beskriva komplicerade
infallsvinkelberoenden. Infallsvinkelberoendet hqs den tidigare byggda CPC-solfångarenhar
därmed kunnat beskrivas i två dimensioner (dvs längs med båda de principiella optiska axlarna
i t ex en CPC-solfångare). Metoden har presenteratsvid EuroSun'96 (Ref. 22). Teoretiska beräkningar som gjorts visar att denna metod är nödvändig och en klar förbättring då den tidigare
internationellt föreslagna metoden med "faktoriserat infallsvinkelberoende" leder till en Övervärdering av den optiska prestandanhos CPC-solfångaren med en överskattning av årsutbytet
med 4-5% som följd. Dessaberäkningar presenteradesvid ISES World Congress i Harare
(Ref. 20). Artikeln har även säntsin till Solar Energy.

2.3.6 Användandet

av korrugerade

reflektorer

i solfångartillämpningar

Förutom de ovan redovisade områdena som angavsi den ursprungliga ansökanhar omfattande
studier genomförts om användandetav korrugerade reflektorer i koncentratortillärnpningar.
Teoretiska ray-tracing beräkningar, vilka verifierats med fältmätningar sommaren 1995, visar
att användandetav korrugerade tillsatsreflektorer kan öka den årligen reflekterade energimängdenmot solfångaren med upp till 13%, järnfört med om en plan tillsatsreflektor av samma
längd och reflektans används. Orsaken är att en korrugerad tillsatsreflektor av rätt geometri
sprider det reflekterade ljuset så att strålning som annarsskulle reflekteras över solfångaren
kan fås att spridas mot solfångaren genom reflektion i de korrugerade ytorna. Därmed utnyttjas
framförallt en större del av direktstrålningen morgon och kväll under sommarmånaderna,än
vad motsvarandeplana tillsatsreflektorer kan göra. Resultat från beräkningarna har presenterats vid ett par olika konferenser (Ref.s 16, 19).
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Teoretiskt intressant är även att man kan bygga linjära CPC-koncentratorer med korrugerade
reflektorytor som får en större acceptansvinkel för centrala strålar än vad som tidigare ansetts
möjligt enligt fysikens lagar. Förklaringen är att den linjära koncentratorn upphör att vara
"tvådimensionell" och istället övergår till att bli "tredimensionell" i och med att reflektorytorna
inte längre är släta. Fenomenet, som tidigare varit okänt, har väckt internationell uppmärksamhet då det presenteratsoch fenomenet kan i framtiden få betydelse bl a för möjligheten att göra
armaturer med nya ljusspridande egenskaper(Ref. 15). För solenergitillämpningar är dock en
korrugerad C PC av mindre intresse då det acceptansvinkelområdeman får då reflektorerna
korrugeras inte överensstämmermed den fördelning av solstrålning som man har på himlen
under de tider en solfångare är i drift. Här återstår dock en del teoretiska beräkningar. Till exempel kan korrugerade CPC-formade tillsatsreflektorer vara av intresse då dessaborde kunna
göras längre, och därmed reflektera mer solstrålning mot solfångarplanet, än motsvarandesläta
CPC-formade tillsatsreflektorer.

2.3.7 Utveckling

av energiprojektionsdiagram

Under programperioden har den i Sverige tidigare användametoden med energiprojektionsdiagram vidareutvecklats. Bl a har modeller för att inkludera den diffusa strålningen i energiprojektionsdiagrammen tagits fram och matematiken kring beräkningar av energiprojektionsdiagram i olika plan har beskrivits. Den årliga instrålningen projicerad i olika plan har analyserats, och bl a har den stora principiella skillnaden mellan CPC-solfångaremed öst-västlig respektive nord-sydlig utsträckning kunnat visats. Analys av solstrålningsdatafrån Stockholm visar att en öst-västlig CPC-solfångare i runda tal behöver endasthalva acceptansvinkelnjämfört
med en CPC-solfångare med nord-sydlig utsträckning. Metoden har beskrivits i en artikel som
skickats in för internationell publicering (Ref. 25). Som en följd av detta arbete har också ett
nytt analytiskt uttryck för den optiska acceptansen av diffus strålning, view factor , för CPCsolfångare med nord-sydlig utsträckning tagits fram, men detta arbetehar ännu ej publicerats.
Ett första utkast till artikel finns som en bilaga i Ref. 18.
Som en direkt följd av arbetet med solprojektionsdiagram har en studie gjorts om solstrålningens fördelning på olika latituder och dessbetydelse för design av optiska system. Tidigare internationella analyser av hur stationära koncentr';ttorerska utformas har i stor utsträckning baseratspå geometriska studier av solens rörelse över himlen, vilken visar samma symmetri,
oberoendeav för vilken latitud analysen görs. Med detta förfarande tar man ej hänsyn till k1imateffekter och det faktum att solstrålningens intensitet är låg då solens position är nära horisonten p g a absorption i atmosfären. Genom att summeraden tillgängliga solstrålningen i
energiprojektionsdiagram tas även hänsyn till de senarefaktorerna och den skeva fördelningen
mellan vinter- och sommarsolstrålning på höga latituder blir uppenbar.
Genom att järnföra den verkliga solstrålningensfördelning för olika latituder har det bl a kunnat visas att acceptansvinkeln hos öst-västligt orienteradeCPC-solfångare minskar med ökad
latitud, samt att asymmetriska stationära koncentratorer är mer optimala än symmetriska koncentratorer på höga latituder. Analysen, som presenteratsvid EuroSun '96 (Ref. 21), förklarar
även utformningen av den så kallade MARECO-solfångaren som är under utveckling vid Vattenfall Utveckling AB.
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Våren 1995 lades en licentiatuppsats vid Uppsala universitet fram om CPC-solfångare i svenskt
klimat (Ref. 18). Som bilagor till uppsatsenfinns de första versionerna av Ref. 23, Ref 24 och
Ref. 25. Projektet har även presenteratskontinuerligt vid BFR/SEAS-dagarna (Ref. 26).
Under våren 1996 har även en teoretisk studie fårdigställts om tillsatsreflektorer för solcellsmoduler. Denna studie har ej bekostats av BFR, utan av Högskolan Dalarna och Vattenfall utveckling AB, men nämns här eftersom studien är en direkt uppföljning av de arbeten om tillsatsreflektorer för solfångare som BFR stött under många år. Studien planeras ingå som en del
i Rönnetids kommande doktorsavhandling.

2.3.9 Publikationer
14. M. Rönnelid and B. Karlsson, Heat lossesin solar collectors with intemal reflectors, Proc.
ISES Solar World Congress, Budapest, Hungary Vol. 5, pp 293-298 (1993).
15. M. Rönnelid, B. Perers and B. Karlsson, Optical properties of nonimaging concentrators
with corrugated reflectors. Proc. SPIE Optical Materials Technology for Energy Efficiency
and Solar Energy Conversion XIII", Freiburg, Germany, pp 595-602 (1994).
16. M. Rönnelid, B. Perers and B. Karlsson, Corrugated booster reflectors for large solar
collector fields, Proc. North Sun'94, Glasgow, Scotland, pp 77-82 (1994).
17. M. Rönnelid and B. Karlsson, Construction and testing of a low-concentrating
collector, Proc. North Sun..94, Glasgow, Scotland, pp 83-88 (1994).

C PC.

18. M. Rönnelid, Optical and thermal properties of low-concentrating CPC-collectors for
Swedish conditions. Licentiate thesis, Report UPTEK 95072 R, Uppsala University,
Institute of Technology (1995).
19. M. Rönnelid and B. Karlsson, The use of cocrugatedbooster reflectors for large solar
collector fields, paper presentedat ISES Solar World Congress,Harare, Zimbabwe,
September 11-15 (1995).
20. M. Rönnelid, B. Perers and B. Karlsson, On the factorization of incidence angle modifiers
for CPC-collectors, Paper presentedat ISES Solar World Congress, Harare, Zimbabwe,
September 11-15 (1995). (Also submitted to Solar Energy, 1996)
21. M. Rönnelid, B. Karlsson and J. M. Gordon,The impact of high latitudes on the optical
design of solar systerns,Proc. EuroSun '96, Freiburg, Germany, September 16-19, 1996.
22. B. Perers,B. Karlsson and M. Rönnelid, An improved dynarnic test method for the
determination of non-linear incidence angle modifiers from outdoor testing using standard
multiple regression tools, Proc. EuroSun '96, Freiburg, Germany, September 16-19,1996.
23. M. Rönnelid and B. Karlsson, Experimental investigation of heat lossesfrom lowconcentrating non-imaging concentrators .Solar Energy, in press, 1996.
24. M. Rönnelid, B. Perers and B. Karlsson, Construction and testing of a large area CPC.
collector and comparison with a flat plate collector. Solar Energy, in press, 1996.
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25. M. Rönnelid and B. Karlsson, The use of irradiation projection diagrarns for estirnating
seasonaluseful irradiation on surfaces (submitted to Solar Energy).
26. M. Rönnelid, Solfångare med interna och externa reflektorer; skriftliga och muntliga redovisningar vid BFR/SEAS årliga statusseminariumom solvärme, Älvkarleby (1993), Borlänge (1994), Stockholm (1995), Stockholm (1996)

2.4 PRESIM

för Windows

2.4.1 Inledning och målsättning
Projektledare: Eva Lindberg (EL)
SERC har sedan 1987 utvecklat modelleringsprogrammet PRESIM, ett grafiskt användargränssnitt som producerar indata till simuleringsprogrammet TRNSYS, utvecklat vid Solar
Energy Laboratory (SEL), University of Wisconsin.
PRESIM 1.0 utgavs hösten 1990 och visades första gången vid North Sun '90 Conference i
Reading. Sedandesshar PRESIM visats vid ett flertal internationella konferenser. PRESIM
säljs sedanhösten 1994 tillsammans med TRNSYS och TRNSED, utvecklade av Solar Energy
Laboratory SEL, Univ. of Wisconsin-Madison, USA, samt PREBIO och ONLINE, utvecklade
av Transsolar, Stuttgart, Tyskland, i ett programpaket som kallas TRNSYS 14.1. TRNSYS
14.1 presenteradesvid ISES World Congressi Budapest 1993 och vid World Renewable
Energy Congress i Reading 1994. De olika programvarorna säljs ej längre separat.Marknadsföringen sker av SERC, SEL, Transsolar och University of Liege, som är säte för European
TRNSYS Club. Fram till halvårsskiftet 1996 har TRNSYS 14.1 sålts i 228 ex.
Målsättningen med arbetet under perioden var att utveckla en Windows-version av PRESIM
Den har uppnåtts i och med att PRESIM 3.0 för Windows sedanseptember 1996 säljs i programpaketet TRNSYS 14.2.

2.4.2 Arbete under 3-årsperioden

94/96

PRESIM i DOS-version ägs i sin helhet av SERC. Uppgradering till PRESIM 2.23, som arbetar med TRNSYS 14.1, fårdigstä11desunder våren 1994 av EL med visst stöd av Svante
Nordlander (som var huvudansvarig för PRESIM 1.0). Programmeringen gjordes till största
delen i Pascalmed en del små subrutiner i programspråketC. Uppgraderingen skedde i samråd
med Transsolar, som hade många förslag ti11förbättringar.
De flesta TRNSYS-användare arbetar numera i PC-miljö med Windows, och ett naturligt steg
var då att konvertera TRNSYS-paketet till Windows. Användarna behöver då inte lämna Windows för att arbeta med TRNSYS. Dessutom så kommer Windows 95 att nästan helt eliminera
DOS-miljön. Vissa användarehar också minnes- och konfigureringsproblem i DOS, vilka
problem inte finns i Windows-miljön. Utvecklingen av TRNSYS 14.2 presenteradesvid World
Renewable Energy Congress i Reading 1994. PRESIM 3.0 presenteradesvid TRNSYS User
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Tag i Stuttgart, Tyskland, i november 1995 och vid TRNSYS Users Group Meeting i Liege i
februari 1996. TRNSYS 14.2 for Windows presenterades vid ISES-Europe Conference i Freiburg i september 1996 och vid TRNSYS User Tag i Stuttgart i november 1966. Sedan september 1996 säljs PRESIM 3.0 i programpaketet TRNSYS 14.2 for Windows.

Utveckling av Windowsversion av PRESIM har gjorts i samarbetemellan SERC och Daltek
AB. Det finns två anledningar till samarbetet: (i) PRESIM är byggt på ett ritprogram, HiDraw,
som är utvecklat av och ägs av Daltek. HiDraw är redan omskrivet till Windowsversion på bekostnad av ABE, och ABE samtycker till att SERC drar fördel av detta. Hidraw-delen av
PRESIM programmeras av Daltek och ägs av dem, och den PRESIM-specifika delen ägs av
SERC. HiDraw/PRESIM är tilllOO % omskrivet för Windows. (ii) Windows-versionen av
PRESIM programmeras i programspråket C++, och SERC saknar erfarenhet av detta. Det
skulle alltså ta lång tid att lära och programmera i ett nytt språk för SERC. Den del av PRESIM som genererarindatafilen till TRNSYS programmerasav E.L., efter kunskapsöverföring
av Daltek, i ett C-liknande språk som är utvecklat av dem.
PRESIM har fått en konkurrent. Det kommer att säljas två versioner av TRNSYS 14.2 för
Windows; TRNSYSwith PRESIM och TRNSYSwith IISiBat. Det senareär utvecklat i Frankrike med stöd från franska staten. Utvecklingen startadeungefär samtidigt som PRESIM-utvecklingen började, och resultatet är klart först nu. Tre skillnader mellan PRESIM och IlSiBat
är:
a) IlSiBat kräver Pentium-processor och 16 Mb minne, medan PRESIM klara sig med 486processor och 8 Mb minne.
b) PRESIM kan läsa gamla ritningar gjorda i PRESIM för DOS, vilket inte IlSiBat kan göra.
c) Kopplingarna mellan komponenter är olika. I PRESIM visas alla kopplingama mellan komponenternasymboler på ritningen, medan i nSiBat fmns det endasten kopplingslinje mellan
symbolerna och ett klick på denna linje öppnar ett nytt fönster där användarenkan ange
vilka in-och utgångar som skall sammankopplas.
Några fördelar med PRESIM i Willdows-miljö:

* Enhetlig arbetsmiljö för användaren,då de flesta stora programvaror numera är Windowsapplikationer.
* Stort antal skrivare kan anslutas, de begränsadeutskriftsrutinerna i PRESIM behövs ej
längre.
* Flera ritningar kan hållas på skärmen samtidigt. Kopiering av komponenter och grupper av
komponenter med tillhörande data kan ske från en ritning till en annan.
Följande övriga funktioner erbjuds av PRESIM för Windows:

* En ny PRESIM-komponent, Concentrator, gör det möjligt att liksom i DOS-versionen
koppla ihop utgångar från olika komponenter till en enda utgåendeledning. Den möjliggör
minskning av antalet kopplingsledningar på ritningen för att få klarare ritning.
* EQU-komponenten kan nu ha flera utgångar. Detta reducerar antalet EQU-komponenter på
ritningen och gör denna klarare, mer plats ges till fysiska komponenter som pumpar, solfångare, etc.
* Nya funktionen Hide-Restore gör att komponenter med tillhörande ledningar tillfälligt kan
gömmas på skärn1enoch vid utskrift. Lämpligt att användat ex vid utskrift på printer då för
systemet ointressantakomponenter att döljas: DataReader,SimSum m.m.
* Nya funktionen Undelete gör det möjligt att ångra radering av komponenter.
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* Output-komponenterna Printer, SimSum och OnLine kan importera Label och Unit från de
komponenter som är kopplade till dessaOutput-komponenter. Det spar tid åt användaren
som slipper göra dessanoteringar i "Pill in Forms" själv* Constants är möjligt att använda vid sidan av Equations i SimControI-komponenten. På begäran av Transsolar har Constants återinförts i PRESIM, då en konstant tar mindre plats i
minnet och hanterassnabbareän en ekvation.
* Flera systemmodeller kan samlas under ett projekt, och gemensammaparametrar kan uppdaterasi en lista på ett enda ställe.
* PRESIM kan köras under Windows 95. I USA dominerar Windows 95, medan den svenska
marknaden varit mer tveksam.
*

Manualen

har blivit

nehåller följande

uppdaterad

och förbättrad

med nya figurer.

moment:

1. Introduction
1.1 PRESIM and TRNSYS
1.2 Files used by PRESIM
1.31n1escreen picture
1.4 Symbols and components
1.5 Some computer nomencIature
2 Functions
2.1 Mouse functions
2.2 Menu functions
2.3 1n1eTooIbar
2.4 1n1eGrid option
3 Making systems
3.1 Using the libaries
3.2 Choosing frames
3.3 Working with PRESIM components
3.4 Connections and junctions
3.5 Adding graphical elementsand joints
3.6 Adding text
3.7 Editing systems
4 Fil1ing in forms
4.1 Component forms
4.2 Special components
4.3 System and simulation data
5 Documentation
5.1 Documentation ofcomponents and models
5.2. Writing Input files
6 Making a components
6.1 Making a sysmbol
6.2 Making a new form for a component
6.2.1 Parameters
6.2.2 Derivatives
6.2.3 Inputs
6.2.4 Outputs
6.3 Changing existing components
6.4 PRESIM numbering components
6.5 Saving components to libraries

Den är på 56 sidor och in-

22
7 Working with a project
7.1 Open an application
7.2 Define sharedparameters
8 Multi-choice conversion definitions in the file UNIT .SPU
Appendix A: Multi-choice classesand types
Appendix B: PRESIM v.3 components
Appendix C: PRESIM.INI
Sista årets arbete har huvudsakligen ägnats åt:
* On-line Help färdigställd.
* Två versioner av TRNSYS indatafil erbjuds nu; en fullt kommenterad och en förkortad
version för vana TRNSYS-användare (den senarespar mycket papper vid utskrift)* Felsökning och rättning av s k. buggar som rapporterats av beta-testare.
* Rotate-funktionen implementerad, dvs. möjligheten att kunna vrida på en symbol på
ritningen.

Ex.på skärmens utseende.Två systemmodeller är öppna och en rullgardinsmeny
neddragen.

är

23

erolect

10015

Comoonent

CtrltC
c;hift,V

C.!!py

D.ocument

Window

EX2A

';f;'.['i~!
Ilelete

Example EX2A

Del
i'ill,f!ll;r

flotate

Ctrl

Duplicate

Ctrl+D

=

R

:

I~
"

g..",TDFF

:~

~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=t~--=--=--=--=--=:.~:-7::::---'
,

'

-"

---, '
I

.,

~

,

T'

:' ---,

,

,

~

~

~

~

~,

'

'.':;

'

T

,
,,

,---, : --;

,

,

,
,

,- -:
~

-J.- -,
:-, "'
"' ',

,

,,,
,

i

,---~~==

+

~

,."

~

,
,

i- --j

111111

~

111Oaa

~-:

,- -,

: ~,:~,
~'
-:-i~;~~-:!:-i-;
:
,
,
,
:"W,:"w.:..o-

:.
'

;
.'

~L.:

~

~

.:

:

".,

~

"

~

f:~i-::,-;:
~ ' , ' ,, -I- ..
,' ,
,'

c"'

,

.::::d::::::---~
'
,
,

:-~f

! '

e.".,

, ,, ,

,
"

,

:"
,
,
,

,--,
,
'1"3

~ .:~

-: ..~'

1

.:.

,i
~

!ii

~
~'

,

Ic;r;~~~

IJt!A~

t!.1~~&&

:
1
.-

I

,

~

~

Ex. på Fill in fonn. Skuggade fält kan ändras.

2.4.3

Publikationer

27. E. Lindberg, L. Broman, W. Beckman and J. Thoroton. TRNSYS + PRESIM, a useful tool
for design of solar heating systerns. Proc. ISES Solar World Congress in Budapest, August
1993, Vol. 5, pp 129-133.

28. Manual PRESIM 2.2, SERC 1994, 44 pp.
29. W. A. Beckman, L. Broman, A. Fiksel, S. A. Klein, E. Lindberg, M. Schuler and J.
Thoroton. TRNSYS -the most complete solar energy system modeling and system
software. Proc. 3rd World Renewable Energy Congress,Reading, UK, September 1994, pp
486-488.
30. Manual PRESIM 3.0 for Windows, SERC 1966,56 pp.
31. Eva Lindberg. PRESIM for Windows. Proceedingsof the TRNSYS Club Meeting, Liege,
Belgium, February 1996.
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2.5 Publicering

av forskningsresultat

i solvärme

i internationella

facktidskrifter

2.5.1 Lägesrapport
Lars Broman har sedan SERCs tillblivelse 1984 författat ett hundratal rapporter inom solvärmeområdet, dels under eget namn, dels tillsammans med medförfattare. Det mesta är publicerat
i form av konferensbidrag, både vid konferenser med referee-systemoch sådanautan. Flera
projekt har dessutom pågått i flera år, så konferensrapportering är ofta att se som delrapportering av dessaprojekt.
För att få möjlighet att sammanfatta sådanaprojekt i tre artiklar för vetenskapliga tidskrifter
med referee-systemansöktesdärför om ett tilläggsanslag för tre månadersarbete för Broman; i
april 1995 beviljades ett tilläggsanslag för två månadersarbete.
Arbetet har hittills resulterat i att en artikel, Lars Broman and Arne Broman, Parabolic dish
concentrators approximated by simple surfaces, har accepteratsav och är under tryckning i
Solar Energy. Manuskript till ytterligare två artiklar, Lars Broman, Theoretical and experimental studies ofV-trough concentrator optics, Part l: Theory och Eva Lindberg and Lars
Broman, Theoretical and experimental studies of V-trough concentrator optics, Part 2:
Experiments, är i det nännaste klara och håller på att färdigställas. Den först nämnda artikeln
föreligger i korruktur (Ref. 32).

2.5.2 Publikationer
32. L. Braman and A. Braman, Parabalic dish cancentratarsappraximated by simple surfaces.
Salar Energy, in print.
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3. Förslag

till ramprogram

systemteknik

3.1 Introduktion

Solfångarutveckling

och

FoU 1997-99

och sammanfattning

Inom solväffi1eteknikområdet avser SERC att fortsätta med och vidareutveckla de tre delprojekten villasolvärme, optisk design av solenergisystem (ny titel) och PRESIM.
Huvudmålsättning för villasolvärmeprojektet är att maximera solvärmetäckningsgraden(med
hänsyn till systemkostnaden)för "det svenskakombisystemet för villasolvärmeanläggningar"
under perioder med värmelast. Arbetet inriktas på de fem utvecklingsområdena värmelagretsolfångarkretsen,varmvattenberedning, uppvärmningssystemetoch tillsatsvärmen. Genomsnittlig årskostnad är 1564 kkr, av vilket 930 kkr söks från BFR.
Huvudmålsättningen för projektet optisk design av solenergisystemär att optimera reflektorbaseradesolfångare, särskilt s k MARECO-solfångare (MAximum REflector COllector). Arbetet
inriktas i första hand på optisk och termisk analys, men också applikationer inom solelområdet
kommer att studeras.Om finansiering (utanför ramprogrammet) kan säkerställaskommer också transparentisolering för växthus att studeras.Genomsnittlig årskostnad(exkl växthusprojektet) är 417 kkr, av vilket 250 kkr söks från BFR.
Huvudmålsättning för PRESIM-projektet är att vidareutveckla och underhålla modelleringsprogrammet PRESIM för Windows så att PRESIM fortfarande är ett modernt och efterfrågat
program vid periodens slut. Arbetet inriktas mot gradvis förbättring av PRESIM, anpassning
till Windows NT (för nätverksanvändare)och utveckling av en snabbare32-bitars version. Genomsnittlig årskostnad är 295 kkr, av vilket 130 kkr söks från BFR.

3.2.1 Hittills

utförd

FoU

Villasolvännegruppen på SERC har byggt upp ett v ännelaboratorium och utvecklat ett sexdagarstestför solvännesystern. Väderförhållandena under de sex dagarna representerarsommarhalvårets väder i Borlänge. Lasten i testsekvensenhar hittills enbart varit tappningar av varmvatten eftersom det saknasen "vännesysternsimulator". Resultaten av det hittills gjorda arbetet
har stor betydelse även för driftsituationen under uppvännningstiden. Solfångartyp och anläggningsstorlek har valts i enlighet med de ffiest installerade villasystern i Sverige.
En stor majoritet av villasolvärmeanläggningar i Sverige baseras på en enkel konstruktion av
ackumulatortank och kallas för kombisystem till skillnad från rena tappvattensystem. Vi har
identifierat orestanda för ett antal olika systemkonfigurationer av kombisystem med varmvat-
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tenlast. Solvännetäckningsgradenför traditionella svenskakombisystem har under sexdagarstestet mätts upp till 36 -70%. De flesta solvännesystem har en för solvännen så ogynnsam
uppbyggnad [A], att deras täckningsgrad ligger långt under 50%. Solvännetäckningsgradenför
väl designadesystem med traditionell teknik ligger mellan 60 och 70% [B]. Analysen av ett
tiotal sådanasystemkonfigurationer har publicerats av bl a Konsumentverket som har delfinansierat projektet.
Villasolvärmegruppen har tidigare utvecklat en varmeväxiare för solfångarkretsenmed självcirkulation på tanksidan (SST). Värmeväxlaren har i ett samarbetsprojektmed SOLVIS i
Tyskland vidareutvecklats för funktion i en ny typ av kombitank, kallad för Stratas Integral.
Stratos Integral innehåller utöver SST även bl a ett stratifierande klaffrör för solfångarsidan
och en tappvarmvattenautomat för varmvattenberedning. Kombitanken Stratos Integrals prestanda har mätts i SERCs sexdagarstestoch ger under samma förutsättningar som för de övriga
systemen93% täckningsgrad.
Vi har på uppdrag av Konsumentverket utfört en utvärdering av tappvarmvattenautomater
kopplat till ackumulatortankar. Varmvattenautomatemas termiska prestanda, funktionen beträffande varmvattenkomforten och inverkan på solvärmetäckningsgraden har undersökts och
dokumenterats.
Villasolvännegruppen har under senaste treårsperiod byggt upp kompetens m a p systemsimulering med TRNSYS (TYPE 74). I ett samarbetsprojekt med Installationsteknik/CTH
och
ITW , Univ. Stuttgart har mätresultaten från sexd.agarstesten använts för parameteridentifiering
och validering av en vanlig tankkonfiguration.
[A] Åke Blomsterberg et al: "Solväm1esystem i småhus -en fältundersökning, Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut, Energieteknik, SP RAPPORT 1995:09

[B] K. Lorenz, C. Bales, K. Börjesson: Provning av ackumulatorsystem för solvärmeanläggningar, SERC rapport 51, 1995

3.2.2 Plan för FoU under perioden 1997 -99
3.2.2.1 Övergripande målsättning
Den övergripande målsättningen för perioden är att maximera solvärmetäckningsgradenför
"det svenskakombisystemet för villasolvärmeanläggningar" under perioder med värmelast. I
arbetet ska hänsyn tas till systemenskostnad för att inte erhålla motsvarandedyrare system.
Detta ska ske genom att eftersträva utveckling av komponenter som möjliggör gemensam
funktion i ett värmesystem.

3.2.2.2 Inledning

I Sverige har introduktionen av villasolvärmesystem i kombitankar varit naturligt p g a samutnyttjandet av tanken i exempelvis vedeldadevärmeanläggningar.Solvärmesystemensutbyte har
varit begränsade,p g a dels saknadkunskap, dels väldigt enkla och inte för solvärmeapplikationer optimerade systemlösningar. I ett flertal av våra grannländerhar solvärmen på villanivån
introducerats som rena tappvattenanläggningar.Uppvärmningssytemet baserasdå ofta på olja
eller gas. Om solvärmen dessutomdelvis skulle tillvaratas för uppvärmningsändamålbyggdes
det dyra och invecklade 2-tanks-anläggningar. SERCs utvecklingsarbete för kombitanken har
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internationellt fått allt större intresse p g a kombitankens unika möjligheter till prisvärda systemlösningar för hela värmesystemet.SOLVIS har på den europeiska marknaden varit bland
de första som för villasolvärmesystem har övergått från rena tappvattensystemtill kombisystem. På senastetiden har flera andra tillverkare följt efter.

3.2.2.3 Samarbete

med andra

forskargrupper

Vi vill fortsätta och utöka samarbetetmed installationsteknik (IT) vid Chalmers tekniska högskola CTH och med ITW , Universität Stuttgart. IT har betydandekompetens vad gäller systemsimuleringar och -utvärderingar framförallt på större system. ITW har utvecklat
tankmodellen Type 74 som vi arbetar med. Dessutom arbetar de i stor omfattning med test av
tanksystem och med simuleringar av byggnader. SERC har hög kompetens vad gäller praktiskt
arbete med kombisystem. Dessutom har SERC ett bra värmelaboratorium för att utföra praktiska försök och växande kompetens med systemsimuleringar. Därmed finns unika fÖrutsättningar att tillsammans med de nämnda parterna utveckla bättre och billigare solvärmesystem.
SERCs kunskap på området kombisystem för solvärme har blivit uppmärksammat,vilket har
lett till en förfrågan om att delta i ett europeiskt samarbetsprojekt.Tilltänkta parter är Institut
fur Solarenergiforschung ISFH, avdelning för systemteknik och termiska komponenter i Emmerthai, Tyskland och Arbeitsgerneinschaft ErneuerbareEnergie, Gleisdorf, Österrike. Ett
första orienterande möte hölls i mitten av november 1996. De nämnda forskargrupperna har
liknande målsättning för sina arbeten, nämligen att utveckla solvärmesystemmed maximerad
solvärmetäckningsgradunder perioder med värmelast. ISFH-gruppen kommer huvudsakligen
vilja arbetamed utveckling av nya typer av solfångare lämpade för den gemensammamålsättningen. Solfångama som ska utformas som fasadelementär tänkta att få både en passiv inverkan på byggnaden i form av minskat värmebehovoch en aktiv funktion med värmetillförsel till
ett värmelager. Den österrikiska gruppen har god kunskap om lågtemperaturvärmesystem,
även sådanasom lämpar sig för insta11ationi befintliga hus. SERC är tilltänkt som samarbetspartner med specialkunskaperinom området systemutveckling med kombitank.

3.2.3

Planerade

arbetsområden

Vi föreslår fem arbetsområdenunder den kommande treårsperioden:Värmelagret, solfångarkretsen, varmvattenberedning, uppvärmningssystemetoch tillsatsvärmen. I alla fem områdena
är det möjligt att dela upp arbetet i två delar: Utveckling av systemet utgåendefrån befintlig
teknik/komponentval. Undersökningar av potentialen för och ev utveckling av ny teknik för att
öka solvärmetäckningsgraden.

3.2.3.1

Värmelagret

Kombitank

-vattenackumulator

Här finns de största förlustema i systemet. Vi ska studera hur funktionen hos kombitanken påverkas av utformningen av solfångarkretsen,värmesystemet,varmvattenberedningenoch tillsatsvärmenmed avsikten att finna åtgärder som minska tankens och därmed systemetsvärmeförluster.
Det befintliga sex-dagarstestet ska vidareutvecklas till att omfatta även värmesystemet och tillsatsvärmen från värmepanna för att skapa ett test som ger en representativ bild av funktionen
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av ett komplett kombisystem. Värmelaboratoriet
utföra sådana mätningar.

behöver kompletteras ordentligt för att kunna

Vidareutveckling av tankmodellen Type 74 i saniarbete med ITW , Stuttgart behövs så att
funktionen avelpatronen kan simuleras bättre. SERCs arbete ska bestå i att utföra mätningar
av systemet och ITW ska inarbeta ändringarna i modellen. Valideringen av modellen görs mot
befmtliga mätningar.

Alternativ

till vattenlager

Är vatten fortfarande det bästa alternativet? Det ska undersökasöversiktligt om det finns intressantaalternativ till vatten som lagermedium för små solvärmesystem.Värmelagret ska i
första hand vara ett prisvärd korttidslager anpassatför solvärmetillämpning och med kapacitet
upp till en veckas behov, om det skulle visa sig att ett sådantstort korttidslager ger energivinster. Thomas Lorang har redan under hösten 1996 påbörjat en litteraturundersökning.

3.2.3.2 Varmvattenberedning
Tappvarmvattenautomaten har gett stora framgångar. Den är huvudansvarig för den stora ökningen i solvärmetäckningsgradenfrån 70- 93%. Automaten är idag dyr p g a att den innehåller många komponenter och tillverkas i små serier. Förutsättningar för automaten (prestanda,
ekonomi) ska utvärderas för både låg- och högflödessystem..
Vi har tittat på en alternativ lösning: Internt (eller externt) placerad varmvatten-SST,d v s utveckling av en värmeväxlare som fungerar med självcirkulation på primärsidan och färskvatten
som skall värmas på sekundärsidan.M ycket är lika med SSTn, effekterna dock väsentligt
större, passiv självinitierad reglering på primärsidan behövs. Fördelen med en sådankonstruktion skulle vara att inga pumpar, reglerenhetereller ventiler behövs. Speciellt i villasammanhanget är enkla lösningar att eftersträva. Dessutom finns här potentialen till en prisvärd lÖsning. Inledande test visar att principen fungerar väl, men ett relativt omfattande arbete krävs
för att optimera reglering, materialval och dimensionering.

3.2.3.3 Solfångarkretsen

Den nuvarandetypiska solfångarkretsenmed plana solfångare och invändiga värmeväxlare ska
ekonomiskt dimensioneras m hj a systemsimuleringar. Validerade komponenter för arbetet
finns redan. Följande parametararska beaktas: Styrning av flödet, värmeväxlarens storlek och
placering, storlek och orientering av solfångaren.
Alternativa värmeväxlare för solfångarkretsen,såsom SST och utvändig (platt- )värmeväxlare
ska undersökasoch utvärderas. För detta behövs kompletterande mätningar, validering av
komponentmodeller och systernsimuleringar. Varianter som SST med och utan klaffrör samt
extern eller intern placering ska ingå. Optimerade system med hänsyn till både prestandaoch
ekonomi ska identifieras.
Vi vill undersökainverkan av solfångarensverkningsgrad och lutning med avseendepå att få
så högt utbyte som möjligt för ett kombisystem.l)ndersökningen ska baseraspå systemsimuleringar med värden för ett antal befintliga solfångare samt nyutvecklade solfångare. Som nya
solfångarkonstruktion ska i första hand de av ISFH parallelt i det eventuella projektet nyut-
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vecklade fasadelementetstuderas.Dessaelement kommer att få en passiv funktion i form av
minskat värmebehov samt en aktiv funktion i form av värmetillskott till värmesystemet.I samarbetemed ISFH ska optimerade systemlösningaridentifieras.

3.2.3.4

Uppvärmningssystemet

Att optimera uppvärmningssystemetm a p solvärmetäckningsgradenär ett väldigt omfattande
arbete.Villasolvärmegruppens arbete ska begränsastill ett antal delområden. Arbetet ska främst
inriktas på att studera hur variationer i utformningen och styrningen av standarduppvärmningssystem påverkar hela systemetsfunktion. Viktiga parametrar här är: Fram- och returtemperatur, in- och utloppsnivå till/från tanken och styrning av flödet i värmekretsen.Här behövs mätningar, validering av vissa systemkomponenteroch systemsimuleringar.Speciella alternativa
uppvärmningssystemkommer att undersökasi den mån de tas fram av den tilltänkta Österrikiska samarbetspartnern.

3.2.3.5

Tillsatsvärme

Tillsatsvärme kan komma från antingen en elpatron eller en värmepanna.Vi ska analyserahur
inlopps- och utloppsnivå till/från värmepannanoch den upväm1davolymens temperatur påverkar systemetsfunktion. Hur man styr tillsatsvärmen så att de olika värmekällor samverkar
är också av betydande intresse. Potentialen för intelligent styrning av alla värmekällor ska utvärderas.Mätningar och systemsimuleringar ligger till grund för utvärderingen. Validering av
enstakasystemkomponenterkan krävas.
Att använda en elektrisk genomströmningsberedareutanför tanken istället för en elpatron i
tanken är ett alternativt sätt att förse systemet med tillsatsvärme. Vi vill undersöka förutsättningarna av ett sådantsystem m hj a systemsimuleringar.

3.2.4 Uppläggning

av FoU-arbetet

Vi har byggt upp en grundkompetensinom villasolväm1egruppenför simuleringar med
TRNSYS och PRESIM. Vi har dessutom ett bra laboratorium som, med kompletteringar, ska
ge möjlighet till att utföra omfattande försöksstudier på kombisystem. Detta ger oss möjlighet
att identifiera de mest intressantasystemkonfigurationerna och att validera systemmodeller.
Som första steg vill vi, tillsammans med medlemmar i SERCs referensgrupp,göra upp en
prioritering av arbetet. Nästa steg ska bli att göra inledande översiktliga studier av de prioriterade områdena och sedandetaljplanera försöks- och simuleringsverksamheten.
Arbetsuppläggningen ska normalt vara att
* utföra mätningar på systemkonfigurationer,
* identifiera värden för parametrarna i en motsvarande simuleringsmodell,
* validera funktionen av simuleringsmodellen,
* utföra systemstudier m hj a simuleringar,
* skapa TRNSED-varianter av systemmodellerna, och
* ekonomiskt utvärdera systemalternativen.

Under den första delen av treårsperiodenkommer vi att koncentrera oss på systemstudier utan
värmelast, validering av modeller för SST, tappvarmvattenautomatersamt utveckling av
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varmvatten-SSTn. Därefter kommer vi att koncentrera oss på systemstudiermed värmelast och
värmepanna.För detta krävs mätningar på verklighetsliknande värmesystem.Vårt laboratorium
behöverkompletterasmed en sådan värmesystemsimulator.Med detta utbyggda laboratorium
kommer det sedanatt vara möjligt att identifiera modellparametrar och att validera systemmodeller. Att bygger ut laboratoriet passarju bra in i tidsschematnär (om) en flyttning till Vassbo
blir aktuell.
Villasolvärmegruppen planera att publicera resultaten från arbetet dels i vetenskapliga artiklar i
tidskrifter som Solar Energy, dels som interna rapporter och dels i svenska facktidskrifter.
Kontakter med branschen är av stor vikt i projektet.

3.2.5

Personal

Klaus Lorenz, Chris Bales, en ny doktorand och en tekniker. Om alla dessaarbetar 75% motsvarar detta 3 heltidstjänster. Därutöver behövs ibland under vissa tider rörmokarhjälp .

3.2.6 Förslag till budget
3.2.6.1 Kostnader per år
Klaus Lorenz
Chris Bales
Ny doktorand
Tekniker

månadslön 19700
månadslön 15500
månadslön 15000
månadslön 14000

*
*
*
*

12
12
12
12

*
*
*
*

1,46
1,46
1,46
1,46

*
*
*
*

0,75
0,75
0,75
0,75

Forskningsstödjande arbete
Delsumma lönekostnader inkl LKP

259 kkr
204 kkr
197 kkr
184 kkr
180 kkr
1024 kkr

130 kkr
Hyra, värme, vakt, städning, etc.
60 kkr
Kopiator, telefon, etc. (inkl tel.växe14*8000)
50 kkr
Resor
kkr
300
Material för verksamheten, per år:
-dator, program och kontorsmaterial för 3 heltid, 70 kkr
-material för komplettering av vvs-labbet, dvs uppbyggnad
av programstyrd värmelast och laddningssirnulering av
bränslepanna.Investering fördelad på 3 år, i genomsnitt
150 kkrper år
-inköpt arbetskraft (2,5 manmån/år), rörmokarhjälp för
installationsarbete utöver eventuell flytt, utlejt elarbete,
i genomsnitt 80 kkr per år
540 kkr
Delsumma materialoch inköpt arbete
Summa kostnader

1564 kkr

3.2.6.2 Intäkter per år
BFR-anslag (ramanslag)
Högskolan
Intäkter från patentförsäljning
Industriuppdrag typ Simmodell åt Solvis eller mätningar
på tankar åt Konsumentverket
Summa intäkter

930 kkr
414 kkr
70 kkr

150

kkr

1564 kr
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3.3.1 Bakgrund

och inledning

En betydande del av resursernaför FoU om stora solfångare har de senasteåren rört reflektortillämpningar .Ä ven den tillämpade solcellsforskningen har visat intresse för olika former
av reflektorteknik. Detta projekt syftar till att fortsätta detta arbete genom att optimera (energioch kostnadsmässigt) intressanta tekniker för aktivt solenergiutnyttjande.
En idag mycket intressant solfångarkonstruktion som är på utvecklingsstadiet är den s k
MARECO (MAximum REflector COllector) -solfångaren. I princip ser den ut enligt Figur l.
Genom att ytförhållandet täckglas/absorbatorhålls stort är värmeförlusterna, räknat på täckglasets yta, lågt. Detta innebär t ex att solfångaren ej behöver isoleras, varför konstruktionen
kan göras lätt och materialsnål. En MARECO-solfångare, som den ser ut idag, levererar uppskattningsvis 60-80% av den årsenergimängdsom en plan solfångare gör. Materialkostnaden
är dock endast ca 1/3 av motsvarande kostnad för en plan solfångare. Detta gör tekniken intressant som en möjlighet för att markant sänka kostnadernaför stora solfångarf"ålt.F n pågår
ett aktivt utvecklingsarbete av denna solfångare vid Vattenfall Utveckling AB och Finsun
Energi AB. Huvuddelen av det föreslagna projektet kornmer att bestå av att delta i detta utvecklingsarbete med teoretiska och experimentella studier. Under projekttiden planeras även
en doktorsavhandling att läggas fram i vilken dessastudier ingår som en del.

Figur

3.3.2 Optimering

av reflektorbaserade

Principskiss för MARECO-solfångare.

solfångare

Projektet har som ett huvudmål att optimera solfångar- och solcellskonstruktioner baseradepå
MARECO-principen. Optimeringen görs framförallt för svenskt klimat och svensk
användning, men analysernabör vara så generella att tekniken kan appliceras även i andra
länder, framförallt Nordeuropa och andra länder med liknande klimat (t ex Kanada). Arbetet
kan delas upp i flera delstudier, vilka skisserasnedan. Arbetet kommer att genomföras i nära
samarbetemed Vattenfall Utveckling AB (VUAB).

3.3.2.1MARECO-solfångare; optisk analys
Dagens design av MARECO-solfångaren bygger i huvudsak på analys av solstrålningens fördelning på himlen över ett år (eller del av år) och hur man skall maximera instrålningen mot
solfångaren. Noggranna analyser hur man maximerar utbytet från solfångaren saknasdock,
och här kan troligtvis flera förbättringar göras. Analyserna kommer i huvudsak att göras
genom numeriska beräkningar ("ray-tracing") men även genom mer grundläggande
genomgång av litteratur och metoder för optimering av reflektorer.
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Den övergripande utformningen av reflektorprofilen i MARECO-solfångaren ska analyseras.
Dagens utformning bygger på principen att reflektorerna har utformats så att strålning från ett
visst bestämtvinkelintervall ska kunna fångas in, men andra designprinciper skulle kunna utnyttjas. Tidigare internationelllitteratur inom området asymmetriska koncentratorer av Mills
m. fl. har visat på två olika vägar att räkna fram en optimal reflektorprofil: Antingen beräknas
reflektorprofIlen utifrån solstrålningens (eller lastens)ojämna fördelning, eller så görs den ursprungliga koncentratorn symmetrisk för att sedantrunkeras (dvs man tar bort en del av reflektoremas ytterdel) ojämnt så att man i slutändan får en asymmetrisk koncentrator. Vilken väg
man väljer kan vara egalt med avseendepå utbytet, men det intressantaär att man kan få olika
koncentratorprofiler beroende på vilket angreppssättman väljer.
De senasteåren har även en ny designprincip för koncentratorer presenteratsav bl a Gordon,
Ries, Winston m. fl. En koncentrator av CPC (Compound Parabolic Concentrator)-typ är ideal
för lambertianska, dvs jämna, ljuskällor. Den nya principen, vilken benämnsTERC (Taylored
Edge Ray Concentrators), bygger på att solstrålningens fördelning på himlen under en bestämd
period (vanligtvis ett år) inte är lambertiansk utan ojämn. Med solstrålningens fördelning som
en ny frihetsgrad går det därför att utforma koncentratorer med högre koncentrationsfaktor än
de traditionella CPC-koncentratorema.
Litteraturen inom de nämnda områdena kommer att gås igenom och resultatet kommer att presenterasi en intern arbetsrapport. Den gjorda litteraturstudien kommer även att ligga till grund
för framtida presentationer av MARECO-solfångaren i tidskrifter och vid konferenser, men
även utgöra en teoretisk bas för nya reflektortillämpningar.
Ytterligare optiska egenskapersom under de senasteårensutvecklingsarbete vid VUAB visat
sig vara av betydelse vid konstruktionen av solfångare av MARECO-typ är absorbatomsplacering och reflektoremas ytstruktur. Felaktig absorbatorplacering,avvikelser från ideal absorbatorstorlek och avvikelser från ideal reflektorprofil kommer alltid att förekomma i större eller
mindre utsträckning. Detta gör att absorbatom troligtvis måste överdimensionerasnågot i en
framtida MARECO-solfångare för att inte allt för stor del av den infallande strålningen ska
missa absorbatom p g a att solfångaren inte är optiskt perfekt. Hur betydelsefullt detta är dock
beroendepå var på absorbatom strålningen infaller då det är strålningen som träffar absorbatorn närmast kanten som är mest kritisk. Strålningens fördelning i absorbatorplanetvid olika
infallsvinklar skall därför studerasför att ge vägledning om en överdimensionering av absorbatorn är nödvändig eller ej. Vissa verktyg för dessaberäkningar (ray-tracing-program och analytiska formler för beräkning av intensitetsfördelningen i absorbatorplanetpå CPC-solfångare)
har tidigare tagits fram och kommer här att komma till användning.
Korrugeringar eller sliprepor med nordsydlig sträckning vinklar ner den infallande strålningen
mot absorbatoms nederdel, vilket gör att längre framsidesreflektorer borde kunna användasom
dessahar rätt ytstruktur. Betydelsen av att användareflektorer med slipreporjämfört med
idealt spekulär reflektorplåt skall utredas. Detta kan göras experimentellt genom att en uppbyggd laboratoriemodell belyses med en strålkastaremed (i stort sett) parallellt ljus medan intensitetsfördelningen i absorbatorplanetmäts upp. Förfarandet upprepassedanför flera infallsvinklar så att hela det aktuella infallsvinkelområdet blir studerat.Resultatetjämförs sedanmed
solstrålningens fördelning över himlen. Sliprepomas betydelsekan även studerasm h a raytracing då program för beräkningar av CPC med korrugerade reflektorer har tidigare utvecklats.
Betydelsen av strukturerade reflektorer skall dock inte överskattas.Att använda idealt korrugeradereflektorer i MARECO-solfångaren är troligtvis inte aktuellt då detta innebär en betydligt mer komplicerad solfångare än om vanlig "slät" aluminiumplåt används.Då valsad alumi-
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nium användskommer visserligen spridningsmönstretatt innebära att en del av strålningen
vinklas ner, men den största delen av strålningen'är ändock att betrakta om mer eller mindre
spekulär. Hur dessafenomen ska1lstuderaskommer att bestämmasunder projektets gång.
Ovanståendestudier kommer att leda till att en eller flera "optimala" solfångargeometrierkan
bestämmas.De föreslagna solfångargeometriernaska undersökasmed ray-tracing där hänsyn
tas till infallsvinkelberoendet hos absorbator,reflektor och glas. Som grund för absorbatoms
och täckglasetsinfallsvinkelberoende kan värden tidigare uppmätta av K. Grandin, Uppsala
Universitet, användas.Skall mycket noggrannaresultat fås fram skall även reflektoremas infallsberoende reflektans tas med, men detta kräver separatbehandlandeav ljusets olika polarisationskomponenter,vilket bedöms ligga utanför omfattningen av detta projekt. Reflektansen
kommer därför att behandlassom konstant.
Med dessaberäkningar får man få fram hela solfångarkonstruktionensinfallsvinkelberoende
vilket kan användasför mer detaljerade simuleringsberäkningari beräkningsprogram som t ex
MINSUN. Ä ven program av typ TRNSYS skulle kunna användas,men MINSUN har redan
utarbetaderutiner för hur man tar hänsyn till kom.plexainfallsvinkelegenskaper i beräkningarna.
Dessaberäkningar, som även bygger på kännedom om värmeförlustegenskapernahos solfångaren (se nedan) genomförs lämpligen i samarbetemed Bengt Perers,VUAB.

3.3.2.2

MARECO-solfångare;

termisk

analys

Den huvudsakliga iden med MARECO-konceptet är att konstruera en lättkonstruerad solfångare med litet materialinnehåll. De optiska egenskapernaär av avgörandebetydelse för att
årsverkningsgradenskall bli hög, men då solfångaren är tänkt att användasframförallt i större
system där solfångarens temperatur ofta är hög är det även viktigt att minimera värmeförlustema.
En elektriskt uppvärmd laboratoriernodelI av MARECO- solfångaren byggs. Med kännedom
om tillförd elektrisk effekt till absorbatornoch temperaturenpå absorbatorn och i solfångarens
omgivning kan solfångarensvärmeförlustkoefficienten UL beräknas.För dessamätningar
byggs en grundmodelloch denna modell modifieras sedanför att kunna studera hur värmeförlusterna förändras då solfångarens uppbyggnad ändras.Resultatet från dessamätningar blir
därmed relativa, dvs man får svar på frågan hur många % värmeförlusterna ökar eller minskar
då en viss förändring genomförs i solfångarenskonstruktion. Exakt vilka olika modeller som
skall studeraskommer att bestämmasunder försökets gång då resultaten från mätningarna efter hand kommer att visa vilka grundkonstruktioner som är fördelaktigast. Några grundläggande ideer finns dock om vilka värmeförlusteffekter som är intressantaatt studera.
Absorbatorns placering

Dagens grundkonstruktion har en vertikal placering av absorbatom (se figur l). Detta medför
en enkel inmontering vid konstruktion samt hög optisk verkningsgrad p g a låga infallsvinklar
för den strålning som träffar absorbatom direkt under vinterhalvåret. Om istället absorbatom
placerashorisontellt, som i figur 2a, eller vinklad, som i figur 2b, kommer värmeförlustema att
ändrasp g a förändrade konvektionsmönster inuti solfångaren. Vi förväntar oss att värmeförlustema kommer att minska då absorbatomsplacering enligt detta sätt kommer att innebära att
en del varmluft kommer att fångas in och bli still~tående under absorbator,vilket innebär att
konvektionsvärmeförlustema från undersidan av absorbatom försvinner. För att få förståelse
av hur värmetransportema förändras mäts även reflektortemperaturen kontinuerligt i ett antal
utvalda mätDunkter Dåreflektom.

~
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absorbator

absorbator

a

b

Figur 2. MARECO-solfångare med horisontell eller lutad absorbator.
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glas, samt en absorbator helt omsluten av teflonfilm. Mätningarna jämförs sedanmed värmeförluster från en MARECO-solfångare utan extra konvektionshinder.
Solfångarens isolering

Som tidigare berörts skiljer sig värmeförlustförloppet från en MARECO-solfångare från den i
en plan solfångare genom att en stor andel av de totala värmeförlustema antasske genom att
värme leds genom reflektom. Genom att isisolera hela eller delar av reflektom kan dessafÖrluster reduceras.Mätningar av reflektoms temperatur (vilket berörts under punkt a ovan) ger en
fingervisning om vilka delar av reflektorn som bidrar mest till värmeförlustema. Värmeförlustmätningar där hela eller delar av reflektorn isoleras ska därför genomföras för att kunna
karakterisera dessavärmeförluster. Det är lämpligt att mätningarna görs både med tjock och
tunn isolering. Ifall det senarefallet visar sig tillrticklig bör enkla isoleringsmetoder, som t ex
flock (reflektors undersida görs "hårig" med ståendefibrer), eller partiell isolering närmast absorbatom kunna vara lämpliga i en praktisk tillämpning.
Elektrisk uppvärmning av reflektorerna

Utvärdering av riktiga solfångare i drift har visat att mätningar av den typ som skisseratsovan
överskattar de riktiga värmeförlusterna. Orsaken är att den andel av solstrålningen som ej reflekteras i reflektorerna istället absorberas,vilket gör att reflektoremas temperatur ökar jämfört
med laboratoriemätningar där endast absorbatornvärmts upp. En noggrann laboratoriernätning
bör därför innebära att även reflektorerna värms upp elektriskt för att kompenseraför effekten
av solstrålningens uppvärmning. I en MARECO-solfångare är detta dock komplicerat då olika
delar av reflektorn i ett verkligt fall värms upp olika mycket. Detta beror på att reflektorn närmast absorbatorn mottar högre ljusintensitet än reflektorn längre bort från absorbatornp.g.a.
att en del strålar reflekteras flera gånger innan de når absorbatom. Att mäta värmeförluster
med uppvärmd reflektor bör dock övervägas.
Den termiska analysenkan komma att behöva kompletteras med numeriska simuleringar av
värmeförlustema i MARECO-solfångaren. Detta görs med fördel i samarbetemed utländsk
expertis som specialiserat sig på värmeförlustberäkningar för solfångare av CPC-typ. Som
tänkbara samarbetspartnerskan nämnasB. Norton, Nordirland och K.G. T. Hollands, Kanada,
vilka båda har uttryckt intresse för samarbete.I det förra fallet finns även möjlighet att samarbeta inom något av programmen inom BUs ram. De första kontaktema med B Norton för att
diskutera ett mer formellt samarbetekommer att tas under slutet av 1996.

3.3.2.3

Solceller

med

MARECO-reflektorer

Koncentration av solstrålningen är ett sätt att öka utbytet per solcellsarea. Med dagenshöga
solcellskostnader är därför reflektorteknik intressant. De senasteåren har dubbelsidiga
(bifaciala) solceller dykt upp på marknaden.Genom att användasammakoncept som
MARECO-solfångaren borde det vara möjligt att markant öka instrålningen mot solcellen med
enkla reflektorgeometrier. Då absorbatorn (dvs sblcellen) i detta fall har betydligt högre kostnad än absorbatorn i termiska solfångare bör koncentrationsgradenhos koncentratom göras så
hög som möjligt. Detta kan göras genom att koncentratorgeometrin optimeras för ett mindre
vinkelintervall av himlen och att man därmed får en koncentrator som ändrar lutning säsongsvis. En rimlig uppskattning är att man kan öka årsinstrålningen per solcell med en faktor 2-4,
jämfört med en vanlig solcell.
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I projektet ingår att lämpliga reflektorgeometrier för svenskt vidkommande studeras.Fältförsök på solcellskoncentratorer av MARECO-typ genomförs. I en verklig tillämpning kommer
viktiga faktorer som celltemperatur, inre resistan.soch strömtätheten i cellen att spela en stor
roll. Tyngdpunkten på denna del av utvecklingen aven "PV-MARECO" ligger dock på den
optiska analysen.
Den tidigare genomförda studien av solcellspanelermed tillsatsreflektorer kommer att följas
upp. Bl a skall de gjorda beräkningarnajämföra med fåltmätninga som planerasatt genomföras
vid Älvkarlebylaboratoriet. Vidare har ett mindre projekt som berör reflektorer för att optimera
vinterutbytet från solpaneler diskuterats. Omfattningen av denna delstudie om solpaneler och
tillsatsrefletorer bedöms dock som relativt begränsad.

3.3.3 Doktorandprojektet

ror Mats Rönnelid

Under perioden ska Rönnelids avhandling färdigställas. En preliminär titel är Optical design of
active reflectorbased solar systernsfor high latitudes. Den praktiska tillämpningen som avhandlingen syftar till är reflektorgeometrier av MARECO-typ för svenskaförhållanden. A vhandlingen kommer dock att omfatta flera områden vilka är grundläggandeför förståelsen och
användandetav reflektorteknik i svenskasolenergisystem.
Vissa delområden är redan färdiga och publicerade:
-Teorier och experimentella mätningar på värmeförluster i CPC-solfångare
-Modeller för infallsvinkelberoende hos CPC-solfångare.
-Jämförande mätningar på CPC- och plan solfångare.
Ytterligare några områden är mer eller mindre genomarbetade, men bör beskrivas mer
noggrant innan internationell publicering kan bli aktuell. Detta gäller t ex
-Avvändandet av korrugerade tillsatsreflektorer för solfångare.
-Användandet av korrugerade reflektorer i CPC-koncentratorer.
-Intensitetsfördelningen
på absorbatorytan i CPC-koncentratorer.
-Tillsatsreflektorer
för solpaneler för svenskt klimat.
-Generella skillnader i optisk design av solenergisystem mellan olika latituder.
Med det föreslagna arbetet om MARECO-solfångare kan tre nya områden läggas till
-Optisk analys av MARECO-solfångare för svenskt klimat.
-Värmeförlustanalys för MARECO-solfångare.
-Reflektorgeometrier för bifaciala solceller för höga latituder.

Avhandlingen blir en samlingsavhandling där ett antal publicerade eller publicerbara artiklar utgÖrhuvudmaterialet. En väsentlig del av avhandlingsarbetetblir dock att på ca 40-80 sidor
sammanfattaartiklarna. Tonvikten kommer att ligga på fysiken, även om självklart tillämpningarna kommer att lyftas fram. Några ytterligare doktorandkurser måste även läsas inFör närvarande planeras två återståendekurser:
-Optiska mätmetoder, 3p (beräknas vara klar under hösten 1996).
-Elektromagnetisk fältteori, Sp (våren 1997 eller senare).
Ca häften av den arbetadetiden beräknasgå åt till det sammanfattandearbetet, publicering av
artiklar och inläsning av kurser. Resten ägnasåt de tre huvudprojekten med solfångare resp.
solcellskoncentratorer av MARECO-typ. De senareprojekten behöver dock inte vara klara vid
tidpunkten för disputationen vilken beräknasske'kring våren 1998.
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3.3.4 Växthus

med transparent

isolering

Kommersiella växthus i Sverige förbrukar idag stor mängder energi för uppvärmning. Oljepriset för trädgårdsnäringen är idag ca 1700 kr/m3. Den låga kostnaden beror på det förmånliga
skatteuttagetfrån näringen, vilken endastbetalar 15% av de nominella miljöskattema på olja.
Även om oljepriset är lågt så är värmebehovet för ett typiskt växthus i Sverige högt, ca 500700 [kWh/m2,år], vilket gör att energikostnadenredan idag står för en stor del av trädgårdsnäringens utgifter. Det kan förväntas att dagensskattelättnaderpå sikt minskar, och även att
de globala oljeprisema stiger, vilket gör att nya tekniker för minskat energiberoendeär väsentliga för näringens långsiktiga överlevnad. Marknaden för såväl energisnålanyproducerade
växthus som tekniker för konvertering av befintliga växthus är därför stor.
Det föreslagna projektet syftar till att utveckla och utvärdera tekniker för konvertering av befintliga stora kommersiella växthus genom att förse dem med transparentisolering. Med denna
typ av isolering kommer en större del av den användbara(fotosyntetiskt aktiva) solstrålningen
att kunna passeraväxthusets väggar och nå växterna, medan värmen inuti växthuset till stor del
stannarkvar genom de transparentaytornas isolerande förmåga.
Ett mycket intressant materialet tillgängligt idag är isoflex, ett miljövänligt, cellulosabaserat
material som tillverkas till ett mycket konkurrenskraftigt pris jämfört med andra liknande material på marknaden. Även om isoflex har relativt hög transmittanskommer en viss del av den
infallande strålningen att absorberaseller reflekteras av materialet, vilket medför att grödomas
tillväxt kan minska jämfört med ett oisolerat växthus. Alla delar av väggama och taken är dock
inte lika viktiga för den totala strålningstransportentill grödoma. Genom att isolera endast
vissa delar av växthuset med isoflex, t ex de vertikala väggama och tak lutade mot norr, kan
man bibehålla en hög strålningsnivå för grödoma samtidigt som den isolerande förmågan hos
materialet bidrar till att de totala värmeförlustema sänks.
Ett alternativt sätt att nå detta mål (isolerande effekt och hög transmittans) är att använda olika
typer av dubbel- eller flerglasstrukturer. Med isoflex får man dock även en diffuserande effekt
och detta skapar ett jämnare strålningsklimat hos växterna vilket i sin tur är positivt då detta
medför en jämnare kvalite. Detta medför att koncept där hela växthuset isoleras med isoflex,
men med varierande tjocklek på olika ytor för att få en hög totaltransmittans, kan vara av intresse.
Syftet med detta projekt är att studera strålningsförhållanden och energiförluster i växthus som
isoleras med isoflex. De optiska studierna kommer att ske genom teoretiska analyser och experiment i modellväxthus. Värmeförlustmätningar planeras att utföras i ett mindre kommersiellt
växthus ( l20m2) som isoleras med isoflex. Parallellt mäts energikonsumtionen i ett likadant
referens växthus utan isolering.

Projektet kan komma att utföra starten för flera projekt där isoflex tillämpas, både i nya mer
avanceradeväxthustillämpningar och som transparentmaterial i värmeväggar för att öka den
passivauppvärmDingen av t ex bostadshus.
I projektet, som än så länge befinner sig på planeringsstadiet,ingår flera samarbetspartners
förutom SERC/EKOS: Isoflex AB (Borlänge); Avdelningen för hortikulturell byggnads- och
klimatteknik (HBK), SLU (Lund) och Vattenfall Utveckling AB (Älvkarleby). Medel kommer
att sökas från såväl externa finansiärer som från EU-medel för att stödja mindre och medelstora företag (må12) och projektet planeras kunna starta under våren 1997.
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3.3.5 Budget
Ansvarig för delprojektet är Mats Rönnelid, som även kommer att utföra det praktiska arbetet.
För delprojektet om växthus och transparentisolering kommer dock ytterligare arbetskraft att
tillkomma. Då detta delprojekt planerasutföras m h a externa medel ingår ej kostnadernaför
detta projekt i budgeten. Beräknad genomsnittlig arbetstid: 90%, varav 20% ägnas åt undervisning vilket fillansieras av Högskolan Dalarna.
3.3.5.1

Kostnader

per

år

Genomsnittliga kostnader per år beräknas till följande:
Lön (70% )
LKP 46 %
Forskningsstöd (lön)
Utrustning
Resor, inland
Resor, utIand
Diverse (ink!. hyra)
Summa

170 kkr
78 kkr
50 kkr
37 kkr
26 kkr
21 kkr
35 kkr
417 kkr

Kommentarer:
Lön f n 18106 kr per månad (heltid), beräknat lönelyft 5% per år.
Forskningsstöd: SERC/EKOS administrativa hjälp med ekonomi etc.
Utrustning. Gäller framförallt ny datorutrustning och programvara. Då utvecklingen av
MARECO-solfångaren görs i samarbetemed Vattenfall Utveckling står de för den större
delen av laboratoriekostnadema. Om det experimentella arbetet utförs vid SERC kommer
utrustningskostnaden att öka. Viss utbyggnad av teknik för optiska mätningar kan behöva
göras vid SERC.
Resor, inrikes. Gäller framförallt resor till Älvkarlebylaboratoriet.
Resor, utrikes. Vid mer permanent samarbetemed andra institutioner kan ytterligare kostnader
tillkomma.
Diverse: litteratur, kostnader i sambandmed publicering (översättning, särtryck etc), kostnader
för språkgranskning och språkhjälp vid avhandlingsarbete.
3.3.5.2 Intäkter per år
Med samma modell som tidigare bör det vara möjligt att få i storleksordningen 60 kkrlår från
forskningsnämnden, Högskolan Dalarna för doktorandstudierna. Den del av projektet som
berör MARECO-solfångre bör finansieras inom det solenergiprojekt som drivs av Vattenfall
Utveckling AB och NUTEK. Uppskattningsvis rör sig detta om ca 3 månadersheltidsarbetelår,
eller ca 35 % av totalkostnaderna för Mats Rönnelids arbete.
A v ramanslaget
sätt.

beräknas 250 kkr/år

tas i anspråk, medan ca 167 kkr/år finansieras

på annat
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3.4.1

Bakgrund

SERC har sedan 1987 utvecklat modelleringsprogrammet PRESIM, ett grafiskt användargränssnitt som producerar indata till simuleringsprogrammet TRNSYS, utvecklat vid Solar
Energy Laboratory (SEL), University of Wisconsin.
PRESIM har vidareutvecklats och gått upp i programpaketet TRNSYS 14.1; ca 230 program
har sålts. TRNSYS 14.1 presenteradesvid ISES Solar World Congress i Budapest 1993 och
vid World Renewable Energy Congressi Reading 1994, då även utvecklingen av TRNSYS
14.2 presenterades.PRESIM 3.0 for Windows presenteradesvid TRNSYS User Tag i stuttgart 1995 och vid TRNSYS Club Meeting i Liege 1966. ProgrampaketetTRNSYS 14.2 for
Windows presenteradesvid ISES-Europe Conference i Freiburg 1996 och vid TRNSYS User
Tag i Stuttgart 1996.
Samarbetetmed SEL och med Transsolar, Stuttgart, har utvecklats. TRNSYSI4.1 och 14.2
säljs av SERC, SEL, Transsolar och University of Liege.
En i Frankrike utvecklad konkurrent, IISiBat, har dykt upp på marknaden. Vår målsättning är
att PRESIM skall klara konkurrensen väl.

3.4.2 Plan för FoU under perioden 1997 -99
Inom villasolvärmeprojektet planerasframtagandeav standardmodellerav solfångarsystemi
PRESIM/TRNSYS; se vidare avsnitt 2.2 ovan.
PRESIM 2.2 (DOS-versionen) och 3.0 (Windows-versionen) ska båda underhållas och hållas
kompatibla med övriga komponenter i TRNSYS-paketet (DOS-versionen endast i begränsad
omfattning). Utveckling är dock nödvändig för att PRESIM skall kunna konkurrera på marknaden, och detta arbete bör dels ske med försäljningsintäkter, dels med BFR-medel. Som jämförelse kan nämnas att nSiBat har en person som sköter utvecklingsarbete och kundkontakt på
heltid. Nya simuleringsprogram dyker upp, men hittills har TRNSYS klarat konkurrensen väl
inom sin målgrupp; forskningsinsitutioner och a\!anceradeanvändareinom olika företag, t.ex.
ABB i Finland.
Ä ven nya operativsystem utvecklas, och PRESIM är anpassadtill senasteversionen av Windows 95. Viss korrigering måste ske för att PRESIM skall kunna köras helt felfritt under Windows NT. På sikt måste utveckling ske till s k 32-bitars version (nuläget är 16-bitars version),
då samtidigt vissa förbättringar kan ske, vilka är alltför tidsödande att göra i nuvarande version. Ingen planering för anpassningtill UNIX aktuell; siare tror att UNIX kommer att successivt försvinna till förmån för Windows NT.
Följande

moment

Daltek AB:

planeras, och tidsåtgången

är en ungefärlig

uppskattning,

gjord i samråd med
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Moment

Ung. tidsåtgång (dagar)
2

Anpassning till Windows NT .

2.Generering av TRNSYS indatafil måste ske snabbare.

ca 20

3. Zoomning av komponentfigur i Change Forms för att underlätta
koppling av Input/Output Label till motsvarandesymbol i figuren
4. Menyn Style/Linestyle skall ha möjlighet att sätta både färg och stiltyp på
förbindelselinjer mellan komponenter. Även m@jlighetatt välja typ av
förbindelse, t.ex. fysiskt flöde, dataflöde eller flöde till utenheter.

10

2

5. Komponenter i PRESIM-ritningen skall kunna uppdaterasgenom att hämta
data från extern datakälla, t.ex. läsa från filen Building.Inf eller från TRNSYS
indatafil (detta vore en stor fördel gentemot IISiBat).

10

6. TangenternaPgUp och PgDown samt piltangenterna skall kunna användas
till att förflytta ritningen på skärmen.

3

7. Enkla funktioner under menyerna:
a) Sätta def.fil för genering av TRNSYS indatafil
b) "Write Input file as..."
c) Lista på senasteanvändafiler under "File"-menyn

8

8. Genererafiler kompatibla för AutoCad.

10

9. Nya funktioner som uppkommer efter hand

10

Sedantillkommer ca. 10 dagar för att hantera den generella delen av PRESIM
Utveckling till 32-bitar version tar mer än en månad, svårt att ge närmare tidangivelse utan
förundersökning (vilken tar ca 3 dagar). Halvajobbet är redan gjort i HiDraw-delen på bekostnad av ABB Ludvika.
Punkterna 1-9 ger ca 17 arbetsveckor, som med en timpenning på 500 kr ger 340 kkr. Uppgradering til132-bitsversion beräknastill7 veckor med kostnad 140 kkr.
(Resultat avses publiceras dels i vetenskapliga artiklar i tidskrifter som Solar Energy, dels som
interna rapporter och dels i svenska facktidskrifter.)

3.4.3 Personal
Daltek AB utför på kunsultbasis största delen av programmeringarbetet.
Eva Lindberg är projektledare (15 % tjänst) och koordinator med följande arbetsuppgifter:
* Fortlöpande följa utvecklingen av TRNSYS.
* Sälja och marknadsföra TRNSYS/PRESIM.
* Ge kundsupport.
* Konstruera nya PRESIM-komponenter och justera gamla.
* Uppdatera manual och Help-funktion.
* Programmera den del av PRESIM som genererarTRNSYS indatafil.
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* Rådgöra med och sammanställasynpunkter från användare,i törsta hand J-O Dalenbäck och
JochenDahm, CTH; Chris Bales, SERC; Alex Knirsch, Transsolar, Nathan Blair, SEL.
* Förbereda, diskutera och överföra önskemål på uppdateringar/justeringar till Daltek AB.
* Bistå Daltek AB vid uttestning av nya funktioner.

3.4.4

Budget

Viss återbetalning av lån från BFR ska ske och Daltek AB, som äger grundprogrammet
HiDraw och som medverkade i programmeringen av Windows-versionen, ska ha andel av försäljningsinkomsterna (25 %) vid försäljning av PRESIM 3.0. Försäljningsintäkterna antasbli
235 kkr/år varavavgår 105 kkr till Daltek AB och BFR 1997, därefter avgår 52 kkr/år till
Daltek AB.
Två resor per år planeras; till TRNSYS Club Meeting i Liege och till TRNSYS User Tag i
Stuttgart. Dessutom resor till North Sun och till ISES Europe.
Ny bärbar dator med extern skärm behövs, befintlig dator köptes i juni 1992.

3.4.4.1 Kostnader per år
Lön Eva Lindberg
21000*1.46*12*0.15
Utveckling av PRESIM; totalt 340 kkr
Uppgradering ti1132-bits-version; totalt 140 kkr
Datorutrustning med programvara; mv
Forskningsstöd
Resor
Hyra, värn1e,telefon, förbrukningsmaterial etc.
Summa

55 kkr
113 kkr
47 kkr
10 kkr
20 kkr
30 kkr
20 kkr

295 kkr

3.4.4.2 Intäkter per år
Försäljningsintäkter (genomsnitt under perioden)
BFR-anslag
Summa

165

kkr

130

kkr

295 kkr

