
. .

Avdelningen för energi.
miljö och byggande
Högskolan Dalarna

. 781 88 Borlänge

Tel: +46 23 778700
Tel: +46 23 778701

Besöksadress/Street adress:
Forskargatan 8
Borlänge

ISSN 1103 - 1816
ISRN HFB-SERC--49--SE
Maj 1994

.

SERC

SERCs forskningsprogram:

Verksamhetsplan 1994/95

Solar Energy Research Center
Centrum för solenergiforskning

Verksamhetsberättelse  1993/94



Verksamhetsberättelse, perioden 1993/941.

Personal

1.2
1.2.
1.2.
1.2.
1.2.
1.2.
1.2.
1.2.
1.2.

Pågående forskningsprojekt:
Utveckling av villasolvärmesystem
Användning av interna och externa reflektorer
Utveckling av PRESIM
Thermophotovoltaics
Introduktion av solenergi
Systemteori med emergianlys
Test & demonstrationsanläggning för solel
Utveckling av pedagogika metoder och material för utbildning i solenergi

Extern finansiering 1993/941.3

Nationell samverkan
Utåtriktad information
Samarbete med institutioner och företag

Övrigt

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Internationell samverkan
Utåtriktad information
Samarbete med institutioner och företag

Övrigt

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

Publicerat material
Publicerade artiklar vid internationella vetenskapliga konferenser etc
Antagna abstracts för publicering hösten-94:
SERC-Rapporter:
Övriga publikationer med medverkan av SERCs medarbetare

2. Verksamhetsplan 1994/95

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2..1.8

Planer för verksamheten 1994/95
Utveckling av villasolvärmesystem
Användning av interna och externa reflektorer
Utveckling av PRESIM
Thermophotovoltaics
Introduktion av solenergi
Systemteori med Emergianalys
Test & demonstrationsanläggning för solel
Utveckling av pedagogiska metoder och material för utbildning i solenergi

Preliminär budget för 1994/95

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3



Ansökan om anslag från Forskningsnämnden, Högskolan Falun/Borlänge till
Centrum för Solenergiforskning för budgetåret 1994/95

1.1 Personal

Följande personal är idag knutna till SERC som anställda eller med tillfälliga projekt.
För kortfattade meritförteckningar, se ansökan till forskningsnämnden för 1993/94:

Chris Bales, BA, tekniker
Kurt Blomquist, journalist
Lars Broman, t f professor, föreståndare
Kent Börjeson, tekniker
KarI-Ivar Ehnström, tekniker
Kjell Gustafsson, fil kand
Annette Henning, fil kand, doktorand
Kenneth Jarefors, civilingenjör, doktorand
Jill Gertzen, arkitekt
Bo KarIstens, rörmontör
Eva Lindberg, högskoleadjunkt, doktorand
Jan Lindholm, assistent
Klaus Lorenz, dipl ingenjör, doktorand
Per Olov Nilsson, professor
Sigge Ni wong, fil kand
Mats Rönnelid, fil kand, doktorand
Jan Spännar, civilingenjör, doktorand

Rapporten täcker i första hand perioden maj-1993 -april-1994

1.2.1. Utveckling av villasolvärmesystem

Medverkande: Klaus Lorenz, projektansvarig och doktorand, 75%; Chris BaIes, 40%;
Lar broman; Bo KarIstens, timanstäIId.

Det utfördes arbete på följande delområden:
1.) Praktiska test av värmelelagringsenheten
Mätningarna på den för svenska solvärmeanläggningar typiska kombitanken
analyserades och avrapporterades. Både solvärmeväxlarens och tappvattenvärme-
växlarens funktion kartlades med hänsyn till värmeöverföring och temperatur-
skiktning i tanken. Resultaten visar att ackumulatortanken i det befintliga utförande
medför en betydande minskning av solvärmeutbyte i villasolvärmesystem.
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2.) Utveckling av finrörsvärmeväxtare:
Beräkningsprogrammet för värmeöverföringsproblematiken hos finrörsvärme-
växlare har utvecklats. Konstruktionen har patentsökts. Samarbete med ett tysk
solvärmeföretag pågår. Fler prototyper har tillverkats. Förhoppningen är att med
den nya växlaren kunna höjer solvärmeutbytet samt förenkla systemet.

3.) Datasimulering av nyutvecklade systemkomponenter:
Målet är att med hjälp av simuleringsberäkningar bedöma systemens årsutbyte. För
nya systemkonfigurationer finns inga färdiga modeller .

4.) Test av systemkomponenter:
Det testades bl.a. pumpar och värmeväxlare som finns på marknaden.

1.2.2. Användning av interna och externa reflektorer

Medverkande: Mats Rönnelid, projektledare och doktorand, 90%; Björn Karlsson,
Vattenfall AB.

Ko~pletterande värmeförlustmätningar på modeller av CPC-solfångare har gjorts
vid Alvkarlebylaboratoriet, vilket gett en tydlig bild av betydelsen av reflektoremas
IR-emmittansen på de totala värmeförlustemma. En fullskalemodell av CPC-
solfångare (13.6 m2) har färdigställts och testas på Älvkarlebylaboratoriets tak sedan
sommaren 1993. En preliminär rapport om värmeförluster i solfångare med interna
reflektorer har skrivits (Engelska, 72 s) och kommer att ligga till grund för
licentiatexamen för Mats Rönnelid.

Under vintern 1993/94 har ett ray-tracing-program utvecklats för att undersöka de
optiska egenskaperna hos koncentratorer med korrugerade reflektorer. Beräkningar
visar att det aktiva området på hemisfären kraftigt förändras om speciella strukturer
införs hos reflektorerna. Beräkningar viktade mot svenska väderdata visar vidare att
instrålningen mot solfångare med tillsatsspeglar kan öka på årlig basis om speglarna
förses med en linjär korrugering.

1.2.3. Utveckling av PRESIM

Medverkande: Eva Lindberg, projektledare och doktorand, 15%; Lars Broman; Hansi
Henningsson och Bernt Olsson, Daltek AB, konsultarbete i programmering.

Sedan 1987 har SERC utvecklat modelleringsprogrammet PRESIM, ett grafiskt
användargränssnitt som producerar indata till simuleringsprogrammet TRNSYS.

Under 93/94 har följande gjorts:
.Framtagning av tyskspråkig version av PRESllvf.
.Uppdatering av PRESllvf till version 2.2 för att anpassas till TRNSYS senaste

version 14.1.
.Nya komponentmodeller i PRESIM har framtagits.
.Manualen har förbättrats.
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PRESIM kommer från april '94 att säljas i ett programpaket tillsammans med
TRNSYS och tre mindre program, dessa fem program skall inte längre säljas
separat. Programpaketet visades första gången vid European TRNSYS Club
meeting vid universitetet i Liege, Belgien, 21-22 mars 1994. EL demonstrerade
PRESIM.
Framtagandet av en windowsversion av PRESIM pågår och en betaversion
planeras vara klar till juni månad. Viss del av programmeringsarbetet utförs på
konsultbasis av Oaltek AB.

1.2.4. Thermop hotovol taics

Medverkande: Lars Broman, forskningsledare, 30 %; Kenneth Jarefors, doktorand, 50
%; Jan Spännar, doktorand, 25 %; Jörgen Marks, forsk.ing. SLU, 50 %.

TPV innebär omvandling av strålningsenergi från en strålningskälla med lägre
temperatur än solens till elektricitet med hjälp av fotovoltaiska celler ("solceller"). I
samarbete med i första hand National Renewable Energy Laboratory, USA och
bioenergigruppen vid Institutionen för skogsteknik, SLU-Garpenberg har SERC
påbörjat ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett system för produktion
avel och värme från förädlat biobränsle med TPV-teknik.

Under 93/94 har följande gjorts:
.Broman och Jörgen Marks (SLU) besökte NREL för preliminära diskussioner i

oktober 1993. Broman är Senior Research Associate vid NREL apriloch maj 1994.
.En projektbeskrivning har gjorts och medel har sökts från TFR och SJFR.
.En omfattande litteratursökning har genomförts och ca 25 referenser har hittats-
.Kontakt har etablerats med HörnelI Innovation AB, med HTM vid HFB, samt

med LiTH, där doc. Hans Arwin är handledare för Jarefors och prof. Alexander
Lauber för Spännar .

.En matningsanordning för träpulver har konstruerats; denna kommer ev att

patentsökas.

1.2.5. Introduktion av solenergi

Medverkande: Annette Henning, doktorand. 15% fr o m september -93 t o m mars
-94

Projektet omfattar en socialantropologisk fältstudie av solenergiteknikens
introduktion i Sverige. Det huvudsakliga syftet är att studera och beskriva
kopplingen mellan en teknikspridningsprocess och kulturella värderingar. Projektet
bygger på fälltudier av specifika introduktionsprocesser och på studier av sociala
aktörer, vars kulturella värderingar och livsformer på ett mer generellt sätt har
konsekvenser för introduktionsprocessen i Sverige.

Under perioden utfördes huvuddelen av fältarbetets andra fas (den första fasen var
vid periodens början redan avslutad), vars syfte är att definiera relevanta
introduktionsfalloch sociala aktörer att inkludera i det vidare arbetet. Perioden
användes bl a för intervjuer av människor involverade i den nationella
introduktionsprocessen, däribland representanter för producerande och säljande
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företag. Annette Henning besökte företag med "självbyggeriverkamhet" vid den
svenska västkusten. Hon besökte också företag i bl a Borlänge, Göteborg och
Stockholm, samt deltog i Värmeverksföreningenskonferens och årsmöte. Hon
intervjuade också solenergiforskare och deltog i deras verksamhet, bl a en
internationell solenergikonferens i Budapest, Ungem.Närmare studier av tre av de
specifika introduktionsfallen har påbörjats, framförallt med intervjuer.

1.2.6. Systemteori med emergianlys

Medverkande: p o Nilsson, SLU, forskningsledare; Lars Broman 10 %.

Energisystemstudier är ett forskningsområde, som förväntas bli ett av de viktigaste
för de Centrum för kretsloppsstudier som är under bildande, och som SERC avses
ingå i. Under 93/94 har Broman presenterat Howard Odums emergianalys och en
tillämpning av denna på termiska solfångare, beräknad av Broman och Mats
Rönnelid, vid ISES-kongressen i Budapest.

1.2.7 Test & demonstrationsanläggning för solel

Medverkande: Lars Broman, forskningsledare; Eva Lindberg, doktorand, 25 %; Kent
Börjesson 25 %.

Under 1993 monterades Sveriges f n näst största PV-anläggning upp på högskolans
tak i Borlänge. Anläggningen är på ca 30 m2 och har en toppeffekt på 3,6 kWe. Under
93/94 har större delen av anläggningen anslutits till en växeIriktare och kopplats till
220V-nätet. Resten av anläggningen har kopplats till en batteribank i en liten stuga
på högskolans tak. Datorsimuleringar av PV-anläggningens funktion har påbörjats.

1.2.8 Utveckling av pedagogika metoder och material för utbildning i solenergi

Medverkande: Chris Bales (30%); Kjell Gustafsson (10%); Lars Broman,

Verksamhet har fokuserats kring projektet "Förnybar energi på väg". Det är en
samling av experiment (med handledningar), demonstrationer och litteratur som
handlar om förnybar energi och som kan lånas eller hyras ut tilllokala skolor .
Projektet har främst inriktat sig mot högstadienivån. Fortbildning av lärare inom
ämnet är en viktig deloch har redan påbörjats.

Under 93/94 har följande gjorts:
-Inköp av materialoch utrustning för laborationer och en släpvagn,modell

flyttsläp för transport av utrustningen till skolorna
-Utveckling och konstruktion av laborationsutrustning.
-En referensgrupp på fem lärare och pedagoger har bildats för att hjälpa projketet

anpassa projektet sig till skolornas behovoch verklighet.
-En tvådagars fortbildningskurs för NO-Iärare på högstadiet har utvecklats och

har provkörts med 10 lärare från Sammilsdalsskolan i Leksand.
-Laborationerna har provkörts ett flertal gånger av lärare, blivande lärare och

elever .
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Utveckling av en laboration om solvärmesystem för studenter vid högskolan. Den
fokuserar på ackumulatortanken och värmeväxling in tilloch ut från den och är
därför av intresse för kurser utöver solvärmeteknik.
SERC har knutit kontakter till det norska projektet SOLIS (solenergi i skolan)

1.3 Extern finansiering 1993/94

BFR 930391-5 Solfångarutveckling ramanslag 839 000 kr

Svenska institutet för projektering av solenergianläggning
i Baltikum 50 000 kr

30 000 krLjungbergsfonden för projektet energi på väg

115 000 kr

Grundanslag från länets kommuner för projektet energi på väg
Leksands kommun 10000
Borlänge kommun 25000
Hedemora kommun 10000
Säters kommun 5 000
Orsa kommun 5 000
Falu kommun 25 000
Smedjebackens kommun 5 000

1 034 000 krSumma anslag

Därutöverhar SERC erhållit följande stöd till finansiering:

Lån till med högskolan samfinansierad verksamhet
BFR 930919-4 Windowsversion av PRESIM 150 000 kr

Stiftelsen Teknikdalen Lån för internationell patentansökan 36 000 kr

Försäljning av programvaror och rapporter har därutöver gett
intäkter på ca 85000 kr fram t o m 1141994

1.4 N ationell samverkan

1.4.1 Utåtriktad information

Kjell Gustavsson har föreläst vid Miljökonferens på Länsmuseet i H~rnösand i
Januari 1994 samt hållit två föredrag vid konferensen Energi 2000 i Ostersund i
februari 1994.

Mats Rönnelid har föreläst för kontaktnätet för ekologisk arkitektur, Dalarna,
november 1993.

Chris Bales, Mats Rönnelid och Eva Lindberg presenterade SERCs projekt vid SEAS-
dagarna vid Statens provning- och forskningsanstalt, november 1993.
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Annette Henning presenterade sitt projekt vid en social~ntropologisk konferens om
teknik vid SCASS i Uppsala, november 1993, samt höll ett seminarium om projektet
vid socialantropologiska, Stockholms Universitet, december 1993

Mats Rönnelid höll seminarium om korrugerade reflektorer för
materialoptikgruppen, Teknikuffi Uppsala Universitet, mars 1994 samt vid PU-
gruppens möte på BFR, apri11994.

Chris Balest Lars Broman och Kjell Gustavssom har lett ett flertal fortbildningsdagar
om solenergi för lärare bl a i SERCs lokaler under året.

1.4.2 Samarbete med institutioner och företag

Lars Broman har under 1992/93 varit t f professor (40%) i energisystem vid
institutionen för skogsteknik, Sveriges Lantbruksuniversitet, Garpenberg. Professor
P. O. Nilsson vid samma institution har under året varitanställd som
forskningsledare (40%) vid högskolans teknikinstitution med en del av
verksamheten förlagd till SERC.

Lars Broman är sekreterare och kassör i Svenska Solenergiföreningen SEAS sedan
1990. SEAS Sekretariat handhas sedan 1990 av SERC.

Lars Broman, Kent Börjeson och Eva Lindberg samarbetar med Borlänge Energi med
anslutningen av solpanelerna på högskolans tak till växeIriktare och 220V-nätet.

Mats Rönnelid samarbetar med Vattenfall Utveckling AB, Älvkarleby i sitt arbete
med reflektortillämpningar i solvärme.

Eva Lindberg samarbetar med Daltek AB, Borlänge i utvecklingen av Windows-
versionen av PRESIM.

Kontakter har tagits och diskussioner har förts med Hörnells Elektrooptik, Leksand
och HTM, Borlänge, i utvcklingsarbetet med TPV.

1.4.3 Övrigt

Under året har en referensgrupp utsedd av BFR kontinuerligt följt FoU-verkamheten
vid SERC, spec. den del som finansierats av BFR. Referensgruppen består av
Heimo Zinko, ZW Energiteknik (ordförande)
Jan-Olof Dalenbäck, Installationsteknik, Chalmers (sekreterare)
Gudni Johannesson, Installationsteknik, KTH
Tommas Nilsson, Statens provnings- och forskningsanstalt
Michael Rantil, Byggforskningsrådet

Ett flertal av SERCs medrbetare är involverade i påbyggnadsutbildningen
Energisystem och Miljö, 40p, vid högskolans Borlänge-del. (Chris Bales -laborationer
i solvärme, Lars Broman -solenergi, Annette Henning -teknik och samhälle, Eva
Lindberg- förnybar elproduktion samt biträdande projektledare, Mats Rönnelid -

termod ynamik) .
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Följande personer verksamma vid SERC är idag forskar~tuderande (institution och
handledare inom parentes):

Annette Henning (inst. för socialantropologi, Stockholms Universitet; doc. Bengt-
Erik Borgström}.

Klaus Lorenz (installationsteknik, Chalmers; t f prof. Jan-Olov Dahlenbäck med Lars
Broman som biträdande handledare}.

Kenneth Jarefors (inst. för tillämpad fysik, Linköpings Universitet; doc. Hans Arwin
med Lars broman som biträdande handledare}.

Eva Lindberg (inst. för skogsteknik; t f prof Lars broman med prof Torbjörn J ilar som
bitr .handledare}.

Mats Rönnelid (Teknikum, Uppsala Universitet; adj. prof Björn Karlsson}.
Jan Spännar (inst. för tillämpad fysik, Linköpings Universitet; prof. Alexander

Lauber med Lars Broman som biträdande handledare}

Lars Broman är medlem i Byggforskningsrådets program- och utvärderingsgrupp
för solvärmeteknik 1993-96. han medverkar också som bedömare av ansökningar
inom solvärmeområdet till BFR.

Lars Broman och Per Olov Nilsson deltar i planeringsarbetet för att skapa ett
centrum för kretsloppsstudier tillsammans med SLU, landstinget, kommuner och
övriga intressenter .

Lars Broman har som inbjuden deltagit i NUTEKs diskussionsdag om utveckling av
stora svenska solvärmesystem, Göteborg, november 1993

SERC har tagit emot ett 2O-tal studiebeök under det gångna året.

1.5 Internationell samverkan

1.5.1 Utåtriktad information

Flera av SERCs medarbetare {Chris Bales, Lars Broman, Eva Lindberg, Kjell
Gustavson och Mats Rönnelid) medverkadevid International Solar Energy Society
(ISES) Solar World Congress, 23-27 augusti, Budapest, Ungern.: och höll sammanlagt
8 föredrag. Dessutom deltog Kent Börjesson, Annette Henning ochKenneth Jarefors.

Lars Broman och Eva Lindberg deltog som föreläsare vid två workshops
(Solvärmeteknik, simulering av solvärmesystem), anordnade under International
Solar Energy Society Solar World Congress, 23-27 augusti, Budapest, Ungern.

Lars Broman höll ett föredrag om aktuell SERC-forskning på fysikinstitutionen, Carl
v. Ossietzky Universität, Oldenburg, Tyskland 25/21994

Lars Broman och Annette Henning höllett seminarium om aktuell sERC-forskning
vid Solar Village, Colorado State University, Fort Collins, ca, UsA, apri11994.
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Mats Rönnelid är inbjuden föreläsare vid den Europeiska workshopen "Architectural
integration of solar Technologies" vilken arrangeras på uppdrag av Directorat -
General for Energy (DG XVII) of the Commision of European Communities, Algarve,
Portugal, 13/5 1994.

1.5.2 Samarbete med institutioner och företag

E. Lindberg besökte TRNSYS workshop i Liege i mars-94 och samarbetar
(tillsammans med Lars Broman) med Solar Energy Laboratory , University of
Wisconsin och TRANSSOLAR Gmbh, Tyskland med utvecklingen av ett
internationellt programpaket för solvärme- och solelektricitetsimuleringar. SERC
fungerar som återförsäljare av olika simuleringsprogram inom solenergiområdet.
Det av SERC utvecklade programmet PRESIM säljs genom återförsäljare i Belgien,
Tyskland och USA

Klaus Lorenz samarbetar med SOL VIS Gmbh, Braunschweig, Tyskland om
utveckling av ssT-värmeväxlare för intern montering tillsammans med det av
SOL VIS utvecklade stigarröret i accumulatortankar .

Lars Broman är President i International Association for Solar Energy Education,
IASEE sedan 1991. Sigge Niwong är Secretary /Treasurer i IASEE sedan 1992. Båda
är omvalda t o m 1995. Lars Broman och Sigge Niwong sammanträdde med IASEE's
exekutivkommitte i Oldenburg, Tyskland, 2-3/11994

Klaus Lorenz är associerad medlem i IEA Solar Reating and Cooling Program, task
14 och har bl. a. deltagit vid deras möte i januari i Sevilla.

Mats Rönnelid utbyter kontinuerligt forskningsresultat med forskargrupper i
Portugal (INETI) och Tyskland (HANOVER) om CPC-solfångare och användandet
av koncentratorer. MR kommer att hålla ett seminarium om värmeförluster vid
INETI 16!51994. Svenska Institutet har givit ett mindre anslag för att möjliggöra att
portugisiska forskare kan komma på studiebesök till Sverige i samma ämne.

Chris Bales och Kjell Gustavsson samarbetar med Norska lärare (SOLIS-projektet)
med att ta fram pedagogiskt material för skolpresentationer i området solenergi och
förnyelsebara energikällor .

Klaus Lorenz har tillsammans med Göran Svärdström besökt Litauen i oktober-93
och projekterat en större solvärmeanläggning för ett barnsanatorium. Anläggningen
blir den första demonstrationsanläggningen för solvärme i Litauen och arbetet sker
tillsammans med Litauens Energiinstitut, Kaunas. Denna förstudie har bekostats av
Svenska Institutet

Kai Kaufmann från Technische Universität Dresden, Tyskland har under 6 månader
arbetat vid SERC med utveckling av SST-värmeväxlare. Arbetet är ett led i Kai's

diplomingenjörsexamnen.

Lars Broman kommer att som inbjuden gästforskare att arbeta med TPV vid NREL,
Golden, Colorado under april-maj 1994. Lars Broman besökte NREL i oktober-93 för
förberedande diskussioner om samarbete om TPV.
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Professor Ron Larson, NREL, är gästforskare vid SERC under april-maj 1994 för att
arbeta med energisnåla spisar .

1.5.3 Övrigt

Lars Broman är Associate Editor, Space Power (Council for Social and Econornic
Studies) sedan 1989; Medlem av Editorial Board, Sun at Work in Europe (Franklin
consultants Ltd) sedan 1990; International editor, Renewable Energy (Pergarnon
Press) sedan 1991 (tidigare samma uppdrag för dess föregångare Solar and Wind
technology 1989-1990); Editor (tillsammans med K. Blum) för Progress in Solar
Energy Education sedan 1991.

Lars Broman är referee från tid till annan för de internationella forsknings-
tidskrifterna Solar Energy och Renewable Energy .

Kurt Blomqvist har gjort ett flertal resor till de baltiska länderna, vilket resulterat i att
ett flertal baltiska tidningar publicerat artikelserier om energibesparing. Projektet
finansieras av Svenska Institutet genom SERC.

Flera av SERCs mearbetare fortbildade sig under tvådagars workshops, anordnade
vid ISES Congress, Budapest (Transparent Isolering; Mats Rönnelid, Solar
photovoltaics; Kenneth Jarefors, Kent Börjesson). Annette Henning deltog vid
European Business seminar, 24-25/8 ,anordnat av EUs THERMIE-program .

SERC har tagit emot studiebesök bl a från Biskops Arnö's Eko-dokumentationskurs
(10 personer, latinamerika), Uganda (Alekar Ejah, Minister for labour and
Economical affairs samt N.B.K. Muyobo, Chairman Industrial Training council) och

Argentina

SERC organiserade 3rd International Symposium on Renewable Energy Education,
14-16/61993 i Borlänge med ca 20 deltagare från S länder.

SERC ordnade ett seminarium i emergi-analys 2/91993 med Steven Doherty,
Institute of Tropical Forestry, Puerto Rico som huvudföreläsare.

Prof. W. A. Beckman, University of Wisconsin- Solar Energy Laboratory besökte
SERC 28-29/91993 och höll en offentlig föreläsning på högskolan i SERCs regi.

1.6 Publicerat material

1.6.1 Publicerade artiklar vid internationella vetenskapliga konferenser etc

(artiklar publicerade i ISES proceedings har ej sidhänvisningar då dessa böcker ej
nått oss ännu)

Rönnelid, M. and B. Karlsson: "Heat Losses in Solar Collectors with Intemal
Reflectors", Proc. ISES Solar World Congress, August 23-271993, Budapest,

Hungary.

Q



Broman. L: "Towards a Worlwide program for solar energy education". Proc. ISES
Solar World Congress, August 23-271993, Budapest, Hungary samt PiSEE Vol. 3.

Lindberg, E., L. Broman, W. A. Beckman and J. Thornton: "TRNSYS and PRESIM -A
useful tool for design of solar heating systems". Proc. ISES Solar World Congress,

August 23-271993, Budapest, Hungary.

Lorenz, K., L. Broman and C. Bales: "Criteria for cost efficient small scale solar hot
water installations". Proc. ISES Solar World Congress, August 23-271993, Budapest,

Hungary.

Blum, K., L. Broman and S. Niwong: "Presentation of IAsEE, IsEs' working group of
education". Proc. IsEs Solar World Congress, August 23-271993, Budapest,
Hungary samt PisEE Vol. 3.

Broman, A. and L. Broman: II A note on the geometry of trees as solar collectors",

Proc. ISES Solar WorldCongress, August 23-271993, Budapest, Hungary.

Lorenz, K and K. Gustavson: "The spreading of solar energy know-how through
educating homebuilders". Proc. ISES Solar World Congress, August 23-271993,
Budapest, Hungary samt PiSEE Vol. 3.

Danielson, B-O. P. O. Nilsson and L. Broman: "On the usefulness of EMERGY
analysis in evaluation of renewable resources". Book of abstracts, ISES Solar World
Congress, August 23-271993, Budapest, Hungary.

Rönnelid, M, B. Perers and B. Karlsson: "Optical properties of nonirnaging
concentrators with corrugated reflectors". Paper presented at SPIE int. Symposium
on Optical rnaterials technology for energy efficiency and solar energy conversion
XIII, Freiburg 18-22! 4 1994.

Rönnelid, M.: "Experiences of architectural integration of activesolar thermal
technologies". paper to be presented at the European Workshop Architectural
Integration of solar technologies, Vilamoura, Portuga113/51994 (Invited paper)

1.6.2 Antagna abstracts för publicering hösten-94:

Beckman, W. A., L. Broman, S.A. Klein, E. Lindberg, M. Schuler and J. Thornton:
"TRNSYS -the most complete solar energy system modelling and simulation
software for Windows". World Renewable energy Conference III, Reading, 13-17/9
1994.

Blum, K., L. Broman and S. Niwong, "International Assocoation for Solar Energy
Education IASEE -Five Years of experience. World Renewable energy Conference
III, Reading, 13-17/91994.

Broman, L., "On the didatics of renewable energy education -drawing on twenty
years experience". World Renewable energy Conference III, Reading,13-17 /91994.
(Invited paper)
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Lorenz, K., C. Bales and L. Broman: "Development of a spiral small tube heat
exchanger for smaller low-flow SDHWsystems", North Sun'94, Glasgow, 7-9/91994.

Lorenz, K., K. Börjesson C., Bales and L. Broman: "Comparison of pumps that can be
used for smaller low-flow SDHW systerns", North Sun'94, Glasgow, 7-9/91994.

Rönnelid, M., B. Perers and B. Karlsson: "Corrugated booster reflectors for large solar
collector fields", North Sun'94, Glasgow, 7-9/91994.

Rönnelid, M. and B. Karlsson: "Construction and testing of a low-concentrating CPC-
collector". North Sun'94, Glasgow 7-9/91994.

1.6.3 SERC-Rapporter:

SERC publicerar en rapportserie, HFB-SERC (ISSN 1103-1816). Under 1993/94 har
hittills följande rapporter utgivits:

Bales, C.: Renewable energy education -report from a field trip to Melbourne,
Australia and short vi sits to India and New Zealand during nov / dec 1992. HFB-
SERC--45--SE.

Lorenz, K.: Rapport om IEA Task-14's aktivitet på solfångarsystem. Konferens i Rom,
25-29 januari 1993. HFB-SERC--46--SE.

Broman, L. and J. Marks: TPV at NREL. Report from a visit to National Renewable
Energy Laboratory Golden, Colorado, 28-29 October 1993. HFB-SERC--47--SE.

Lorenz, K., C. Bales, K. Börjeson och L. Broman: Villasystem för solvärme. HFB-
SERC--48--SE.

1.6.4 Övriga publikationer med medverkan av SERCs medarbetare

Lorenz, K: "Bygg själv din solvärmeanläggning", 154 s., Larsons förlag, (Södertälje,
1993)

Lars Broman, Kent Börjesson och Klaus Lorenz har medverkat i SEAS årsbok
"Solsverige 1994" (Larsons förlag, 1993)

Cris Bales, Lars Broman,Kent Börjeson, Jill Gertzen och Eva Lindberg har skrivit
manuskript till SEAS årsbok "Solsverige 1995" (Larsons förlag, publiceras hösten
1994)

Kurt Blomquist har skrivit flera artiklar om solenergi och energisparande i tidningar
i Estland, Lettland och Litauen.

11



2. Verksamhetsplan 1994/95

2.1 Planer för verksamheten 1994/95

2.1.1Utveckling av villasolvärmesystem

Medverkande: Klaus Lorenz, projektansvarig och doktorand, 75%; Chris BaIes, 40%;
Lars Broman; Bo KarIstens, timanstäIId.

1.) Praktisk test av värmelagringsenheten: En automatisk teststation med en
sjudagars testcykel skall användas för test av konventionella och nyutvecklade
lagringstankar. Anläggningen kommer att kunna provköras f.o.m. maj 1994. En
variant på kombitanken med alternativ tappvattenvärmeväxling skall installeras.
Den automatiska testsekvensen skall användas på de olika varianter av tankar och ge
detaljinformation för vidareutveckling av systemkomponenter.

2.) Finrörsvärffieväxlare: Arbetet ffied finrörsvärffieväxlaren skall fortsätta och leder
till licenciatavhandling för Klaus Lorenz.

3. I Datasimulering: Simuleringsberäkningar med TRNSYS/PRESIM skall göras för

de olika systemen. Mätvärdena från testsekvenserna och huvudsakligen befintliga
simuleringsmodeller skall användas.

2.1.2 Användning av interna och externa reflektorer

Medverkande: Mats Rönnelid, 85%

Under hösten/vintern kommer Mats Rönnelid attfärdigställasin lic-avhandling om
CPC-solfångare för svenskt klimat. Det experimentella arbetet med
värmeförlustmätningar är slutfört, med ytterligare utvärdering av fältförsök kommer
att behövas. Tre tidskriftsartiklar inom detta område planeras; En artikel om enkla
beräkningsmetoder för stationära solfångare; en artikel om värmeförlustmätningar
på CPC-solfångare samt en artikel om byggandetoch utvärdering av CPC-solfångare
i Sverige. Lic-avhandlingen beräknas vara klar efter årsskiftet 94/95.

Arbetet med korrugerade reflektorer (som ligger utanför licentiatarbetet) som
påbörjades hösten 1993 kommer att fortsätta våren 1995. Mer utförliga
modellsimuleringar vilket tar hänsyn till polariseringen av strålningen kommer att
förberedas. En eller två mer utförliga tidskriftsartiklar om teorin kring reflektion i
linjärt korrugerade material planeras till Solar Energy materials and Solar Cells och
Applied Optics.
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2.1.3 Utveckling av PRESIM

Medverkande: Eva Lindberg, 15%; Lars Broman.

Fortsatt utveckling av PRESIM består i att sammanställa synpunkter på
betaversionen som erhållits av testpersonerna samt införa dessa i den slutliga
versionen av PRESIM 3.0 för Windows. Programmet skall dessutom kompletteras
med s.k. HELP-funktioner .

Manualen skallomarbetas för windowstillämpningar.

2.1.4 Thermophotovoltaics

Medverkande: Lars Broman, forskningsledare, 30 %; Kenneth Jarefors, doktorand, 50
%; Jan Spännar, doktorand, 25 %; Jörgen Marks, forsk.ing SLU,50 %.

TPV innebär omvandling av strålningsenergi från en strålningskälla med lägre
temperatur än solens till elektricitet med hjälp av fotovoltaiska celler ("solceller"). I
samarbete med iförsta hand National Renewable Energy Laboratory, USA och
bioenergigruppen vid Institutionen för skogsteknik, SLU-Garpenberg har SERC
påbörjat ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett system för produktion
avel och värme från förädlat biobränsle med TPV-teknik.

Under 94/95 planeras följande arbete:
.Byggande av demonstrationsmodell som ger el från förbränning av träpulver

med TPV konversion. Demonstration av denna vid 1:st Int. Workshop on TPV i
Copper Mountain, USA, 25-26/71994.

.Utveckling av förbränningsprocessen så att så stor del som möjligt avenergin
strålar ut från en emitter vid över 1100oC.

.Påbörjade studier av selektivemission, selektiv reflektion, samt processmätning
och -styrning.

Arbetets inriktning kommer att bero mycket av Bromans diskussioner med forskare
på NREL. Dess omfattning kommer att bero på hur mycket extern finansiering
projektet erhåller .

2.1.5 Introduktion av solenergi

Medverkande: Annette Henning, doktorand. 85% fr o m april-94 t o m mars 1995

Under året kommer fältarbetets andra fas att avslutas och den tredje fasen
genomföras. Denna fas innebär fördjupade studier av de utvalda fallstudierna och
sociala aktörerna.
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2.1.6 Systemteori med Emergianalys

Medverkande: p o Nilsson, SLU, forskningsledare; Lars Broman 10 %.

Energisystemstudier är ett forskningsområde, som förväntas bli ett av de viktigaste
för de Centrum för kretsloppsstudier som är under bildande, och som SERC avses
ingå i. Fortsatt arbete under 94/95 avses äga rum i högre takt än vad som varit
möjligt under innevarande år .

2.1.7 Test & demonstrationsanläggning för solel

Medverkande: Lars Broman, forskningsledare; Eva Lindberg, doktorand, 25 %; Kent
Börjesson 25 %.

För 94/95 planeras bl a mätningar på växeIriktning för nätanslutning i samarbete
med civ .ing. Mats Andersson och med Borlänge Energi. Datorberäkningar tyder på
att rörligt uppsatt PV-panel och ändrad riktningtre gånger per dag (förmiddag,
eftermiddag, kväll/morgon) ger 35% högre utbyte under perioden majaugusti.
Dessa beräkningar kommer att slutföras och kompletteras med mätningar.

2..1.8 Utveckling av pedagogiska metoder och material för utbildning i solenergi

Medverkande: Chris Bales (10%); Kjell Gustafsson (10%); Lars Broman.

I projektet "Förnybar energi på väg" ska det första (utvecklings-)stadiet avslutas och
det nästa påbörjas. Det är stöd till skolorna i form av:

uthyrning av projektets material
fortbildningskurser och studiedagar för lärare
undervisning och temadagar vid skolorna

Denna verksamhet ska finansieras av kursavgifter som ska också finansiera vidare
utveckling av material, speciellt för mellanstadiet och gymnasium.

En möjlighet som diskuteras är att verksamheten med gymnasieskolor ska utökas
och ska ingå i ett nordiskt samarbete. Det finns redan sådana statliga,
landsomfattande projekt i både Danmark och Norge.

14



2.2 Preliminär budget för 1994/95

KOSTNADER:

Utveckling av villasystem för solvärme 980000 kr

Användning av interna och e~terna reflektorer 440000 kr

Utveckling av PRESIM 180000 kr

Thermophotovoltaics 750000 kr

Samverkan för kretsloppsstudier 200000 kr

Introduktion av solenergi 200000 kr

Systemteori och ernergianalys 240000 kr

Test och demonstrationsanläggning för solel 240000 kr

Utbildningsmaterial för solenergi 130000 kr

övriga doktorandkostnader 200000 kr

Informationsverksamhet 50000 kr

Svenska solenerqiföreninqen -SEAS 165000 kr

kostnader:Summa totala 3775000 kr

INTÄKTER:

Teknikvetenskapliga forskningsrådet 150000 kr

Byggforskningsrådet 740000 kr

Nätverksmedel mindre och medelstora högskolor 750000 kr

Forskningsnämnden Högskolan FalunjBOrlänge 900000 kr

Industrinätvekspengar 100000 kr

Statens lantbruksuniversitet 270000 kr

Försäljning, kurser och undervisning 270000 kr

Svenska solenergiföreningen 165000 kr

övriqa finansiärer (bla T-sektorn) 430000 kr

Summa totala intäkter 3775000 kr
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