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för soluärmeDillasystem

I den föreliggande rapport redovisas SERCs projekt "Villasystem för

solvärme'.. BFRs projektnummer 910832-5, med Lars Broman som

projektledare och Klaus Lorenz som bitr. projektledare.

Rapporten består av följande delar:

3Innehållsförteckning och korta sammanfattningarDell:

De12: -Verksamhetsberättelse för perioden maj 1992

till april 1993
-Verksamhetsplan för 1993/94

21De13: -Senaste månadernas arbete

-Redovisning och sammanställning av mätresultat

61De14: Publicerade rapporter:
-Domestic solar heating system -a systematic

study i progress, North Sun 1992

-patentansökan på finrörsvärmeväxiare
-Criteria for cost efficient small scale solar

hot water installations

ISES 1993

Rapport om deltagande på IEA Task-14 k..   .......83o

-Hameln (D), augusti 1992,
rapport HBF-SERC--42--SE

-Rom (I), januari 1993,
rapport HBF-SERC--46-SE
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Del 1:

Innehållsförteckninq o c h  k o r t a  sammanfattningar



DEL 2: 

Verksamhetsberättelsen för perioden maj 1992 till april 1993 beskriver 
de arbeten som har gjorts av villasolvärmegruppen på SERC efter den 
inledande studie (SERCAJCFB-9 1/0039), där villasolvärmesystem 
kartlades. Följande arbeten beskrivs: 
- Utveckling av lågflödessystem och internationella kontakter 
- Uppbyggnad av värmelaboratorium på SERC 
- Praktiska test av värmelagringsenheten 
- Praktiska test av nya systemkomponenter i solvärmekretsen 
- Datasimulering inkluderande nyutvecklade systemkomponenter 

I verksamhetsplanen beskrivs huvudmålet för de arbeten som ska utföras 
under trårsperioden 93 - 96. Mera detaljerat beskrivs de arbeten som ska 
utföras under budgetåret 1993/94: 
- Beräkningsprogram för nogrannare dimensionering av 

finrörsvärmeväxlare 
- Konstruktion av maskiner för värmeväxlartillverkning 
- Utveckling av värmeväxlare för tappvarmvatten 
- Simuleringsberäkningar för hela systemet med PRESIM/TRNSYS. 

DEL 3: 

Del 3 innehålter en redovisning av mätresultat för den undersökta 
kombitanken. Temperaturförloppen på olika höjd i tankens har studerats 
vid uppvärmning genom solvärmeväxlaren och nedkylning genom tappning 
av varmvatten. Resultaten diskuteras kvalitativt och redovisas 
kvantitativt i form av diagram. Mätresultaten på två prototyper av den på 
SERC utvecklade finrörsvärmeväxlaren redovisas och diskuteras i 
jämförelse till traditionell värmeväxlare. De erhållna mätresultaten 
används som ingångsvärden för simuleringsberäkningar med 
PRESIM/TRNSYS. Problemen med de i PRESIM/TRNSYS befintliga 
modellerna diskuteras. De utförda modellberäkningarna tillåter en 
uppskattning av möjliga förbättringar i form av höjd årsverkningsgrad för 
ett svenskt villasolvärmesystem med kombitank. I del 3 redovisas 
dessutom de mätningar som har utförts på otika pumpar vilka skulle kunna 
användas i solfångarkretsen. Sex olika pumpar analyseras och diskuteras. 

Del 3 har följande rubriker: 
- Beskrivning av den undersökta lagringstanken 
- Mätningar på tappvarmvattenväxlare 
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- Mätningar på solvärmeväxlare (kamflänsrör och finrorsvärmeväxlare) 
- Simuleringsberäkningar 
- Pumpmätningar 

DEL 4: 

Del 4 innehåller publicerade rapporter under 1992 och 93 samt 
patentansökan för SERC’s finrorsvärmeväxlare: 

- NORTH SUN 1992, Solar Energy at High Latitudes, June 24-26 1992 
Trondheim, Norway. 
Domestic solar heating system - a systematic study i progress 

Patentansökan på finrorsvärmeväxlare till Patent- och 
Registreringsverket från 93 01 23. 

ISES SOLAR WORLD CONGRESS, 23-27 augusti 1993, Budapest, HUNGARY 
Criteria for cost efficient small scale solar hot water installations. 

DEL 5: 

Del 5 hänvisar till rapporterna från IEA Task-1 4 mötena om 
solfångarsystem i 
- Hameln, Tyskland, augusti 1992 och 
- Rom, Italien, januari 1993. 

I rapporterna beskrivs aktiviteten inom den internationella arbetsgruppen 
speciellt med hänsyn på utveckling av villasolvärmesystem. l Rom 
presenterades principlösningen för den på SERC utvecklade 
finrörsvärmeväxlare. De har publicerats separat som nr 42 och 46 i SERCs 
rapportserie. 



-Uerksamhetsberättelse för perioden maj 1992 till april 199'5

1993/94-Uerksamhetsplan för
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I det följande redovisas resultaten från projektet

Svst§m~ti~ka undersökninaar av ~illasvstem

(BFR nr 910038-1,910832-5, 920898-0)

Lars Broman är projekttedare och Klaus Lorenz bitr

projektledare. I projektet deltar också Chris Bales som
forskare samt Kent Börjesson, Bo KarIstens och Laita Öjefelt
som tekniker .

Sammanfattning av hittills uppnådda resultat (1.7.90-31.6.93):

Budgetår 1 : Inledande studie:

Under första budgetåret gjordes en inledande studie, där
villasystem för solvärme kartlagdes. Svenska system jämfördes
med utländska med hänsyn till prestanda, kostnader och teknisk

problemlösning.

I studien visade vi prestanda i form av års-kWh vid
absorbatorövertemperatur mellan 20 och 55 grader för 1 5 olika

danska, tyska och svenska solfångare. Variationen var från
lägst 200 kWh per m2 vid dr = 55 C till högst 750 kWh per m2

vid dr = 20 C för olika solfångarkonstruktioner .

Solfångarnas investeringskostnad per års-kWh låg mellan 2 och
14 SEK. Solvärmesystemens uppbyggnad jämfördes. Komponenterna

som lagringstank, ledningssystem och armaturgrupp analyserades

och prissattes, installationskostnader uppskattades. För tre
olika system beräknades värmekostnaden under antagandet av 30

års avskrivningstid och 6% realränta till mellan O, 7 och 1 ,1
SEK/kWh.

Delstudien avrapporterades i rapporten Systematisk
undersökning av villasystem för solvärme, SERCIUCFB-91 10039
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Fortsatt arbete budgetår 2 och 3:

Under andra och tredje budgetåren intensifierade vi
kontakterna med utländska forskargrupper på området. Både i

Danmark, Canada, Tyskland och Schweiz arbetar man med
utveckling av lågflödessystem. Systemen har olika utformning i

olika länder p.g.a. de olika regionala förutsättningarna.
Deltagandet i IEAs arbetsgrupp Task-14 gav en mera detaljerad

kunskap om utvecklingen i riktning mot nya förbättrade system

de olika länderna.

Inom arbetsgruppen hade man arbetat med att dokumentera ett för

respektive land typiskt standardsystem.
Systemförbättringar för ett utvecklat system jämförs nu med
standardsystemet. l de flesta länder går utvecklingen mot

lägre flöden i solfångarkretsen, yttre motströmsvärmeväxiare
och bra skiktad ackumulatortank. Utvecklingen av dessa system

är ingalunda avslutad; man har utvecklat enstaka komponeneter
men fördelarna för ett lågflödessystem kan bara visas om hela
systemutformningen är anpassad till det nya konceptet. De

förväntade prestandaförbättringarna jämfört med
standardsystemet anses bli upp till 20 %.

Det svenska villasolvärmesystemet är ofta ett kombisystem där
samma ackumulatortank utnyttjas för det befinliga

värmesystemet. Förutsättningarna är därför mycket annorlunda

än i andra länder. Samtidigt är det svenska kombisystemet
ekonomisk intressant därför att lagringsenheten används av

flera energikällor och ger både tappvarmvatten och värme till
uppvärmningssystemet från en enda tank. Prestandahöjningen i

det svenska villasolvärmesystemet med kombitank genom det

pågående utvecklingsarbetet kommer säkerligen att ligga vid
överkant av de förbättringar som uppmätts i andra länder
eftersom lagringstanken har i dagens utformning många brister .

Följande utrustning har under de senaste två åren byggts upp

på SERC:
-en 750 liters ackumulatortank med en inbyggd värmeväxlare

för solfångarkretsen och två för tappvarmvattenberedning; en
sådan tank används i dag i de flesta svenska

villasofvärmesystemen. Tanken har försetts med fjorton

inbyggda temperaturgivare som används för att bestämma
tankenstemperatur i olika skikt.
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en till tanken kopplad armaturgrupp bestående avelpanna
cirkuationspump, reglerventiler, termometrar, flödesmätare och

blandningsventil. Från armaturgruppen kan både värmeinlagring

till tanken genom solvärmeväxlaren och värmeuttag genom
tappvattenvärmeväxiaren styras. Flöden och effekten kan

varieras.
en pumpstation där ett flertalolika pumpar kan uppmätas och

jämföras. Effektförbrukning, flöde, tryckfall, och för
PV-driven pump även instrålning och ström/spänning från

solpanelen registreras.
en datainsamlingsutrustning för 20 kanaler. Flöden,
temperaturer och tryckfall över pump kan mätas och utvärderas.

en solfångare med tre moduler om vardera 2, 6 m2. Solfångaren

är färdigbyggd men ännu inte kopplad till tanken.
Installationsarbeten pågår. Solfångarmodulerna som i vanliga
fall parallellkopplas ska här seriekopplas för att få en till

lågflödeskonceptet anpassad solfångare.
ett lågflödesledningssystem, bestående av två
standardrörledningar med 8 mm ytterdiameter och plastmantel

har monterats i ett isolerande hölje.
Tryckfallet i ledningarna och isoleringsförlusterna kan i

fortsättningen också mätas.

Utrustningen är uppbyggd på så sätt att separata mätningar på
tankenheten, pumpstationen och solfångaren kan göras.

Utrustningen är delvis bekostad av Högskolan Falun Borlänge
( 250 kkr) och har byggts upp på ett pedagogisk sätt för att ge

möjlighet till användning i undervisningen (laborationer).

SERCs ambition för budgetåren 2 och 3 var ett intensivt arbete
inom följande tre delområden:

1 ) Praktiska test av värmelagringsenheten,

2) praktiska test av nya systemkomponenter i

solfångarkretsen, samt

3) datasimulering av nyutvecklade systemlösningar .
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Följande resultat har hittills uppnåtts inom de tre arbetsområdena:

1 ) Praktiska test av värmelagringsenheten

Den svenska kombitanken har analyserats. Sammanfattning av

resultaten:

SOLVÄRMEVÄXLARE

solvärmeväxlaren i tanken har en väldig låg
värmeöverföringskapacitet, 250 -300 WIK vid aktuella

flöden. Detta medför hög logaritmisk temperaturdifferens
över växlaren och dåligt solvärmeutbyte.
solvärmeväxlarens placering och utformning medför en

blandning av hela tanken.
Ju lägre flöden man använder i solfångarkretsen desto sämre

blir resultaten.

TAPPVARMVATTENVÄXLARE

Försöken med värmeuttag vid tappning av varmvatten visar en
temperaturförlust av dT(log} mellan 1 S och 25 C för olika

tappflöden. Tanken blandas vid tappning med följd av att
elpatronen som är monterad som tillsatsvärme i övre delen av

tanken slår på i ett alltför tidigt skede.

En noggrann redovisning av försöken kommer
sommaren 1993.

slutrapporten

Den önskade skiktningen i tanken som skulle främja solvärme-
utbytet och tankens kapacitet är obefintlig i solvärmetanken i

dess nuvarande utformningen. Utveckling av nya värmeväxlings-
strategier behövs för både inlagring och uttag av värme. För
inlagring av värme arbetar man i Danmark med en dubbelmantel
på varmvattenberedaren (rent tappvarmvattensystem), i Tyskland

har man gjort försök med yttre plattvärmeväxiare och två
pumpar. l Canada använder man en enkel rörvärmeväxiare med

självcirkulation i sekundärkretsen som har rätt så låg

värmeöverföringskapacitet. Eftersom vi anser att det idag inte
finns någon bra värmeväxlare för de specifika krav som ett
lågflödessolvärmesystem ställer, har vi påbörjat en egen

utveckling av en kapillärrörvärmeväxiare.
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KAPILLÄRRÖRVÄRMEVÄXLARf

Efter en preliminär teoretisk beräkning av
värmeöverföringsproblematiken har en rörvärmeväxiare

konstruerats, som består av ett flertal parallellkopplade
kapillärrör. Denna har kopplats som yttre värmeväxlare till

tanken och testats under lågflödesförhållanden, dvs med flöden
på 1 -1 , S liter per minut vjd ca 4 kW överförd effekt. Den

specifika värmeöverförjngskapaciteten för den första
prototypen har mätts upp till mellan 300 och 500 W/K.
Prototypens vikt för kopparmaterialet kunde i jämförelsen med
den traditionella kamflänsrörväxlaren reduceras från 1 2 kg

till 2 kg. Kapillärrörvärmeväxiaren främjar tankens skiktning,
och den laddar tanken uppjfrån. Sekundärkretsen fungerar i

självcirkulation med varierande flöden.

2) Praktisk test av nya systemkomponenter solvärmekretsen

Utöver arbetet med den nya kapillärrörvärmeväxiare har

följande komponenter studerats:

PUMPAR

En mätstation för pumpar har byggts upp. Eftersom man arbetar
intensivt med pumputveckling i Canada, har vi på SERC lagt oss
på relativ låg nivå, och vi har t v nöjt oss med

teknikbevakning.

Vi har mätt upp en vanlig cirkulationspump som används idag i

de flesta solvärmesystem. Pumpens verkningsgrad blir lägre än
1 O % vid låga flöden. Vår bedömning är att konventionella

cirkulationspumpar är fel typ av pump för uppgiften i en

solvärmeanläggning, på grund av följande skäl:
-Låga flöden om ca 1 -2 liter per minut,
-hög verkningsgrad, både elektrisk och hydrodynamisk för att

arbeta energisnålt ( en förutsättningen för t.ex. användning av
solcellsdrivet system), samt

-högt tryck; ju högre tryck pumpen kan prestera vid de
aktuella fiödena, desto tunnare rör kan användas. Detta spar
installations- och materialkostnader, samt minskar

värmeförlusterna.
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Mätningar på lågspännings-likströmspumpar som drivs direkt av

en solcellspanel har gjorts. En tysk pump av företaget Laing
med inbyggd impedansomvandlare är den enda pumpen för detta

område, som enligt våra mätningar har bra livsläng och
tillräcklig verkningsgrad. Pumpen drivs av en 5,5 W solpanel,

startar upp vid knappt 200 W/m2 instrålning och presterar ett
tryck motsvarande drygt' m vattenpelare. Den är alltså bara
användbar i väldigt små system, men är då ett prisvärt och
tillförlitligt alternativ till det konventionella el beroendesystemet

(pump plus reglercentral).

Två högtryckspumpar har installerats; mätningar pågår och här

angivna resultat är bara preliminära:

En canadensisk pumpenhet bestående av en högtryckspump kopplad

till en 24 V likströmsmotor har jnstallerats. Pumpen presterar
ett tryck på flera bar vid flöden om 1 ,5 till 2 I/min. Pumpens
angivna effektförbrukning är 20 We. Vi tror att detta är en

väldig effektiv pump, väl anpassad för lågflödessystem.
Dokumentation kommer att ingår i rapporten sommaren 93.

Ett försök pågår att använda en kugghjulspump, avsedd att
pumpa eldningsolja, som pump i solfångarkretsen. Preliminära

mätningar visar på prestanda av flera bars tryck vid konstant
1 l/min. Elmotorn som driver pumpen är på 220 V och har

märkeffekt 70 w. Pumpen är billig, men vi vet ännu inte hur

bytet från olja till glykolblandat vatten påverkar pumpens

)ivslängd.

LEDNINGSSYSTEM

Ett enkelt och prisvärt sätt att framställa ett
twintube-Iedningssystem är under utprovning på SERC. Vi har

börjat med att undersöka vilka lämpliga rör- och
isoleringsmaterial som finns tillgänglig på marknaden. Ett

lågflödesledningssystem kräver:
-T emperaturbeständighet upp till minst 1 20 grader, i

extremfall ännu högre;
-ledningar med innerdiameter av ca 4 till 6 mm, helst böjbara

så att de kan leveraras i rulle; samt

-gemensamt isolerhölje för båda rören och en elektrisk kabel
(för temperaturgivaren eller för solcellselektricitet till pumpen).
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Ledningssystemet som är under installation på SERC består av

två mjuka kopparrör med plastmantel utanpå, dimension 8 x Q, 75
mm. Temperaturbeständighet på plastmanteln anges till 12Q C.

Rören har monterats för hand i ett isolerhölje som används som
standard för grövre rör (plusprisol); denna isolering är inte
tillräckligt temperaturbeständig för att vara i direktkontakt

med kopparrören. Vårt försök syftar till att testa
kombinationen av plastbelagda rör i denna isolering.
Anläggningen kommer att tas i drift om några veckor, så det

första resultaten kommer att kunna rapporteras till sommaren 93.

EXP ANSJONSKÄRL

I solvärmeanläggningar används olika slags expansionskärl.
För att kunna prova en solvärmeanläggningen under extrema
förhållanden (höga temperaturer, högt tryck), har vi valt att

installera Svenska Solgruppens trycksatta system. Här arbetar
solkretsen under vanliga driftsförhållanden på 3 -4 bar, vid
stagnation uppträder teoretisk 1 50 grader i solfångaren och

upp till 6 bars tryck i systemet. Dessa extrema förhållanden
möjliggör test av isolermaterialet, glykolbeständighet vid

längre stagnation och beständighet av övriga komponeneter som

pump och ventiler. Tryckkärlet som vanligtvis används av
Svenska Solgruppen omarbetades så att funktionerna avluftare

och smutsavskiljare integrerades. Kärlet gjordes av

rostfritt stål för att förhindra försmutsning av glykolvätskan
i solfångarkretsen på grund av korrosion. Driftserfarenheter

kommer att kunna samlas under sommarsäsongen 93.

REGLERUTRUSTNING

Vi avser att installera en standardreglerutrustning till
systemet och kommer att kunna samla driftserfarenheter för

den. Kontakter med forskare i andra länder ger oss möjlighet
att bevaka den internationella utvecklingen. En

reglerutrustning som ger möjlighet att styra pumpen med
variabel hastighet verkar intressant för lågflödessystem. En

sådan ska köpas och testas.
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DA T ASIMULERING INKLUDERANDE NYUTVECKLADE SYSTEMKOMPONENTER

Det är nödvändig att göra simuleringberäkningar av årsutbytet
av sotvärmesystemet och jämföra det befintliga systemet med de

nyutvecklingar som görs. Eftersom vi arbetar på SERC med

TRNSYS och PRESIM vill vi använda oss av dessa kraftfulla
program. Eftersom det inte finns något tankmodell i TRNSYS som

kan beskriva den befintliga kombitanken, var det väldigt svårt
att bevisa dess brister med simuleringsräkningar .
Datakörningar med befintliga tankmodellen har gjorts och

årsutbytet har beräknats för en tank utan temperaturförluster
vid värmeväxling. Sedan har kravet på ut toppstemperatur höjts

samtidigt som ka"vattentemperaturen höjts.

På detta sätt fick vi en indikation på hur mycket
årsverkningsgraden sjunker om solfångaren arbetar vid högre
temperatur än tappvattnet ( vilket är vad som händer vid dåliga

värmeväxlare). Som resultat fick vi ca lO % minskning av
årsutbytet vid höjning av tappvattentemperaturen med 1 O C. Med

kunskap om att det handlar om tillsammanlagt 20 till 30

graders temperaturförlust i hela systemet från

solfångarkretsen till tappvattnet (se mätningar på tanken)
visar detta resultat att stora besparningar kan göras om

temperaturförlusterna vid värmeväxiingen kan minimeras.
Hittills gjorda beräkningar tar inte hänsyn till blandningen i

anken. Denna försämrar sannolikt den reala tanken ytterligare
jämfört med modellberäkningarna. Eftersom dessa inte kan ge
mer än indikationer har vi undersökt om och var det kan finnas
bättre modeller. Vi fick ett tankmodell av Universitetet i

Stuttgart, vilken kan simulera en inbyggd värmeväxlare.
Modellen har installerats här och med hjälp av Bengt Perers

från Vattenfall körts igång. Fortfarande kan denna modell inte

simulera vår befintliga tank, som ju innehåller inbyggda
värmeväxlare för både inlagring av värme och uttag av värme.

Diskussioner pågår med Perers, vilka syftar till ett samarbete

för att utveckla modeller, vilka kan möjliggöra simulering av
verkliga solvärmetankar. Vi avser att under de återstående

månaderna försöka få fram ett beräkningsunderlag för
simuleringsberäkningar med befintlig programvara, som kan
förfina våra uppskattningar. Vi tror att vj på så sätt ska
kunna styrka de preljminära resultaten som vi hittjlis

uppnått.
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Plan för forskning och utveckling inom solvärmeområdet på
Centrum för solenergiforskning 1993-96 inom Systemteknik:
Villasystem för solvärme

2.2.1 Inledning

Huvudmål för treårsperioden:

Den svenska ackumulatortanken ska färdigutvecklas. Drivenhet

och ledningssystem passande till denna tank ska också

färdigutvecklas. Detta ska tillsammans bli "det svenska

kombisystemet för villasolvärme".

Vårt mål är att kombisystemet ska höja utbytet från

solvärmesystemet med minst 20% j~mfört med dagens kombitank
och system. Totatkostnad för systemet ska bibehållas eller

s~nkas. T anken ska enkelt kunna användas för hela husets
värmeförsörjning. Kompletterande energik~llor som el, ved
eller olja ska utan problem kunna användas i samma system. l

ett system där större ackumuleringsvolym önskas för t ex
vedeldning ska kombitanken kunna byggas ihop med flera enklare

tankar och ändå har kvar sina funktioner .

Medverkande projektet:

Lars Broman, projektledare 1 O %

Klaus Lorenz, biträdande projektledare 75 %
Utveckling av värmeväxlare, tank och solkretskomponeneter .

Chris Bales, forskningsingenjör 50%
Mätvärdesinsamling och utvärdering.

Bo Karistens, tekniker 30 %

Vvs-arbeten, tillverkning av prototyper .

Eva Lindberg, forskare inom annat projekt
Utveckling av simuleringsverktyg
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Bengt Perers, konsult 20 % under 9 mån fördelat på hela
perioden; tjänst köpt från Vattenfall

Kent Börjesson, tekniker 1 5 %

Mätningar på pumpar, utveckling impedansomvandlare

Laila Öjefelt, tekniker 1 O %
T eknisk assistans

Ytterligare någon medarbetare behövs för tillverkning av
värmeväxlare och produktionsteknisk utveckling under andra
delen av treårsperioden.

2.2.2 Projektplan för 1993/94

Under 1993/94 bör följande utveckling kunna göras:

1 ) Använda bättre beräkningsprogram för nogrannare

dimensionering av kapillärrörvärmeväxiare

Enligt hittills gjorda beräkningar förväntade vi oss under

gynnsamma förutsättningar en värmeöverföringskapacitet av upp
till 1000 W /K för den nya värmeväxlaren. Den första prototypen
presterar ca 40 % av detta värdet. Beräkningsprogrammet bygger
på en analys av de fenomen som uppträder vid självcirkulation

på yttre sidan av kapillärrören. Det uppmätta vattenflödet på
utsidan är mycket lägre än förväntat, vilket förklarar den

lägre värmeöverföringskoefficienten.

Vi har hittills i första hand försökt att förbättra värmeöverföring på

ytsidan av rören. Värmeöverföringsmotståndet på insidan av rören
har än så länge inte beaktats.

Vi vill förbättra beräkningsprogrammet och med detta optimera

växlaren:

-beräkna värmeöverföringskoefficienten även för insidan för
spirallindade rör

-undersöka om fläns på utsidan av kapillärrören ökar

värmeöverföringen,
-undersöka hur mycket tryckförlusten ökar på utsidan av rören

på grund av flänsarna,
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-undersöka hur mycket flödet, och med detta
värmeöverföringen, minskar på grund av flänsarna, samt

-ta reda på vilken fri yta meltan spiralerna som är optimalt.

MAL: Kapillärrörväxiare som innehåller mindre än 3 kg koppar

och presterar 800 W /K.

2) Konstruktion av maskiner för tillverkning av

kapillärrörväxlaren

Konstruktion och tillverkning av en enkel maskin som lindar
kapillärrör och möjliggör en mera exakt tillverkning av
rörspiraler. Detta arbete ska göras i samarbete med
skogshögskolan i Garpenberg där vi får tillgång till en

lämplig verkstad och hjälp av kunnig personal.

Konstruktion och tillverkning av en enkel maskin som lindar
tråd på kapillärrör, ett försök att förbättra värmeöverföring
med hjälp av flänsar. Denna maskin ska konstrueras och byggas

i form av examensarbete på HFB med SERC-personal som

handledare.

Med dessa maskiner kommer vi att få möjlighet att bygga fler

prototyper och optimera värmeväxlaren.

MAL: Den nya värmeväxlarens materialkostnad ska ligger under
250 SEK per st (kapillärrörpris är ca. 150,-/st), kundpris
kommer då att kunna ligga betydligt under priset för de
kamflänsrör som används idag (pris för kund 1 200:- +

moms). Observera att prestandan samtidigt ökar'

3) Utveckling av värmeväxlare för tappvatten

Vi vill utveckla ett förbättrat system för värmeuttag från
tanken. En ny tank ska installeras bredvid den befintliga;

all röranslutning och mätutrustning är redan förberedd. l den

nya tanken ska nya koncept som främjar skiktning testas.
Arbeten kan påbörjas under 93/94, men utvecklingsarbete kan

först ske under 94/95 och 95/96.
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Kvantitativt mål är att minska den logaritmiska
temperaturdifferensen vid värmeuttag från över 20 C idag
till ca hälften. Kvalitativ mål är att minska blandningen i

tanken och främja skiktning. För att kvantifiera detta mål
behövs simuleringsberäkningar .

4) Simuleringsberäkningar för hela systemet med TRNSYS och

PRESIM

Befintliga tankmodeller ska utvecklas för att noga kunna

simulera den befintliga svenska ackumulatortanken med inbyggda
värmeväxlare. Genom att förfina tankmodellen ska möjliga
förbättringar av de befintliga inbyggda värmeväxlare kunna
bedömas. Här behövs en vidareutveckling av den tyska
tankmodellen (Universität Stuttgart), som innehåller en enda

värmeväxlare. För att kunna simulera den svenska kombitanken
med god noggrannhet ska en modell tas fram, som innehåller

inbyggda värmeväxlare för både inlagring och uttag av värme.

Den på SERC utvecklade kapillärrörvärmeväxiaren ska modelleras

i TRNSYS. Modellen ska jämföras med mätningarna vi gör ,
Simuleringsberäkningar med målet att optimera systemet ska
utföras på SERC, Arbeten att ta fram nya modeller avses ske i

samarbete med Bengt Perers (Vattenfall).

3.2.3 ProjektpJan för 1994/95 och 95/96

1) Värmeväxlare för tappvatten

Olika koncept för värmeuttag från tanken ska testas:

-förrådsberedare med profilerad tratt på utsidan
-yttre värmeväxlare med självcirkulation på tanksidan
-förbättrad inre rörvärmeväxIare

-kombination av värmeväxlare och förrådsberedare

2) Solvärmeväxiare

Kapillärrörvärmeväxiaren ska vidareutvecklas och testas med

ojika skiktinjagrinsanordningar, t ex följande:
-Solvis klafförsedda stigarrör ,

-profilerade stigarrör, och
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-Ingemar Carlssons ränna
Tillverkningstekniken för kapillärrörvärmeväxiaren ska

utvecklas. Industrikontakter ska knytas.

3) T eknikbevakning och detaljutveckling

PUMP

Den canadensiska likströmspumpen ska testas med en

impedansomvandlare och en solcellspanel.
Vi ska undersöka möjligheten att driva en kollektorlös
växelströmsmotor med likström från solcellspanel.
MÖjligheten att driva en kugghjulsoljepump med en energisnåt

motor ska undersökas.

LEDNINGSSYSTEM, V Ä TSKA

Följande bör göras under 94/95 och 95/96:
-Bevaka utvecklingen i andra länder ,
-upprätthålla kontakterna med Wirsbo med målsättningen att få

fram ett svenskt dubbelledningssystem för

solvärmeanläggningar ,
-göra mätningar på ledningsförluster och hållbarhetsprov vid

stagnation,
-samla erfarenheter med olika glykolblandningar; stabilitet

vid höga temperaturer, etylen- och propylenglykol,

-studera och om möjligt förbättra smutsavskiljarens funktion,
samt

-kontrollera de reglerutrustningar som finns på marknaden.

DRIVENHET, SOLBOX

Genom fortlöpande teknikbevakning på området och
detaljutveckling av enstaka komponenenter förnyar vi hela

tiden vår kunskap om kraven som ställs på en komplett
drivenhet som ska kopplas mellan tank och solfångaren. Vi har
hittills prioriterat andra utvecklingsarbeten men har
fortfarande ambitionen att arbeta för att ta fram den typ av

drivenhet som kommer att behövas för "den svenska

solvärmetanken".
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o
Senaste manademas arbete

-RedolJisnlng och sammanställning au mätresultat
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undersökta soluärmetanlcentanlcen:Besk:riuning denau

Tanken är en standardtank som traditionellt används av många

solvärmeföretag i Sverige. Tanken är en ackumulatortank med inbyggda
värmeväxlare bestående av ett kopparkamflänsrör hoprullat till en spiral.
Växlarna är fastsvetsade i tanken med placeringen som visas i bild 1 .

Sådan ackumulatortank används oftast som kombitank i system för både

solvärme och konventionellt energislag. Ett typexempel är solvärme och

vedeldning som båda kräver värmelagring i någon form. Den i tanken
lagrade värmen används för både tåppvarmvatten och uppvärmning. Nio av

tio bidragsberättigade solvärmeanläggningar som byggdes under första

halvåret 1993 var kombianläggningar (i motsats till rena

tappvarmvattenanläggningar).

~ ?'=
~

TOl

o

y

~

o

10
I ())

TOS
TO6

I !-y-~~ 9

9
~

Teknisk specifikation för den undersökta tanken:

750 liter
0,75 meter
1,90 meter
SS 141312

Volym:
Diameter:

Höjd:
Material:

värmev~xlare:
ta ppvattenvärmeväx lare 2 x 11 m kamflänsrör

(innerdiameter 17 mm)

9,5 m kamflänsrörsolvärmeväxiare
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UiiRMEUiiHLRRE FÖR TRPPURRMURnEN

I det följande redovisas mätresultaten på värmeväxiarna för

tappvarmvatten hos den undersökta kombitanken.

olika tappflöden:Inverkan av

I det följande redovisas mätningar på tappning av varmvatten från
kombitanken. Tappningen sker genom de 2 st inbyggda värmeväxiarna i

serie. Blandningsventilen har tagits ur funktion, så att tappvatten

strömmer med det angivna flödet genom växlarna. Det är viktigt att välja
ett realistiskt tappflöde, därför att detta är avgörande för

värmeväxlarnas funktion. I de statliga nybyggnadsreglerna anges följande

normflöden:
-för tvättställ: 6 liter per minut,
-för dusch: 1 2 liter per minut,

-för badkar: 1 8 liter per minut.
Dessa fiödena anses på Statens Provnings- och forskningsinstitut (SP)
vara för höga vid test av solvärme- och värmepumpsanläggningar .

Tappningar genomförs där med 6 liter per minut.
l Boverkets remissförslag till nya byggregler rekommenderas däremot att

Itett tillfredställande vattenflöde bör ligga mellan 70% -150% av

normflödenalt som nämns här .
Även om ett minskad tappvarmvattenflöde är önskvärt, så bör en tanktest
utföras med de flöden som faktist uppstår i befintliga anläggningar. Vid

högre tanktemperatur än ca. 50 grader blandas kallvatten till varmvattnet
vilket medför att vattenflödet genom värmeväxlaren minskas. Detta skulle

kunna vara en förklaring till varför SP testar vid lägre flöden än

normflöden. Däremot är man i samband med solvärmeapplikationer
speciellt intresserad av och beroende av lågtemperaturanvändningar. Det

innebär att en tank som är uppvärmd till exempelvis 50 grader ska kunna
prestera tillräckligt med tappvatten både vad det gäller temperatur och

flöde.
På SERC anser vi att något lägre flöden än normflöden är acceptabla. Ett
genomsnittligt flOde på 1 2 liter per minut ( dusch-normflödet) borde
räcker även för badkaret. För att analysera tankens värmeväxlare har vi

utfört varmvattentappningar vid fiödena 6, 1 2 och 1 5 liter per minut från
en fullständigt blandad tank vid 60 graders tanktemperatur (försök 1 -3).
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Dessutom har tappningar utförts i skiktad tank med flödena 6 och 1 2 liter

per minut. Tankens temperatur var då cirka 30 grader i botten. Med hjälp
av elpatroner (placering se bild 1 ) värmdes tanken tillolika

laddningstillstånd: med den övre patronen värmdes tankens topp till 60

grader (försök 4, 5) respektive på 80 grader ( försök 6, 7). Dessutom
värmdes med el patronen som är placerad i tankens mitt heta övre halvan
av tanken till 60 grader (försök 8, 9) respektive till 80 grader (försök 10,

11 ).

I det följande anges för varje mätning tappvattenflödet genom

värmeväxiarna samt tankens starttemperatur vid mätpunkterna T2, T3, TS
och T7 Uämför bild 1 ). Det redovisas följande försök:

tanktemperatur T2/T3/T5/T7

[grader C]

tappflöde Vt

[I/min]

Försök 1

2

3

6

12

15

64 / 64 / 64 / 60
62 / 62 / 62 / 58
64 / 64 / 64 / 61

4

5
6

12
60 / 63 / 33 / 29
63 / 64 / 30 / 28

6
7

6
12

63/46/31 /28
63 / 46 / 31 / 30

8
9

6
12

83 / 84 / 30 / 28
83 / 84 / 30 / 28

10

11

6
12

83 / 67 / 30 / 29
84 / 59 / 30 / 28
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Försöksresultaten redovisas i form av ett diagram som innehåller:

-tankens temperatur i toppen (T1 ) i grader C 1

-tankens temperatur under den nedre varmvatten
värmeväxlaren (T6) i grader C 6

-Kallvatteninloppstemperatur in i den nedre värme-

växlaren i grader C -Varmvattenutloppstemperatur ur den övre värme-

växIaren i grader C H

-Logaritmisk temperaturdifferens beräknad från ovannämda

fyra temperaturer i grader C DTIog
-Värmeväxlarens värmeöverföringskapacitet UA i W/K UA
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Blandad tank, 12 I/minFörsök 2: tappning
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Försök Skiktad tank, 60°C5: 12 I/minövre

1
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Försök 6: Skiktad tank, 60°C tappning 6 I/mintoppen,
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80°C tappning 6 I/min
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från tappningsförsök:Resultat

Den logaritmiska temperaturdifferensen (DTlog) är ett mått som beskriver
temperaturförlusten och därmed och så exergiförlusten vid

värmeväxiingen. Ju närmare varmvattentemperaturen ("Hot") är tankens
motsvarande övre temperatur (T 1 ) och ju närmare tankens nedre

temperatur (T6) är inloppstemperaturen för kallvatten ("Cold"), desto
bättre är värmeväxiingen. l DTlog sammanfattar man dessa

temperaturdifferenser enligt:
(T pi -T su) -(T pu -T si)

DTlog = (T pi -T su)

In (T pu -Tsi)

med följande index: p = primärsida
s = sekundärsida
i = inlopp

u = utlopp

Följande diagram återger DTlog som funktion av tappvarmvattenflödet och

olika laddningstillstånd på tanken vid försökets uppstart (DTlog beräknades

som medelvärde på de första 100 I tappning).

logaritmisk temperaturdifferens
funktion av tappflödet:

Tanktemperatur

"topp,mitten,botten'.

som

25
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.60/30/30
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.80/30/30

Tappflöde [I/min]

2°C och
Diagrammet visar att

-DTlog ligger för tankens varmvattenvärmeväxiare mellan

23,5°C.
-DTlog ökar vid högre tappflöden.

-den blandade tanken har högre DTlog än den skiktade.

Den av värmeväxlaren överförda effekten bestäms enligt:
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med

Qt = Vt x ro x cp x (T v -Tk)

Qt: överförd effekt

Vt: flöde

ro: densitet

cp: specifik värmekapasitet
Tv varmvattenutloppstemperatur

Tk: kallvatteninloppstemperatur

Dividerar man den överförda effekten med den logaritmiska
temperaturdifferensen ("drivkraften" vid värmeöverföringen), så få man

värmeväxlarens UA-värde. UA-värdet anges i W/CC och karakteriserar
värmeväxlarens förmågan att överföra värmeeffekt per grad

temperaturdifferens mellan primär- och sekundärsida.

UA = Qt / DTlog

UA-värdet varierar för samma värmeväxlare i olika driftsituationer. Detta
beror på bl.a. följande:

-värmeöverföringskoefficienten på rörets insida ökar vid ökande

tappflöde
-värmeöverföringskoefficienten på rörets utsida variera beroende på

vattnets rörelse i tanken (j närheten av värmeväxlarens flänsar); ökad

vattenrörelse ger ökad värmeöverföring
-vattnets temperatur och densitet påverkar

vä rm e öve rföri ng skoefficjenten

De av oss bestämda UA-värdena hänför sig till hela

värmeväxlingssystemet. Det är därför fullt möjligt att regionalt
annorlunda (högre) UA-värden uppträder (i närheten av kamflänsröret).
Dessa regionala zoner (med relativt kallt vatten) blandar sig sedan med
tankens omgivande vatten. Resultatet av värmeväxiingen är då den

vattentemperaturen som finns i tankens botten. Denna bestämmer

solfångarens verkningsgrad -även om en lägre temperatur uppträdde
innan. Samma sak gäller för uppvärmningen: Resultatet av värmetillförsel

genom solvärmeväxlaren visar sig i temperaturhöjningen av ett visst skikt
i tanken. Detta skikts temperatur används när DTlog och med detta UA

bestäms. Skulle en högre temperatur har uppträtt nära kamflänsröret och
sedan kylts ner av omgivande tankvatten, så är det vattenblandningens

temperatur som är resultatet av värmeväxiingen och som avgör när

tillsatsvärmen måste slås på. Vår intresse här gäller att bedöma hela

värmeväxlingssystemet.
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Tappvattenvärmeväxlarens UA-värde:

T appnjngsdiagrammen visar at UA-vårdet i regel varierar under en

tappningsförsök på då sått, att UA-vårdet stiger under de första

minuterna till en maximum varefter värdet sjunker successivt. Detta kan
förklaras genom tankvattenrörelse på grund av självcirkulationen. I början

är vattenrörelsen minimal tills kalla zoner börjar sjunker neråt och

medför tankvattenrörelse och ökad värmeöverföringskoefficient. Ju längre
man tappar, desto mer stabiliserar sig zoner med olika temperatur ovanför

varandra. Detta minska vattenhastigheten på utsidan av kamflänsrören och
med detta den yttre värmeöverföringskoefficienten.

I de två följande diagrammen visas tappvarmvattenvärmeväxjarens UA-

värde för tapptlödena 6 j/min och 12 I/min som medejvärden beräknade på
de första 100 I tappning i försöken. Värmeväxjarens UA-värde varierar

rätt kraftigt beroende på tankens jaddningstiJJstånd. Dessa anges i

diagrammen med olika kombinationer av tanktemperaturen vid toppen, i

mitten och vid botten.

UA-värde vid 6 I/min Tanktemperatur

topp/ mitten/botten

.1=1160/60/60"

.2=1160/60/30"
~ 150

,

~ 100
-

c 50
~

.3="60/30/30"

.4="80/80/30"

.5="80/30/30f'Tankens laddningstillstånd
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UA-värde vid 12 Tanktemperatur

topp/ mitten/botten
I/min

3000

-2500

~ 2000

~ 1500-
c 1000
= 500

0

.1="60/60/60"

.2="60/60/30"

.3="60/30/30"

.4="80/80/30"

.5=1180/30/30"Tankens laddningstillstånd

T olkning av UA-diagrammen ger följande resultat:

UA-värdet för tappvattenvärmeväxiaren ligger mellan 1 200 och 2700

W/K.

högt tappvattenflöde ökar UA-värdet på grund av bättre värmeöverföring

på insidan

stor skillnad mellan tankens topp- och bottentemperatur ökar UA-värdet
genom att högre vattenhastighet på utsidan av värmeväxlaren, orsakad
av självcirkulation i tanken, främjar värmeöverföringen.
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SOLUÄRMEUÄHLRRE

I solvärmeväxlaren överörs värmen från solfångarkretsen till
ackumulatortanken. I det följande redovisas mätresultaten på
solvärmeväxlaren hos den undersökta kombitanken. Solvärmeväxlaren

ligger nära tankens botten.

Bild 1 visar tidsförloppet av en tankuppvärmning med 4 kW konstant

effekt vid ett flöde genom värmeväxlaren på 6 l/min. Exemplet visar
förhållanden för ett traditionellt högflödessystem. Bilden visar att
hela tanken (utom under värmeväxlaren) värms upp samtidigt. Den

breda linjen som är markerad som "uppe" består egentligen av sex
linjer för de sex temperaturgivarna ovanför värmeväxlaren. Varma
zoner direkt intill kamflänsrören stiger upp och blandas med det

omgivande vattnet. Resultatet blir en helt blandad tank.

Bild 2 visar tidsförloppet av tankuppvärmning med samma effekt

som i bild 1 men med ett väsentligt minskat flöde (2 I/min). Bilden
visar kvalitativt vad som händer om den traditionella tanken används
i ett system där solfångarflödet minskas: Resultatet blir även här en

helt blandad tank. Det uppträder inga varma zoner i tankens topp som

följd av den höga framledningstemperaturen från solfångaren.
Solfångaren arbetar vid en högre temperatur (jämför bild 1 och 2)

och därmed lägre verkningsgrad än vid högre flöde. För ett
lågflödessystem med motströmsvärmeväxIare och skiktad tank, där
hög temperatur från solfångaren kan tas tillvara, räknar man med ett

optimalt flöde på 0,1 5 l/m2 min. En sådan dimensionering skulle ge
ett ännu lägre flöde än de 2 l/min som visas i denna bild.

Bild 3 visar resultaten från tankuppvärmning genom
solvärmeväxlaren vid 5kW effekt med olika flöden genom
värmeväxlaren. Vid traditionellt högt flöde i solfångarkretsen på 6-
10 liter per minut presterar denna växlare cirka 350-600 WIK j

värmeöverföringskapacitet (UA-värde). Detta motsvarar en
logaritmisk temperaturdifferens på ca. 8 -1 5 grader. Vid lågflöde

(ca 1,5 l/min) fungerar värmeväxlaren mycket sämre, med UA-värde

av 200-250 WIK som motsvarar en logaritmisk temperaturdifferens
av 21-24°C. Vid alla flöden varierar UA-värdet med
tanktemperaturen: ju varmare tanken är desto bättre blir

värmeöverföringen.
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Bild 1 :

rankuDDVarmDing med intern ~x

Effekt 4 kW, fi()de 6 I/min
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Bild 2=
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Effekt 4 kW, flöde 2 I/min
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Bild 3:
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Flow

6 8
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Tanktemperatur Over vvx
.40°C --0-- so°C --0.- 60°C

Slutsatser
-Solvärmeväxlarens utformning och placering i botten av tanken

medför en blandning av vattnet j hela tanken.
-Ju lägre flöden man använder i solkretsen desto sämre blir

resultaten.
-Solvärmeväxlaren är i nuvarande konstruktion och placering
olämplig för lågflödessystem: tanken blir inte skiktad, man får

inget område med hög temperatur i tankens övre del motsvarande den
höga temperaturen i solfångarens framledning. Dessutom är

värmeöverföringskapaciten vid låga flöden alldeles för liten.
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FinrörsuärmeuäHlare

I det följande visas de första mätresultaten av den finrörsvärmeväxiare

som utvecklas på SERC. Experimenten har gjorts med kopparrör med
ytterdiameter mellan 2,4 och 4 mm och godstjocklek 0,6 -1 mm. Rören
finns i handeln som s.k. kapillärrör. De finns som glödgade mjuka rör och

hårdare utförande. Rören lindas runt ett centrumrör och parallellkopplas
så som beskrivs i del S (rapport om deftagande på IEA Task-14 konferen,

Rom, januari 1993).

Tankuppvärmning med

Solf. flöde = 1 ,8 I/min

prototyp 2

Effekt = 3,6 kW

Bild 4:
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Bild 4 visar hur en tank som har en jämn temperatur på 20 grader värms

upp med finrörsvärmeväxiaren som är kopplad som yttre
motströmsvärmeväxiare så som visas i del 5, (rapport IEA- Task 14 möte,
Rom 93, sida 16). Solfångarkretsens glykolblandade vatten pumpas på

primärsidan genom de fjorton parallellkopplade finrören med ett flöde på
1-2 liter per minut. På sekundärsidan är värmeväxlaren kopplad till
tankens botten och tankens övre del, flödet på denna sida går i

självcirkulation. I bilden betyder "sol in" och "sol out" fram- och
returledningen i solfångarkretsen och "T01 " -"T07" de 7

temperaturnivåer i tanken. Bilden visar hur temperaturskiktning i tanken

uppnås och att tanken värms uppifrån ner. Det översta skiktet TO 1 blir

först uppvärmt som reaktion på den varma temperaturen i

solfångarkretsens framledning. Nedanför liggande skikt följer med en viss
tidsfördröjning efter. Under tiden är tankens bottentemperatur låg vilket
innebär låg temperatur i solfångarens returledning och därmed hög

verkningsgrad. Först efter fem timmar börjar bottentemperaturen (T07)
stiga något. Jämför bild 4 med bilderna 1 och 2!
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Bild 5

UA-värden av finrörsvärmeväxIaretemperaturdifferens föroch logaritmisk prototyp

ComparisoD of UA Values

For Dillerent Prirnary and Secondary Flow Rates

I I, I
., I

.l ,

dTlog rCJ

7,8

P=3.5 kW
450

400 ,..
,

.. 10350
;:'
~
<
:;)

.i i

r

i Proloype 1 ~ +

300

14250
~Prototype 2

~

200

2,00 2,500,00 0,50 1,00 1,50

Primary Flow [I/min]

Secondary Flow

I bild 5 visas UA-värden och den logaritmiska temperaturdifferensen för

de första två prototyperna av den finrörsvärmeväxiaren som konstruerats

och tillverkats på SERC:
-prototyp 1 är en värmeväxlare som består av ca. 35 m kopparrör (dim 2,8
* 0,6). På kopparröret lindades en koppartråd med 0,8 mm diameter som

fläns och avståndhållare.
-prototyp 2 är en växlare i samma geometri och form fast utan pålindad

tråd (fläns).
-På primärsidan (solfångarsidan) undesöktes flöden mellan 1 och 2 liter

per minut.
-På sekundärsidan (tanksidan) varierades flöde från det maximal möjliga
(1 ,5 -1 ,8 l/min) ner till 0,7 l/min genom strypning i

sj älvci rkulationskretsen.
-Mätningarna utfördes med 3,5 kW överförd effekt.
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Resultat:

-Prototyp 1 har 20 till 30 % högre prestanda på grund av den pålindade

flänsen.
-Uppnådda UA-värden ligger mellan 250 och 400 W /K, med ti\lhörande
logaritmiska temperaturdifferenser mellan 8, 5 och 14 °C.

-Ett ungefär lika stort flöde på primär- och sekundärsidan verkar ge bäst

resultat.

Slutsatser:

~re~tanda:
-Finrörsvärmeväxlarens första prototyper har vid låga flöden ( 1-2 I/min)

samma prestanda som den traditionella värmeväxlaren vid ett flöde av 6-8

l/min och nästan dubbla värmeöverföringskapaciteten jämfört med

lågflödesdrift för det traditionella kamflänsröret.
-Driften med finrörsvärmeväxIaren ger värmeskiktning i tanken och

därmed högre solvärmeutbyte.

Materialförbrukning:
-Finrörsvärmeväxlarens prototyp innehåller 1,8 kg kopparrör jämfört med

1 2 kg i kamflänsröret.

Tillverkning:
-Tillverkningen skedde "för hand" utan möjlighet till större nogrannhet.

FÖr bättre utvärdering och test av olika varianter ska tillverkningen av

prototyperna mekaniseras (lindningsmaskin).
-Sammankopplingen av kapillärrören är ett svårt arbetsmoment.

Qrif!;.
-Undersökningar gjordes med glykolblandat vatten på primärsidan.
Eftersom rörens innerdiameter endast är 1 ,6 mm kan det ev. finnas risk
för igensättning pga glykolutfällningar eller större smutspartiklar i

solfångarkretsen. För att förebygga en sådan igensättning installerades

ett enkelt vattenfilter med 0,8 mm maskvidd.
-Tryckfallet över värmeväxfaren blev på solfångarsidan mellan 3 och 8

mvp (meter vattenpelare, 1 mvp=9,8 kPa), beroende på flöde och

temperatur .

Teori:

-Genom användning av rör med mycket liten diameter uppnåddes bra

värmeöverföring på utsidan av rören -så som teoretiskt beräknats.
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Fortsatt arbete:

Ieoretiskt:
-den teoretiska modellen för värmeväxlaren ska förbättras för att finna
optimala konstruktionslösningar för finrörsvärmeväxiaren. Modellen ska

kunna optimera geometriska lösningar och beräkna värmeöverföring på
både in- och utsidan och tryckförlust för den valda geometrin.

Pralsti~kt:
-En enkel lindningsmaskin ska användas för att framställa prototyper .

Dess prestanda ska mätas upp i SERCs värmelaboratorium. Resultaten ska

jämföras med teorin.
-Metoden för sammankoppling av kapillärrören ska förbättras.

Ingy§trier:
-Kontakt med företag inom solvärmeindustrin ska fördjupas. Företaget
SOL VIS i Tyskland har visat intresse för finrörsvärmeväxiaren och
beställt ett exemplar för test i deras system med klaffördelningsrör .

Växlaren ska överföra 720 WIK vid flöde 1,2 I/min och max 2 mvp
tryckfall på primärsidan. Växlaren ska levereras av SERC i januari 1994.

-Om utvecklingen fortsätter positivt, ska kontakter knytas med
tillverkande företag.
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SIMULEHINGSBEHÄKNINGRH

Mål

Målet med datorsimuleringarna var att bedöma prestanda hos ett
konventionellt svensk kombisystem i jämförelse med ett idealiserat
system för att kunna uppskatta möjliga förbättringar i

systemverkningsgraden. Kännetecknande för det konventionella
kombisystemet är ett flöde i solfångarkretsen på ca. 1 liter per m Z och

minut och en ackumulatortank med inbyggda värmeväxlare för både

solvärmekretsen och tappvarmvattenberedningen.

Som idealiserade "bästa" system antogs ett lågflödesystem där flödet

genom solfångaren är endast 0,1 5 l/m2 min och där solfångaren kopplas

vid simuleringen till en idealiserad varmvattenberedare med perfekt

skiktning.

Mätningarna på kombitanken användes för att bedöma systemets
temperaturförluster vid värmeväxiingen och ge indata för en modifierad

systemsimulering: vid in laddning genom solvärmeväxlaren var
temperaturförlusten ca. 10°C för ett standardsystem (10 I/min) vid 5 kW

effekt. Temperaturdifferensen sjunker vid lägre effekt och höjs vid lägre
flöde. Temperaturförlusten vid tappning med tappflöde 12 l/min

uppmättes till 15 -20 °C. Temperaturförlusten bestämdes som
logaritmisk temperaturdifferens mellan primär- och sekundärsidan.
Ett första försök att bestämma standardsystemets prestanda var att

simulera det ideala systemet med 1 0 respektive 20 graders högre

temperaturnivå på tappvarmvattensidan (både inlopp och utlopp).

Befintliga för ackumulatortankarPRESIM/TRNSYS-komponenter

PRESIM/TRNSYS har flera olika tankmodeller, men det finns enbart två
som passade för de system som undersökts, nämligen Type 4 och Type 74.

Tyvärr är Type 74 inte tillräckligt omfattande för att modellera en svensk
kombitank därför att den enbart har en inbyggd värmeväxlare medan en

svensk kombitank har tre, en för inladdning och två seriekopplade för
urladdning. Trots dessa brister kunde en någorlunda bra modell byggas upp
och jämföras med uppmätta data. Den största nackdelen är att elpatronen i

modellen används för att ladda värmen in till tanken och som föjd därav
måste man ha en extern elpatron för att upprätthålla önskad

varmvattentemperatur.
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Systemmodeller undersöktssom

Tre olika system undersöktes under samma förhållanden, nämligen:

10 m2 Lesol-3 solfångare
last ca. 15 kWh (54 MJ)/dygn från 4 tappning ar av under min med 12

I/min kl. 07, 12, 18, 20

750 I tank med tankförlusten 1,4 W/m2,K

inga rörledningsförluster
omgivningstemperatur för tanken var densamma som inloppsvattnet

till tanken, nämligen 6-12°C beroende på årstiden.
tappvarmvattnets temperatur hölls konstant vid 45°C med en

blandningsventiloch en extern elpatron

ingen intern elpatron
Stockholm 1986 användes för instrålningsdata
styrning av pumpen: dT =10°C och 2°C för start respektive stopp.

tidssteg 0,125 timmar

System 1 (se figur 1) är ett idealiserat lågflödesystemet. En tank av Type
4 (med 8 noder} laddas direkt från solfångaren och vattnet därifrån söker

sig till nivån med närmast temperatur. Skiktningen upprätthålls hela
tiden. Tappningen sker med inlopp i tankens bottennod och utloppet är från

tankens toppnod.
Flödet i solfångaren är 1 ,5 I/min.

System 2 (se figur 2) är ett idealiserat lågflödesystemet.med en
värmeväxlare i solfångarkretsen. Den enda skillnaden från system 1 är

denna värmeväxlare.
Flödet i solfångaren och i sekundärsidan av värmeväxlaren är 1 , 5 I/min.

UA-värdet för värmeväxlaren är 500 W/K.

Figur 2. Model av idealt system
med vvx

Figur 1 .Mode\ av idealt system
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System 3 ( se figur 3) är en model som motsvarar så väl som möjligt ett
system med en vanlig kombitank. Denna systemmodell har tagits fram av

Bengt Perers. En tank av Type 74 (med 14 noder) används och dess interna
värmeväxlare används för tappvarmvatten. Flödet i modellen går i motsatt

riktning, nämligen uppifrån och ner, men detta förorsakar endast små fel
eftersom uttaget är enbart från en nod. Elpatron i Type 74 används för att
ladda värme in till tankens botten med samma effekt som solfångaren ger .

För att simulera den inbyggda värmeväxlaren som motsvarar elpatronen,
ökas temperaturen ut till solfångaren med en ekvation som har
temperaturen vid den tolfte noden och effekten från solfångaren som
variabler. Denna ekvation har tagits fram m.hj.a. uppmätta data från en
kombitank. ytterligare en skillnad mellan modellen och verkligheten är att
modellen enbart har en värmeväxlare för tappvarmvatten medan en

kombitank har två (se figur 4) och att UA-värdet i verkligheten är

beroende både på tanktemperaturen och flödet.

Efter jämförelse med uppmätta data och simuleringar med modellen under

olika förhållanden antogs ett konstant UA-värde för modellen. Detta

valdes så att den utgående varmvattentemperaturen ofta var densamma
från modellen som för de uppmätta data. Tyvärr finns det en skillnad i

skiktningen i tanken som inte går att simulera. Uppmätta data visar en
tank med två temperaturer efter urladdning ( en under den nedersta vvx och

en under den översta) medan modellen leder till en helt blandad tank.

Följande antagande valdes för system 3:
-formel för ökning i solfångarens inloppstemp.: T ci = T12 + Q colI [kW] +

(60- T12)/7 .
-10 l/min flöde i solfångaren
-UA-värdet för tappvarmvattenvärmeväxiaren = 2800 WIK

OBS: UA-värdet för Type 74 är baserad på temperaturdifferens mellan

tanken och utgående varmvattnet och inte log. temperaturdifferens.

Figur 4. Principskiss av

kombitanksystem

Figur 3. Förenklad model av

kombitanksystem

4.4.



Resultat

Resultaten sammanfattas i figur S och tabell 1.

Följande system har sjmulerats:
1.) Idealt system enljgt figur 1: Lågflöde, ingen värmeväxlare, varjabel

jnlopp, extern tjiisatsvärme
2.) samma som 1 fast med extern solvärmeväxiare, UA-värde 500 WIK
3.) Kombitanksystem (l'modell Bengt Perers'l) enligt figur 3

4.) Ideal system ( 1) med 10 graders höjd inlopps- och utloppstemperatur

på tappvattensida (system 1 +10°C)
S.) Ideal system ( 1) med 20 graders höjd inlopps- och utloppstemperatur

på tappvattensida (system 1 +20°C).

Figure 5: Månadsutbyte för de olika systemmodellerna
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.Sammanfattning av simuteringsresultaten -årsutbyte.Tabell

Q loss

[kWh]
1069

980

1051

1282

1508

Qdiff

[kWh]
O

111

687

589

1191

Qdiff

% total

O

2

12

11

21

TG

(%)
54
52
42
43
33

Qsto

[kWh]
3042
2931
2353
2452
1848

Qaux

[kWh]
2567

2678
3254

3156

3758

Q colI

[kWh]

4099

3900

3317

3725

3349

Systemtyp

1 : Idealt system utan w x

2: Idealt system med vvx

3: Kombitanksystem
4: Idealt system ( 1) + 10°C

5: Idealt system (1) + 20°C

Q coli:

~o:

Qpux:

Qjoss:

Qjiff:

Energi från solfångaren till tanken

Energi från tanken till tappvarmvatten

Tillsatsenergi från elpatronen

Värmeförluster från tanken
Ökad energiförbrukning i form av tillsatsenergi jämförd med

idealsystemet ( 1 ) i kWh och %
täckningsgrad, solvärmesystemets andel av totalförbrukningenTG:

Arslast för systemet är lika med S 608 kWh.

Tabellen visar för det ideala systemet (1) en årstäckningsgrad på 54 %.

Från 10 m2 solfångare levereras 4099 kWh till tanken (~ol), dessutom

tillförs 2567 kWh som tillsatsenergi till tanken (Qaux}. Från tanken

levereras i idealsystemet 3042 kWh till varmvattenberedning(Qsto) och

1069 kWh är tankvärmeförluster (Qloss}. I figur 5 visas månadsv~rden för

idealsystemet 1 med genomdragna linjer .

System 2 (ideal tank med perfekt skiktning, extern värmeväxlare) har bara

2% lägre täckningsgrad. Skillnaden förorsakas av solvärmeväxlaren.

För system 3 (kombisystem, "modell Bengt Perers") beräknas i
simuleringen en årstäckningsgrad på 42 % alltså bara 1 2 % lägre än
idealsystemet. Som figur 5 visar, är skillnaden mellan system 1 och 3 på
sommaren väsentligt större än på vintern. Detta kan förklaras med att man

i modellen räknar med extern tillsatsvärme istället för tnbyggd elpatron,
som man har i verkligheten. Följden är att tanktemperaturen under en stor

del av året är lägre än lasttemperaturen med åtföljande lägre
tankförluster och att värmeväxlaren utnyttjas i modellräkningen med
samma UA-värde bara till förvärmningen. Med mindre överförd effekt blir
temperaturförlusterna över tappvattenvärmeväxiaren mindre än i

verkligheten.
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System 4 räknar ett idealt system med i genomsnitt lOgraders

temperaturförlust genom att höja både inlopps- och utloppstemperatur

med 1 O grader. För detta system sjunker täckningsgraden gentemot
idealsystemet med 11 %.

System S räknar det ideala systemet med 20 graders höjd temperatur på
tappvattnet, både för inlopp och utlopp. Täckningsgraden av solsystemet
sjunker med 21 % gentemot idealsystemet. Som figur S visar, blir
kurvorna för system 3 och S under sommarmånaderna nästan identiska för

tillsatsvärmen (Qaux) och värme från tanken till tappvarmvattnet (Q sto).

Täckningsgraden av dessa två system är alltså under den tiden, där nästan

all värmeöverföring sker i tanken ( och inte utanför genom extern

tillsatsvärme) lika.

Slutsatser

Trots att det inte finns en PRESIM/TRNSYS-modell som kan simulera ett

system med svensk kombitank ordentligt, har vi kunnat visa att det
fungerar, åtminstone under sommarmånaderna, ungefär som ett idealiserat
system vilket arbetar på 20°C högre temperaturnivå än i verkligheten.

Användning av en extern elpatron i systemen innebär att effektuttaget
från tanken under vintern blir mindre än med en intern elpatron och att
temperaturförluster i kombitankens värmeväxlare också blir mindre. Med

intern el patron skulle värmeuttaget och d~rmed temperaturförlusterna
vara nästan samma under hela året och ett kombisystemet skulle ha

ungefär samma årsutbyte som det ideala system med 20°C
övertemperatur, dvs drygt 20 % mindre än för det ideala systemet.

Slutsatsen är därför att det teoretiskt finns drygt 20 % att tjäna på

förbättrad värmeväxling och skiktning i en svensk kombitank. Noggrannare
simuleringar och jämförelser skulle kunna göras med en mer omfattande
Type 74 TRNSYS-modell där UA-värdet definerades som fiödes- och
temperaturberoende och där fler värmeväxlare är definerade i modellen. En

sådan model är under utvecklingen vid ITW i Stuttgart, Tyskland och
förväntas vara färdig i början av 1994. Vi hoppas att denna modell kommer

att ge oss möjlighet att simulera både den befintliga kombitanken och

förbättrade värmeväxlingsstrategier .
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Pumpar

Praktisk systemkomponenter solvärmekretsentest av nya

Utöver arbetet med den nya finrörsvärmeväxIaren har huvudsakligen

pumpar för solfångarkretsen undersökts.

En mätstation för pumpar har byggts upp: ett flertalolika pumpar har
installerats i ett rörsystem där tryckfallet med hjälp av en

injusteringsventil kan varieras. Vi kan mäta flöde, tryckförlust och
temperatur samt matningsspänning och strömförbrukning och för

solcellsdrivna pumpar även instrålning på solcellspanelen. Vid alla

mätningar används 40% glykolblandat vatten.

I ett konventionellt solvärmesystem använder man sig av 220 V
cirkulationspumpar av samma typ som används i husets värmesystem. Vi

dokumenterar här nedan en Grundfosspump av typ UPS25 .I bilderna visas

tryckförlust vid olika flöden. Dessutom anges i bilderna pumpens

verkningsgrad som är definierad som hydraulisk effekt ut ( tryckförlust x

flöde) delat med elektrisk effekt in (ström x spänning). Pumpens

verkningsgrad visar gynnsamma arbetsområden för respektive pumptyp.
Arbetsområden med hög verkningsgrad blir avgörande t.ex. om man skulle

vilja driva pumpen direkt av en solpanel.

G!:undfoss UPS25-1
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8,00 Bilden visar tryckförlust
samt verkningsgrad för
Grundfosspumpen UPS 25
på hastighet 1.

1 ,5

6,00
1

4,00

0,5 2,00 Den upptagna elektriska
effekten är ca. 35 Watt.

o 0,00

Pumpen presterar en
tryckf()rlust på 1 till 1 ,5
mvp och arbetar med en
verkningsgrad på 1-2 %.

flöde i I/min

I =;;=~ -.-n I
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Grun~fos§ UPS25-2
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Bilden visar tryckfOrlust

samt verkningsgrad fOr

Grundfosspumpen UPS 25 på

hastighet 2.

Den upptagna elektriska
effekten ar ca. 57 Watt.

Pumpen presterar en
tryckf6rlust på 2 till 2,5
mvp och arbetar med en
verkningsgrad på 1 -4 %.

flöde i I/min

~ryndfoss UPS2S-3 Bilden visar
tryckfOrlust samt
verkningsgrad för
Grundfosspumpen UPS
25 på hastighet 3.

Den upptagna elektriska
effekten ~r ca. 79 Watt.
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.. Pumpen presterar en
tryckförlust på cirka 4 mvp

och arbetar med en
verkningsgrad på 1 till 6 %.

flöde I/min

Resultat av mätningarna:

Cirkulationspumpar för värmesystem är gjorda för användning där relativt
högt flöde och lågt tryckfall krävs. Pumpens verkningsgrad ligger under 1 O

%. För ett villasolvärmesystem med traditionellt flöde omkring 5 liter per
minut ligger pumpverkningsgraden mellan 4 och S %, för lågflödessystem

( 1 -2 l/min) är verkningsgraden under 2 %.
Pumpen är tämligen oanpassad till uppgiften i ett villasolvärmesystem.
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Vår bedömning är att konventionella cirkulationspumpar är fel typ av pump
för uppgiften i en solvärmeanläggning och då speciellt i en

lågflödesanläggning. Följande kravspecifikation ställs på en pump som ska

vara lämplig för villasolvärmeanläggningar:
1.) låga flöden om ca. 1 -1 ,5 liter per minut
2. ) hög tryckförlust: ju högre tryckförlust pumpen kan prestera vid de

aktuella fiödena, dessto mindre rörsystem kan användas (rör med mindre
diameter). Detta spar installationskostnader j materialkostnad och minskar

värmeförlusten.
3.) hög verkningsgrad, både elektrisk och hydrodynamisk för att arbeta
energisnålt ( en förutsättning för t.ex. användning av solcellsdrivet

system)

SERC har inga ekonomiska resurser för att kunna utveckla en speciell pump
som ska uppfylla de specifika kraven en villasolvärmeanläggning ställer .

Vi har därför undersökt marknaden på massproducerade befintliga pumpar

som åtminstone skulle kunna ha en visst potential för att uppfylla några
av de krav vi ställer .

!Suaah iuls-QI ieBumo:

Här nedan redovisas m~tresultaten på en oljepump som används i
oljepannor. Pumpen drivs med en 220 V motor som förbrukar en elektrisk

effekt på mellan 50 och 100 W.

DCJnfoss/Simel
Bilden visar tryckfOrlust
samt verkningsgrad fOr en
Danfoss oljepump driven a'
en 220 V motor.
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Den upptagna elektriska
effekten ~r ca. 100 Watt.

Pumpen presterar en
tryckf()rlust på flera bar
«)ver 60 meter vp) vid
fi()den 0,6 -0,8 I/min.
Pumpens verkningsgrad är
lägre än 1 0%

flöde i I/min
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Det intressanta med denna pumpen är att den presterar mycket högt
tryckfalloch att verkningsgraden till skillnad från centrifugalpumpen
ökar vid lägre flöde och högre tryckfall. Pumpen går väldigt tyst och fint-
Den är gjord för eldningsolja och det är mycket tveksamt om den i det
befintliga utförandet kan användas för vatten~glykolblandningar .

Danfosspumpen är en kugghjulspump. En förträngningspump som denna

verkar vara mycket mera lämplig för villasolvärmesystem. Den nödvändiga

elektriska effekten på 100 W gör pumpen olämplig för pV~användning.

ImQelleroumo:

En annan typ av förträngningspump testades: En impellerpump från

företaget Jabsco som är ihopbyggd med en 24 V motor i en enhet.
LikspänningsutfÖrandet skulle göra det möjligt att driva pumpen med en

solpanel. Pumpen är gjord för 24 Volt och används för högtrycksprutning
på t.ex. båtar. Pumpen arbetar med väldigt hög ljudnivå. Eftersom den ger

både mycket högt tryckfall och högt flöde, har pumpen mätts upp vid lägre

matningsspänning och med detta lägre varvtal som gav lägre ljudnivå.
Nedan återges tre mätresultat för 24 V, 1 6 V och 7 V:

J~bscg 2.1 V Bilden visar tryckförlust

samt verkningsgrad för

impellerpumpen Inter

Puppy från Jabsco.
30,00

25,00 'a
"
~

20,00 ~
VI.

15,00 g' .~.~
10,00 .5 ~

~
G/

.5,00 )o

J I I -0,00

0 5 10 15

40
.t

30
III
~ ~
~ >0
i2 e 20
~ .~
~
C' 10 ~

/

Den upptagna etetriska
effekten ~r mellan 120 och

180 Watt.

o
Pumpen presterar en
tryckförlust på 10 -35
mvp vid flöden 2 -12

l/min. Pumpens
verkningsgrad har ett
maximum vid ca. 10 I/min
och ar då drygt 20 %.

fi()de i I/min

I--a-q> -=n I
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Jabsco 16 V

30,00

25,00 ~
~

20,00 &
VJ~

15,00 : .~.~
~ 10,00 t c

." \ 5,00 ~

1-0,00
0 5 10

40
~

: .30
~ ~ 20

r 10

Bilden vjsar tryckfOrlust

samt verkningsgrad fOr

impellerpumpen Inter

Puppy från Jabsco.

~

Den upptagna elektritriska
effekten är mellan 60 och
1 00 Watt.

o

flöde i I/min

I--c-~ --n I

Pumpen presterar en
tryckf()rlust på 5 -28
mvp vid ff()den 2 ~ 8

I/min. Pumpens
verkningsgrad har ett
optimum vid ca. 6 l/min
och är då ()ver 20 %.

Jabsco lV Bilden visar
tryckfOrlust samt
verkningsgrad fOr
impellerpumpen Inter
Puppy från Jabsco.

Q,
~

...
~
=

-
~

'O
~
~
~
~
~

...

20,00

Den upptagna elektriska
effekten är mellan 20 och
35 Watt.

0,00
o 2 4

flöde i I/min

Pumpen presterar en
tryckförlust på 2 -20
mvp vid flöden 0,5 -3,3
I/min. Pumpens

verkningsgrad har ett
optimum vid ca. 2,4 I/min
och ~r då ca. 15 %.

Resultat av ovanstående mätningarna:

Pumpens arbetsområde är vid spänning lägre än lOV i det område som är

mest intressant för lågflödessolvärmeanläggningar. Pumpens ljudnivå är
så hög att den i befintligt utförande knappast kan anv~ndas i boningshus.
Minst 7 V spänning behövs för att pumpen ska gå någorlunda jämt. Vid

denna spänning är ljudnivån p.g.a. det låga varvtalet mycket lägre men ändå
knappast acceptabel. Verkningsgradkurvorna visar ett utpräglat maximum.
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Här nedan redovisas mätningarna på en vingpump av företaget Procon med
påsatt 24 V motor. Denna enhet säljs av Thermo Dynamics LTD i Canada.
Företaget använder pumpen i solvärmeanläggningar driven av en 20 W

solpaneloch en speciell impedansomvandlare som optimerar samverkan

mellan pumpen och solpanelen. Här nedan visas två mätningar på denna
pump vid mätspänning 20 och 16 v. Mätningar med impedansomvandlaren

har inte gjorts än.

Bilden visar tryckförlust
samt verkningsgrad för
vingpumpen Procon.

Procon lOV

25,00100

20,00 1 Den upptagna elektriska
effekten ar mellan 18 och
110 Watt.
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10,0040
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20 5,00

o 0,00
2o 1

Pumpen presterar en
tryckftlrlust på upp till
100 mvp vid flöde 0,8
I/min. Pumpens
verkningsgrad har ett
optimum vid ca. 1,5 I/min
och ar då tlver 20 %. Vid
fi()de 1,4 -1,8 l/min drar
pumpen 18 -20 w.

flöde I/min

frocon 1 6V
Bilden visar
tryckfOrlust samt
verkningsgrad fOr
vingpumpen Procon.
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20,00 1
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80

60 Den upptagna elektriska
effekten ~r mellan 1 5 och
70 Watt.
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40
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o J I I L.T 0,00

0 0,5 1 1,5

flöde i I/min

I --0-- q, -0- n I

Pumpen presterar en
tryckförlust på upp till
100 mvp vid flöde 0,3
I/min. Pumpens
verkningsgrad har ett
optimum vid ca. 1, , I/min
och ~r då knappt 20 %. Vid
flöde 1,1 -1 ,4 I/min drar
pumpen 14- 20 w.
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Resultat av ovanstående mätningar:

Pumpen arbetar med optimal verkningsgrad i området 1 -1,5 (/min. f detta

flödesområde ger pumpen med ca. 20 W ineffekt lOtiii 1 5 mvp. Pumpen

går mycket tystare än den undersökta impellerpumpen. Pumpmotorn är av
kollektortyp vilket begränsar tivsJängden. Vi avser genomföra fortsatta
mätningar speciellt med Thermo Dynamics impedansomvandlare för att

studera anpassning till solpaneten. Thermo Dynamic driver pumpen med en
20 W solpanel. Varvtalet är så lågt att man kan förvänta sig en rimligt

lång livstid.

Lågs på nni ngscent ri fuga I pump

Vi har letat efter lågspänningspumpar med bra verkningsgrad för att
undersöka möjligheten att driva pumpen direkt av en solpanel. Av
kostnadsskäl begränsade vi oss till effekt på max 11 W hos panelen.

(Cronar har en prisvärd tunnfilmspanel på 11 W).
Mätningar på två centrifugalpumpar redovisas här. Pumpen SK 1 31 från

företaget Laing är en 20 V likströmspump som kan fås med en inbyggd s.k
impedansomvandlare. Pumpens prestanda dokumenteras nedan både för

nätdrift och direkt ansluten till en solpanel.
Den andra pumpen som dokumenteras nedan är en NP200 från företaget
Vortex. Pumphuset är nästintill identiskt med Laingpumpens, motorn
däremot är en kollektorrös växelströmsmotor som ska drivas med 24 V

likspänning genom en inbyggd erektronisk DC-AC omvandlare.

Vi valde dessa pumpar av en mångfald lågspännings-cirkulationspumpar

eftersom de klarar följande krav:

-hydrodynamiskt väl utformat pumphus som ger förhoppning om bra

verkningsgrad
-stabil för temperaturer upp till cirka 100 cC

-klarar kontinuerlig drift
-livslängd minst lO 000 timmar
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Bilden visar tryckfOrlust
samt verkningsgrad fOr
Laing SK 1 31 .

Laina SK 131. 20 Volt
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't\ ' ,50
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0,00 I I I 0,00
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Den upptagna elektriska
effekten :ir ca. 8 Watt.

.. Pumpen presterar en
tryckförlust på ca. 1,S
mvp vid flöde 1 ~ S I/min.

Pumpens verkningsgrad
stiger med ökat flöde och
uppnår maximalt 14 % vid

drygt 5 I/min..
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Laina SK131. 16 Volt Bilden visar
tryckfOrlust samt
verkningsgrad fOr
Laing SK 131.

Den upptagna elektriska
effekten ~r ca. S Watt.
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Pumpen presterar en
tryckförlust på ca. 1 mvp
vid flöde 1 -4 l/min.

Pumpens verkningsgrad
stiger med ()kat fi()de och
uppnår maximalt 11 % vid
4 l/min..

flode i I/min

I =;;=~ =.=n I

Laina SK131. Uvar
Bilden visar
pumpeffekten samt
verkningsgrad fOr
Laing SK 131 i ett

befintligt rOrsystem
som funktion av

matningsspanning.
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c. 1,50
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'I 14,00
..~.-: 12,00 "
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. / -8 00 ~ ~
, ~ .~

.L
6 00 .~

-I' , ~ ~
~

I.~ II.~ 4,00 t
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Spanning [V]

I --0- P(ut) --n I

0"
r:r0,50

..
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~
Ii-
w Diagrammet visar att

pumpen beh()ver ett
minimum på ca 5 Volt
spänning f()r att starta. Vid
()kad spänning ()kar

verkningsgraden.
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De ovanstående diagrammen visar följande resultat: SK 1 31 har som andra
centrifugalpumpar sitt bästa arbetsområde vid högt flöde och kan uppnå en

verkningsgrad på uppemot 15 %. Vid eventuell PV-drift kan

driftspänningen variera kraftigt. Här visas hur verkningsgrad och
tryckförlust sjunker vid lägre driftspänning (som exempel visas 16 V).
Matningsspänningen måste överstiga ett tröskelvärde på knappt 5 V för att

pumpen ska starta.

Laing SK 1 31 IW med inbyggd impedansomvandlare:
Nedan visas mätningar på pumpen SK131 IW under PV.drift. Pumpen säljs
för användning tillsammans med en Arco 5 W solpanel. Vi har dessutom

testat pumpen med en 5,5 W Cronar solpanel.

laing S 5.5 W
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Bilden visar flödet i ett
befintligt rOrsystem vid
olika instrålningar fOr
pumpen SK 1 31 .Driften
med och utan

impedansomvandlare
jamförs.

Q.
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o.A
t 'A~

A
o

.o I I

O 500 1000

Mätningarna visar att
pumpen tack vare

impedansomvandlaren
startar vid lägre

instrålning.Instrålning i W Im2

I O utan 10 .med KJ I

Laina 1311W. 580 W/m2

.~

..1 ,00 I= 0,80- -A

O 6 0 ...~ , ..O'. --.
= e 0,40.. ~ 0.20,"

.= 0,00 -

0.00

Bilden bredvid är ett

tryck-flOdesdiagram
fOr pumpen SK 1 31 IW
under konstant
instrålning .I bilden
jamfOrs driften med 2
olika solpaneler .

M~tningarna visar, att
pumpen under drift med
Cronars 5,5 W panel har

väsentligt h()gre prestanda
än under drift med Arcos
5 W panel.

2,00 4,00 6,00

flOde i I/min

---5,5 W

Cronar

--0-- SW Arco

Solar
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Resultat på PV-pumpdrift:
Är pumpen direkt ansluten till solpanelen, uppnås vid ökande instrålning
relativt sent det tröskelvärde på knapp 5 V där pumpen går igång. Vid drift

med 5,5 W panel sker detta vid 250- 300 W/m2. Genom
impedansomvandlaren höjs matningsspänningen vid låg instrålning över
tröskelvärdet så att pumpen startar tidigare. I det undersökta fallet med

5,5 W panelen startar pumpen vid drygt 100 W/m2 instrålning. Det
tillgängliga tryckfallet som SK131 IW under PV-drift med 5,5 W panelen
presterar är inte mer än 1 mvp. Detta begränsar användningen till mycket

små anläggningar och förutsätter att vid rördragning och komponentval
hänsyn tas till pumpens svaga effekt.

Vortex NP200:
Nedan visas mätningar på pumpen NP200 från företaget Vortex. Pumpen
har mätts upp under drift med nätspänning 24 V och 18 V och under PV-
drift med solpaneler Arco 5 W, Cronar 5,5 W och Cronar 11 W.

Bilden visar tryckförlust
samt verkningsgrad fOr
NP200 under n~tdrift på
24 V.

Vot~~x NP 200 24 V
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Den upptagna elektriska
effekten ar cirka 7,5 Watt.1

4,00

0,5 2,00

0,00o
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Pumpen presterar en
tryckförlust på cirka 1
mvp vid flöden 1 -3

I/min. Pumpens
verkningsgrad ökar vid

ökat flöde till maximalt
7%.

flöde i I/min
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~ortex ~P~OQ 1§V Bilden visar
samt verknin
NP200 under
18 v.
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Resultat av mätningarna på Vortexpumpen NP200:
Vortexpumpens verkningsgrad ligger under den för Laingpumpen SK131.
Den uppmätta prestandan är lägre än den som företaget anger för sina

pumpar men eftersom vi har mätt på två exemplar utan att uppnå högre
värden får våra mätningar stå för resutatet. Jämfört med Laingpumpen
förväntas Vortexpumpen ha större livslängd på grund av den kollektorlösa
motorn, men för att uppnå samma prestanda måste den drivas av en större

solpanel.

PV -drivenkring lågspänningspump:Funderingar

Den avgivna effekten av en solpanel är maximal i ett område mellan cirka

1 5 -20 V beroende på instrålningens intensitet. För att vid given
instrålning kunna utnyttja solpanelen maximalt borde en elektronisk krets
utvecklas som kopplas mellan solpanelen och pumpen. Dess uppgift borde

vara:
1 .) reglera spänningen på primärsidan ( solpanel) så att maximal effekt

avges från panelen
2.) reglera spänning / ström på sekundärsidan (pumpsidan) så att pumpen

avger mest hydraulisk effekt.

Laings impedansomvandlare

pumpstarten.

uppfyller princip uppgift 2) vid

Systemet "PV-pump" består aJItså av tre delar som tillsammans inte
borde kosta mer än en konventionell pump och en konventionell
reglerutrustning (Summerad kostnad cirka 2.500:- inklusive moms). Driver

man systemet med en solpanel på 10 W (kostnad ca. 800:- ), så får pump
och processor tillsammans inte kosta mer än 1 700:-. En pump bör då

prestera ca. 20 mvp vid 1 I/min och arbeta med en verkningsgrad på drygt
300/0.

Laingpumpen är som centrifugalpump fel pumptyp för denna uppgiften.
Laings impedansomvandlare visar hur problemet "pumpstart vid låg

instrålning" kan lösas. Närmast den önskade pumpen kommer Proconpumpen
som har ett verkningsgradmaximum i precis det önskade flödesområdet-

Verkningsgraden ligger däremot lägre och priset med cirka 2.500:- högre
än för det önskade systemet.
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tabell:Sammanfattande

cirka

pris

flödes- max. verkn.-
område grad vid 1-8

I/min
I/min %

Pump-

fabrikat

modell land typ kommentarmax.

tryck

SEK mWS

10-50

0,6-0,8
1- 10

0,5-1,5
1-10
1-10
5-30

6
8
20
20
14
7
?

Grundfoss UPS25 DK centrifugal 700:-
Danfoss BFT 41 DK kugghjuJ 1000:-
Jabsco 22010GB impeller 1400:-
Procon 1 500 USA wingpump 2000:-
Laing SK 1 31 D centrifugaJ 1 500:-

Vortex NP200 D centrifugal 1200:-
DAB K P l centrifugal 1000:-

4

80

35

100

1 ,6

1 ,3

30

22OV, standard
ink.22O V motor

24V
24 V, 10
2OV, 10
24V
;3nnu ej testad
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DOMESTIC SOLAR HEATING

SYSTEMS -A SYSTE:1\1ATIC

STUDY IN PROGRESS

Klaus Lorenz and Lars Broman
Solar Energy Research Center SERC

University College of Falun/Borliinge
P. 0. Box 10044, S- 78110 Borliinge, S~DEN

ABSTRACT

The calculated yearly output fro~ fifteen different Danish, German and Swedish solar
collectois varies between 200 kWh/m a~ dT = 55°C: for the least effe~tive collector and 750
kWh/m at dT = 20°C for the most effectIve one. The Investment cost vanes between SEK 2 and
SEK 14 per yearly kWh. The cost of tbe beat produced in a typical Swedish domestic solar
heating system is about SEK 1 per kWh, assuming 30 years life and 6 % real interest. Preliminary
results indicate tbat many improvements can be done. A 30 % cost reduction is estimated as
realistic for a developed system. Presently, we are working with quantification of improvements
using simulation with TRNSYS/PRESIM and development of system components, including
quality review of different storage tanks.

KEY\VORDS

Solar energy, solar heating, domestic, components, system.

1. INTRODUCnON

SERC has been commissioned by the Swedish Council for Building Research (BFR) to study
domestic solar heating systems systematically as a part of the Council's three year solar heating
program. We are presently in the position to report from a project in progress.

A first report from the present project was given at the Nordic Solar Energy R&D Meeting in
Borlange, June 1991 (Lorenz and Broman, 1991a) and reported to BFR (Lorenz and Broman

1991b).

2. RESULTS

We have to date compared test results from fifteen different Danish, German and Swedish
solar collectors. Yearly outputs were estimated using the method by PeTers and Karlsson (1991).

For the standard weather Fd climate chose~ the calculated yearly output from the collectors
varies between 200 kWh/m at dT = 55°C for the least effectiv1: collector (a simpel Danish
collector with plastic absorber and plastic cover) and 750 kWh/m at dT = 20°C for the most
effective one (a German flat plate vacuum collector). Results are summarized in Figures 1 a-d,
comparing respectively Swedish flat plate collectors, vacuum collectors, Danish flat plate
collectors, and flat high temperature collectors.
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Figure 1 a

Figure 1 b

Figure 1 c
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Figure 1 d

The investment cost varies between SEK 2 and SEK 14 per yearly kWh; least expensive are a
Swedish and a German solar collector kit, and most expensive a German vacuum tube collector.
Results are summarized in Figures 2 a-d, comparing respectively Swedish flat plate collectors,
vacuum collectors, Danish flat plate collectors, and flat high temperature collectors.

Figure 2 a

Figure 2 b
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The cost of tbe beat produced in a typical Swedish domestic solar heating system is about SEK
1 per kWh, assuming 30 years life and 6 % real interest. A 30 % cost reduction is estimated as
realistic for a developed system.

Preliminary results indicate that many improvements can be done:
-Vocational training of installation engineers is needed.
-Systems do not always work as they are designed to do.
-Systems are often very complicated to install.
-The adaptation of the solar system to the conventional heating system can be improved, both
-with respect to system components and installation procedures.
-Development of a low flow system with stratified tank, useful in connection with standard
-Swedish beating systems, is desirable.

3. PRESENT WORK

Presently, we are working with quantification of improvements using simulation with
TRNSYS/PRESIM (Urban et. al., 1990; Nordlander et. al., 1991). Development of system
components is also in progress, inc]uding development of automatic primary circuit flow
regulation using a low-voltage DC pump run on current from a small PV panel, quality review of
different storage tanks, and adaptation of components for simplified installation such as twin

65



narrow tubing system in combination \\1th a pump with high efficiency at high pressure and Io\v
flow.
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5

Föreliggande uppfinning avser värmeväxlare och speciellt

värmeväxlare i lågtemperatursystem där värme skall överföras

från en vätska i ett cirkulationssystem till en vätska i ett

annat system. Exempel på användning av sådana system är

mellan en solfångarkrets och en ackumulatortank.

10

Ett problem i samband med vätskeburna solfångarsystem är att

på ett enkelt och billigt sätt kunna skilja solfångarens

cirkulationssystem från ett vätskeburet energilagringssystem

utan att någon betydande del av den tillförda energin går

förlorad. Detta problem löses genom att en värmeväxlare

enligt uppfinningen anordnas mellan systemen.

15

20

Värmeväxlarkonstruktionen enligt uppfinningen är speciellt

avsedd att optimera värmeöverföringen för användning där

-vätskan pumpas på primärsidan, dvs att ett relativt

stort tryckfall accepteras och utnyttjas för en bra

värmeöverföring,

-vätskan på sekundärsidan strömmar genom värmeväxlaren

med hjälp av självcirkulation, dvs att konstruktionen är

optimerad för att få hög värmeöverföringskoefficient på

utsidan trots väldigt lågt tryckfall,

-där en relativt hög temperaturdifferens med dessa låga

flöden på båda sidor om värmeväxlaren önskas.

25

30

Uppfinningen skall nu beskrivas närmare under hänvisning till

ritningen, på vilken

figur 1 schematiskt visar en energilagringstank ~Led två

alternativa placeringar av en värmeväxlare enligt

uppfinningen,
figur 2 schematiskt visar framställning av ett

kapillärrör avsett att ingå i en värmeväxlare

enligt uppfinningen, och

figur 3 och 4 schematiskt visar uppbyggnaden av värme-

växlaren.35

Figur 1 visar ett typiskt användningsfall för värmeväxlaren

enligt uppfinningen inom solvärmetekniken. Innehållet i en

ackumulatortank 1 värms genom värmeväxling från solfångar-
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5

vätskan. För minimering av kostnader för installation, pump

och reglerutrustning ska värmeväxlaren antingen vara inbyggd

i tanken (2a) eller ansluten för självcirkulation utanför

tanken (2b) .Vid alternativet med inbyggd värmeväxlare 2a

tillförs solfångarvätskan vid 3a och återförs vid 4a medan

självcirkulation Sa, 6a uppstår i tanken I genom värmeväx-

laren 2a. Vid det andra alternativet cirkulerar solfångar-

vätskan vägen 3b, 2b, 4b medan vätskan i tanken I tillförs

värmeväxlaren 2b vid Sb och leds genom rör 7 åter till tanken

vid 7b.10

15

20

Till skillnad från befintliga system presterar värmeväxlaren

enligt uppfinningen en temperaturhöjning av det kalla vattnet

i botten av tanken från exempelvis 30 grader upp till 60 till

70 grader vid genomströmning. Detta presteras vid en

logaritmisk temperaturdifferens mellan primär- och

sekundärsida av bara ca 5 grader. En sådan värmeväxlare

främjar tankens skiktning, möjliggör låga flöden i

solfångarkretsen och leder totalt fram till ett system med

högre prestanda. Detta kan ske med lägre materialförbrukning

i form av tunnare rör i solkretsen och mycket mindre material

i värmeväxlaren vilket gör systemet mycket mera

kostnadseffektivt.

25

30

Värmeväxlaren byggs upp av parallellkopplade kapillärrör.

FÖreträdesvis förses kapillärrören 8 på utsidan med en glest

pålindad tråd 9, se figur 2. Tråden 9, som företrädesvis

utgöres av en slät tråd av koppar, fyller i den färdiga

värmeväxlaren funktionen att den dels skapar definierad

distans mellan koncentriska spiraler av kappillärrör försedda

med tråden, och dels höjer värmeöverföringen på utsidan genom

att utnyttja flänsverkan och virvelbildning av tråden.

35

Kapillärrören 8 kan även vara lindade med en tråd av annan

metall eller av tråd bestående av flera sammantvinnade

klenare trådar. Normalt behöver den pålindade tråden endast

fästas vid kapillärröret vid dess ändar men det är också

möjligt att fästa tråden med jämna mellanrum eller utefter

hela dess längd. Lämpliga medel härför kan vara lödning,
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limning, doppning i flytande tenn e. dyl. Då värmeväxlaren är

uppbyggd av spirallindade kapillärrör kan samtliga eller

endast en del av kapillärrören vara lindade med tråd. Det är

också möjligt att utnyttja kapillärrör utan pålindad tråd

till en vårmeväxlare enligt uppfinningen, varvid andra medel

kan vara anordnade för att hålla lämplig distans mellan

rörspiralerna.

10

För framställning av en värmeväxlare enligt uppfinningen

kapas först ett antal kapillärrör till lika längd. Alla

kapillärrör kommer att parallellkopplas och de skall vara

ungefär lika långa för att få samma tryckfalloch med detta

samma temperaturfall vid genomströmning på insidan .

15

20

Kapillärrören formas därefter till spiraler med olika

diametrar på ett sådant sätt att stigningsvinkeln för varje

spiral är iika. Därigenom uppnås att de olika spiralerna får

samma längd. För de olika diametrarna anordnas olika antal

kapillärer i resp. spiral på ett sådant sätt att antalet

kapillärer är i stort sett proportionellt mot diametern.

25

30

35

vid exempelvis utföringsformen enligt figur 3 och 4

innehåller spiralen 12 med den minsta diametern två

kapillärrör 12a och 12b lindade i spiral med diametern 20 mm

varvid antalet varv per rör blir ca 40 och spiralens längd ca

400 mm. Nästa spiral 13 med diametern 30 mm innehåller tre

kapillärrör (13a-13c) bildande ca 27 varv vardera för att

uppnå samma längd. Det tredje varvet 14 med 40 mm diameter

innehåller fyra kapillärrör (14a-14d) , som vardera uppnår ca

20 varvoch den fjärde spiralen IS med 40 mm diameter

innehåller fem kapillärrör (ISa-15e) , som uppnår ca 16 varv

för samma längd. Om det ringformade ut~et mellan den

centrala cylinderformade kroppen II och det yttre röret 10,

som fylls upp av spiralerna 12-15 har diametrarna 15 och 55

mm kommer de 14 kapillärrören i exemplet att fylla upp detta

utrymme jämnt och värmeöverföringen från det primära flödet

till det sekundära blir lika över hela rörspalten. Den yttre

kapillärrörsdiametern var 2,8 mm och tråden I mm.
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Det omgivande röret 10 sträcker sig längre än själva

värmeväxlardelen 2 med kapillärrören för att förbättra

självcirkulationen. Röret lo skallockså kunna inrymma

kopplingar (ej visade) mellan kapillärrören och den yttre

solfångarkretsen, vilka kan ske på godtyckligt sätt som

medger i huvudsak likformiga rörlängder och litet hinder i

självcirkulationskretsen.

10

De i spiralerna 12-15 ingående rören 12a-15e visas i figur 4

för enkelhets skull som cirklar för att symbolisera rörens

ungefärliga fördelning i ett tänkt tvärsnitt någonstans i

värmeväxlardelen 2 i figur 3. Vid en korrekt tvärsnittsfigur

skulle varje avskuren rörände få en långsträckt böjd

ellipsform utmed spiralen.

15
Som tidigare nämnts skall alla i värmeväxlaren ingående

kapillärrör ha väsentligen samma längd. Eftersom tryckfallet

ökar något med minskande diameter på rörspiralen kan detta

kompenseras genom att ge rören något mindre längd med

minskande spiraldiameter.20

25

För att medge självcirkulation i den sekundära kretsen

behöver också värmeväxlaren 2 dimensioneras så, att det

sekundära vätskeflödet inte hindras för mycket av paketet av

spirallindade kapillärrör. Detta uppnås därigenom att den

kapillärrören omgivande vätskevolymen i värmeväxlardelen 2

förhåller sig till vätskevolymen inuti kapillärrören som

minst 2:1 och företrädesvis mer än 5:1. Det finns

naturligtvis också en övre gräns ovanför vilken

värmeöverföringen försämras.30

35

Strömningsriktningen av vätskan i självcirkulationskretsen är

i huvudsak vinkelrät mot kapillärrören, varigenom den

specifika värmeöverföringsförmågan höjs. I värmeväxlaren

utnyttjar man en kombination av värmeöverföring från rör i

ostörd vätska och överlagrad aktiv strömning som bestäms av

densitetsskillnaden mellan kallt och varmt vatten vid in-

resp. utlopp av värmeväxlarens sekundärsida samt den totala

höjden av röret 10.
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PATENTKRAV

l. Värmeväxlaranordning för överföring av värme från en

vätska som cirkulerar genom ett rörsystem till en andra

vätska som omger rörsystemet, kännetecknad därav, att

rörsystemet (2) innefattar minst två koncentriska lager (12-

lS) av spirallindade rör (12a-1Se) i ett ut~e som omges av

huvudsakligen cylindriska ytor (10-11) och att alla rör (12a-

lSe) är av väsentligen samma längd.

5

10

2. Anordning enligt krav l, kännetecknad därav, att

varje lager av spirallindade rör (12-15) innehåller minst två

rör (12a-15e) .

15

3. Anordning enligt krav 2, kännetecknad därav, att

antalet rör i respektive lager är i huvudsak proportionellt

mot spiralens diameter.

20 4. Anordning enligt något av föregående krav,

kännetecknad därav, att den första vätskan pumpas

genom rörsystemet medan den andra vätskan självcirkulerar i

utrymmet som omger rörsystemet mellan de huvudsakligen

cylindriska ytorna.

25

5. Anordning enligt något av föregående krav,

k ånnetecknad därav, att våtskevolymen i utrynunet som

omger rörsystemet år minst dubbelt och företrådesvis minst

fem gånger så stor som den sammanlagda våtskevolymen inuti

rören.30

6. Anordning

kännetecknad

spirallindade rör

omges av en fläns.

av föregående krav,

~t i varje lager av

ett består av ett rör som

enligt något

därav, at

(12-15) minst

35

7. Anordning enligt krav 6, kännetecknad därav,

flänsen består av en tråd (9) som lindats kring röret (8) .

att
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8. Anordning enligt något av föregående krav,

kännetecknad därav, att rören (12a-14d) i lager av

mindre diameter (12-14) har något kortare längd
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SAMMANDRAG

5

10

15

Ett problem i samband med vätskeburna solfångarsystem är att

på ett enkelt och billigt sätt kunna skilja solfångarens

cirkulationssystem från ett vätskeburet energilagringssystem

utan att någon betydande del av den tillförda energin går

förlorad. Detta problem löses genom att en värmeväxlare

(2,2a,2b) enligt uppfinningen anordnas mellan systemen. Denna

innefattar minst två koncentriska lager (12-15) av

spirallindade rör (12a-15e) i ett utrymme som omges av

huvudsakligen cylindriska ytor (10-11) och att alla rör (12a-

15e) är av väsentligen samma längd. En särskilt effektiv

värmeväxlare erhålles då varje lager av spirallindade rör

innehåller ett antal rör och att antalet rör i respektive

lager är i huvudsak proportionellt mot spiralens diameter och

om varje rör (8) dessutom har en fläns som kan vara i form av

en spirallindad tråd (9) .

20
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CRITERIA FOR COST EFFICIENT SMALL SCALE
SOLAR HOT WATER INSTALLATIONS

Klaus Lorenz, Lars Broman and Chris Bales

Solar Energy Research Center, Falun Borl:inge Univ. ColI.
P. 0. Box 10044, S-78110 Borl~nge, SWEDEN

Phone +4624373757, fax +4624373750

ABSTRACT

We have tried to identify the most important parameters of components and systems, and we
suggest technical criteria which should be met in order to make the system economically
feasible. These criteria are frequently interrelated, but we have nevertheless been able to put
figures to many parameters and general guidelines to others. Examples of such criteria are
collector efficiency versus absorber temperature and collector cost, heat exchanger
temperature efficiency, system installation time, storage tank requirements and auxiliary energy
availability and cost. Sometimes components are available that meet our criteria, but
sometimes they are not.

KEYWORDS

Solar energy, solar heating, domestic, components, system.

INTRODUCTION

A typical solar hot water installation consists not only of a solar collector and a tank, but
usually also of tubings, heat exchanger, pump, valves, regulator, power supply, and auxiliary
heating. It is used for heating or pre-heating domestic hot water, or hot water for space
heating, or both. There is a wide variety of collectors available on the market, even regarding
the fact that collectors are usually built and installed in the same country .The differences in
quality, cost and efficiency varies between wide limits. It is not possible to decide which type
or make of collector is most cost effective in all situations, since the performance in a given
situation is a function of many collector parameters. The same reasoning is applicable to
several other components as well as the system itself.

The following discussions emphasise the criteria that are important for conditions in
Scandinavia and especially Sweden, where space heating is often required even during the
summer. All costs are in US$ and apply to customer prices in Sweden related to a conversion
rate of 7 SEK / 1 US$. All values, unless otherwise stated, are for a small solar heating system
suitable for a detached house inhabited by a family offour. Figure 1 shows the enegy flow for a
small scale solar heating system for both DHW and space heating that is typical in Sweden.
Included are the important parameters for the components of the system. These parameters are
discussed in the following sections.

Our results are based on laboratory experiments, in situ observations, PRESIM/TRNSYS
computer simulations, literature studies, and communication with others working with similar

problems in other countries.
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Energy flow and identification of important parameters in a small scale solar heatingFigure 1

system.

SYSTEM CONSmERA TIONS

All the components in a system must act together with the same aim in mind. Many studies[l]
have shown that a low-flow system can lead to better usage of the solar energy in small
systems. This is borne out by the simulations that we have done. Thus the first important
system criterium is low-flow. However, the most important factor is the ratio of investment
cost to yearly solar energy output for the whole s~stem. Obviously reliability and expected
lifetime are also very important, as are the following.

Installaton costs. In current systems this is around US$ 1450 (40 hours work), and can be
broken down in to the following components: 15% mounting of solar collector; 25%
connecting pipes; 20% storage tank; 40% connections to existing/new systems and electrical
installation. It should be possible to halve this figure with the following strategies: twin-tube
connecting pipe; modular designed solar collector; control unit -a unit containing all extra
neccessary components such as pump, heat exchanger, expansion unit; and a standardised
storage tank.

Minimise exer~ losses. In all heat transfers and storage the exergy loss should be kept as low
as possible. The system should be designed around this concept.
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SOLAR COLLECTOR

We have compared[2] several different types of solar collector that are available in Sweden and,
with the aid of simulations, calculated the yearly output and investment costs. A part of this
comparison is surnmarised in Figure 2 and Table 1. The simulation was carried out using data
for Stockholm (1986) and for mean values of dT (mean collector temperature minus ambient)
of 20,36 and 55°C. The average ambient temperature during the period that the collector was
in operation was 14°C. Thus dT=36 implies a mean collector temperature of 50°C. The values
in Figure 2 are directly comparable if one assumes that all collector types have the same
expected lifetime.

This comparison shows that the main factor that controls the cost/output ratio for these solar
collectors is the construction design and its complexity. The vacuum collectors are not very
cost effective for small scale DHW!combined systems, whereas simple plastic tube, plastic
cover collectors can be. However, plastic collectors can have shorter lifetimes and thus higher
overall costs. We have judged that the following are important in order to improve the
cost!ouput ratio: bigger units (6,8, 10 square meters) built with a modular approach so that
heat losses are decreased; series connected absorber units and minimised soldered joints;
improved glassing system with small panes and good, simple joints; reduced costs for the
absorber (now around half the cost ofa collector), either by using CPC technology or by
improving the production/design of the absorber units (material costs are lower than
production costs). It should be possible with these strategies to produce collectors with a cost
of < US$150!sqm ready made or <US$IOO!sqm for a kit, and a performance of Fav("ta.)n =

0.75 and FavUL = 4.

Figure 2. Comparison of the investment cost/yearly output ratio for eight types of collector
and for collector temperatures over ambient of20, 36 and 55°C.
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REA T STORAGE AND TRANSFER

The most important factor for this group of components is exergy loss. Each heat transfer or
storage results in an exergy loss. This implies that the collector has to work at higher
temperatures to provide the same output temperature.

Storage Tank
The heart of a heating system is the storage tank, which must be designed to take account of
the different properties of the heaters and loads. The following parameters are important:

Tank volume and shape. This is dependent on the type and output of the heaters, the loads and
ease of access to the place of installation. 200-400 liters is adequate for a pure DHW system,
whereas 500-1500 liters is required for a combined system. This is because the solar collector
is usually larger, and because wood burners work best with larger tanks.

Stratification. This needs to be maintained during both charging and discharging. Systems for
leading the different streams of fluid to the right level in the tank are worth having.

Pure DHW tank or combined tank. Compared with a pure DHW system, a combined system
needs to have an extra heat exchanger, either for the DHW (more common) or for the space
heating. Thus combined systems have the disadvantage of an extra exergy (temperature) loss.
If this is minimised, the advantage of flexibility and commonality that a combined system has,
outweighs the disadvantages. Large resources of biomass (wood), a renewable energy source,
mean that combined solar/wood burner systems are becoming ever more popular.

Solar Collector Heat Exchanger
This is needed in general because the fluid used for frost protection is not suitable for use as
storage medium. Power input is, in general, relatively low «7 kW) and changes slowly with
time. It must be able to work we]) with large temperature drops on the primary and secondary
sides, at low flows, and be able to be coupled to a stratification enhancer. In addition it is useful
if it can be connected to existing tanks. Small-tube heat exchangers are potentially the best
answer[3). Other important parameters are:

Temperature drop from prima~ to seconda~ side (exer~ loss). This is dependent on the UA-
value, which should be as large as possible. A value of 400-600 is a realistic compromise.

Thern1o~~phon on the seconda~ side. This is neccessary to minimise overall costs by
eliminating the need for an extra pump. This means that there should be good heat transfer, but
low pressure drop on the secondary side. On the primary side the pressure drop can be much
higher, and is limited only by the capability of the pump.

Heat Exchanger for Domestic Hot Water (DHW)
This is only needed in combined systems. Its usage is characterised by large energy transfer
rates (>25kW) over short periods and by large temperature differences on both the primary
and secondary sides. This is a very important component as it is difficult to match the desired
criteria at low cost. The following are important parameters:

Temperature drop from prima~ to seconda~ side (exer~ loss). This can be achieved in two
ways. The first is to have a heat exchanger with large UA-value (>2500) which heats the DHW
when it is needed. The second is to have a small DHW tank inside the main storage tank,
whose contents can be warmed up during the relatively long periods inbetween discharges, and
which can thus have a much lower heat transfer rate/UA-value (-500).

T-ime deposits from hard water. Design of the supply system needs to minimise deposits from
hard water, and allow removal of deposits after they have formed.
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Top-Up Heater
This is used to make sure that the DHW is always hot enough. In Sweden this is almost always
an electric heater in the storage tank. External top-up heaters require large power outputs and
are therefore considered too expensive. Placing is the most important consisderation. The
heater should heat up just enough, and no more, to cover the largest common discharge load,
unless the heater works more efficiently with larger volumes. Stratification should not be

destroyed.

Costs
The costs of the components covered in this section need to be treated together, as they are
very closely coupled to one another. The following is a guideline to costs for these components
that should be possible to achieve. Combined storage tank (1000 liter) -US$650. Solar heat
exchanger with stratification enhancer -US$200. DHW heat exchanger (or small tank) with
stratification enhancer -US$350. Top-up heater -US$100. Insulation -US$150. Total cost -

US$1450. This is about the same as for simple 250 liter DHW tanks, equiped for solar heating.

CONNECTING PIPES

The traditional connecting pipes, insulated copper pipes of diameter 15 -22 mm, have high
installation costs and other properties which are not neccessary for a solar system. The
following parameters are important for modem, low-f1ow systems:

Ease of installation. The two pipes, insulation and electrical cable (for temperature sensor
and/or solar panel) must be a single unit and must also be bendable so that everything can be
threaded through the house easily with a minimum of supports and soldered connections.

Tn!;ulation / heat losses. Heat losses are dependent on length of the run. pipe diameter. ambient
temperature and insulation quality and thickness. Most important is a low lambda value for the
insulation (-0.040 W/mk). Smaller pipe diameters also help reduce losses. An insulation
thickness of 10 mm is an appropiate compromise.

C.ost. Twin-tubes should cost at most US$7 per meter with an installation cost of about
US$10 per meter. The total cost would then be less than half that for conventional pipes.
Unfortunately. twin-tubes are not available yet due to the high costs for small production runs.

PUMP

0
~

.J

A pump is neccessary in Swedish systems as thermosyphon is not a realistic option. Most
current systems use standard circulation pumps because they are inexpensive ( -US$11 0).
However, they are not very suitable for small low-flow systems (1 -2 liter/min), as they have
the wrong Pressure-Flow characteristic. See Fig. 3, area 1. A suitable pump needs to be able to
pump at low flows «2 Vmin), but with high pressure (>loo kPa), use as little energy as
possible ( < 50W), and cost as little as possible. Two types of pump can meet these criteria.

Main~ Pump (220/110 Y) This should 500 r:;,
have a pressure-flow characteristic within ';' l:J
area 3 of Fig. 3. This allows the use of ~ 400

very small pipe diameters in both the e 300

connecting pipes and heat exchanger ~ 200
which in turn can lead to lower ~ 100
installation costs and better performance. 0. 0

The cost should be less than US$150. 0
51 2 3 4

Flow [I/min]

Pressure-Flow properties of pumps.Figure 3
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Pump Driven Directl~ b~ Solar Electricit~. This should have a pressure-flow characteristic
within area 2 of Fig. 3. This allows the use of fairly small pipe diameters. It is essential that the
pump has a high efficiency (at least 25% for pump and motor combined) in order to minimise
the size of the solar panel. A 5- 10 Wpe panel is therefore adequate. The total cost ofpump,
motor and solar panel should be less than US$210. Unfortunately, such a pump is not available
yet, but work is underway to develop it.

CONTROL SYSTEM

The control system controls the flow in the collector loop in an attempt to get the maximum
amount of energy from the collector. There are two common control methods, controlling the
pump: on-off, where the pump provides constant flow or nothing; and variable flow. In small
systems, on-off is much more common as it is usually much more expensive to provide variable
flow. On-off controllers cost -US$260. The following are important criteria that a control
system should meet:

Variable flow. It should be related to both the solar insolation and the temperature in the
tank. This leads to more even temperature output from the collector. However, with low
insolation, the collector should work at a low temperature in order to increase its efficiency.

Protection for overheating in the collector and tank. The pump should be turned off if the
temperature in the tank, and if neccessary the collector, is larger than the safe working
temperature for that component.

No pumping when there is net ener~ lass. It should not be possible for the storage tank to be
cooled down when the energy gained by the collector is less than its heat losses.

A solar driven pump meets most of these criteria as long as the system is dimensioned correctly
and the heat exchanger is placed correctly in relation to the tank. It can therefore act as the
control system, thus reducing the overall cost for the system.

CONCLUSIONS

Extra functions that are neccessary for a good system ought to be combined into a single unit
for ease of installation. Fluid expansion chamber, filter/cleaning unit, air bleeding and fluid top
up/drainage capability are functions that can be a part of this unit. In addition, the pump,
control system and heat exchanger could be placed in the same unit.

Because of its simple construction and lower cost, a tank designed for combined systems can
also be of interest for pure DHW systems, assuming that the exergy losses involved in an extra
heat transfer can be decreased to acceptable levels. Substantial reductions in system costs can
be achieved if all components are developed with the same aim in mind. They must be suitable
for the system in both performance and price class. We believe that the total cost for a standard
combined system, inclusive of storage tank, can come down to US$400-600 per square meter,
from the current price of US$700-1000.
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