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1. Verksamhetsberättelse

Rapporten täcker i första hand perioden maj 1992- april 1993.

1.1 Påqående forskninqsproiekt

Eftersom nuvarande treårsperiod för rådsmedel avslutas
30/61993 ingår för flera av forskningsprojekten kortfattad
rapportering från hela treårsperioden 1990- 93.

1.1.1 Systematiska undersökninqar av villasolvärmesystem

Lars Broman är projektledare och Klaus Lorenz bitr
projektledare. I projektet deltar också Chris Bales som
forskare samt Kent Börjesson, Bo KarIstens och Laila öjefelt
som tekniker.

Projektet är ett treårigt forskningsprojekt, finansierat av
Byggforskningsrådet. Nedan följer en sammanfattning av
hittills uppnådda resultat (1.7.90-31.6.93) :

Inledande studie under 1990/91:

Under första budgetåret gjordes en inledande studie, där
villasystem för solvärme kartlades. 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 15 olika
danska, tyska och svenska solfångare. Variationen var från
lägst 200 kWh per m2 vid dT = 55 C till högst 750 kWh per m2
vid dT = 20 C för olika solfångarkonstruktioner.

Solfångarnas investeringskostnad per års-kWh låg mellan 2 och
14 SEK. Solvärmesystemens uppbyggnad jämfördes. Komponenterna
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 0,7 och 1,1
SEK/kWh.

Delstudien avrapporterades i rapporten Systematisk
undersökning av villasystem för solvärme, SERC/UCFB-91/0039.

Fortsatt arbete under 1991/92 och 1992/93:

Under andra och tredje budgetåren intensifierade vi kontakter-
na med utländska forskargrupper på området. I Danmark, Canada,
Tyskland och Schweiz arbetar man med utveckling av lågflödes-
system. Systemen har olika utformning i olika länder p g a de
olika regionala förutsättningarna. Deltagandet i IEAs arbets-
grupp Task-14 gav en mera detaljerad kunskap om utvecklingen i
riktning mot nya förbättrade system i de olika länderna.

Inom arbetsgruppen hade man arbetat med att dokumentera ett
för respektive land typiskt standardsystem.
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Systemförbättringar för ett utvecklat system jämförs nu med
standardsystemet. I de flesta länder går utvecklingen mot
lägre flöden i solfångarkretsen, yttre motströmsvärmeväxlare
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
villasolvärmesystemen. Tanken har försetts med fjorton
inbyggda temperaturgivare som används för att bestämma tankens
temperatur i olika skikt.
-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 strömjspänning 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) .
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SERCs ambition för 1991/92 och 92/93 var ett intensivt utveck-
lingsarbete inom följande tre delområden:

1) Praktiska test av värmelagringsenheten,
2) praktiska test av nya systemkomponenter i

solfångarkretsen, samt
3) datasimulering av nyutvecklade systemlösningar.

Följande resultat har hittills uppnåtts inom de tre
arbetsområdena:

Praktiska test av värmelagringsenheten1)

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.

T APPV ARMVA TTENV ÄRMEV ÄXLARE

Försöken med värmeuttag vid tappning av varmvatten visar en
temperaturförlust av dT(log) mellan 15 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 i en slutrapport
sommaren 1993.

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), och i
Tyskland har man gjort försök med yttre plattvärmeväxIare och
två pumpar. I 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 kapillärrörvärmeväxlare.

KAPI LLÄRRäRV ÄRMEV ÄXLARE

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
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på 1- 1,5 liter per minut vid ca 4 kW överförd effekt. Den
specifika värmeöverföringskapaciteten för den första
prototypen har mätts upp till mellan 300 och 500 W/K.
Prototypens vikt hos kopparmaterialet kunde i jämförelsen med
den traditionella kamflänsrörväxlaren reduceras från 12 kg
till 2 kg. Kapillärrörvärmeväxlaren främjar tankens skiktning,
och den laddar tanken uppifrån. Sekundärkretsen fungerar i
självcirkulation med varierande flöden.

2) Praktiska test av nya systemkomponenter i solvärmekretsen

Utöver arbetet med den nya kapillärrörvärmeväxlaren 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 idag används i
de flesta solvärmesystem. Pumpens verkningsgrad blir lägre än
10% vid låga flöden. Vår bedömning är att konventionella
cirkulationspumpar är fel typ av pump för uppgiften i en
solvärmeanläggning, på grund av följande krav:
-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 flödena, desto tunnare rör kan användas. Detta spar
installations- och materialkostnader, samt minskar
värmeförlusterna.

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 I m vattenpelare. Den är alltså bara
användbar i väldigt små system, men är då ett prisvärt och
tillförlitligt alternativ till det konventionella elberoende
systemet (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 installerats. Pumpen presterar
ett tryck på flera bar vid flöden om 1,5 till 2 l/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
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I 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
livslängd.

LEDNINGSSYSTEM

Ett enkelt och prisvärt sätt att framställa ett
twintube-ledningssystem är under utprovning på SERC. vi har
börjat med att undersöka vilka lämpliga rör- och
isoleringsmaterial som finns tillgänglig på marknaden. Ett
lågflödesledningssystem kräver:
-Temperaturbeständighet upp till minst 120 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) .

Ledningssystemet som är under installation på SERC består av
två mjuka plastmantlade kopparrör med dimension 8 x 0,75 mm.
Temperaturbeständighet på plastmanteln anges till 120 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.

EXPANSIONSKÄRL

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 150 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
denna. 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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DATASIMULERING INKLUDERANDE NYUTVECKLADE SYSTEMKOMPONENTER

Det är nödvändig att göra simuleringberäkningar av årsutbytet
av solvärmesystem 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 utloppstemperatur höjts
samtidigt som kallvattentemperaturen 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 10% minskning av
årsutbytet vid höjning av tappvattentemperaturen med 10 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
tanken. 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 har fått en 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 dock 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 vi på så sätt ska
kunna styrka de preliminära resultat som vi hittills uppnått.

I anslutning till villasolvärmeprojektet har SERC under
1992/93 också genomfört en mindre studie av luftsolfångare,
finansierad av BFR. I studien har deltagit Karl-Ivar Ehnström
och en gästforskare, Dr Vadim Tsoi från Tadjikistan. En
SERC-rapport, Luftsolfångares termiska prestanda, är under
tryckning.

Publicerade resultat:

Klaus Lorenz och Lars Broman, systematisk undersökning av
villasystem för solvärme. Rapport HFB-SERC--40--SE (1991)
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Klaus Lorenz och Lars Broman, Domestic Solar heating systerns,
a systernatic study in progress. Proc Int Conf North Sun '92,
Trondheim, pp 234-238 (1992) .

Klaus Lorenz, Rapport från Task-14 mötet om solfångarsystem i
Hameln, Tyskland, augusti 92, rapport HFB-SERC--42--SE (1992).

Karl-Ivar Ehnström och Vadim Tsoi, Luftsolfångares termiska
prestanda. Rapport HFB-SERC--43--SE (1993; under tryckning).

Klaus Lorenz, Lars Broman och Chris Bales, Development of
domestic solar heating systems in Sweden, rapport om SERCs
utvecklingsarbete på området Villasolvärmesystem och
presentation av kapillärrörvärmeväxlaren på mötet med IEA
Task-14 i Rom, januari 1993; ingår i Lorenz reserapport (under
utarbetande) .

Klaus Lorenz och Lars Broman, criteria for cost efficient
small scale solar hot water installations. Abstract antaget
för presentation vid ISES Solar World Congress, Budapest,
augusti 1993.

Projektet är ett treårigt BFR-finansierat projekt. Lars Broman
är projektledare, Svante Nordlander och Eva Lindberg har
deltagit i projektet, Lindberg är bitr projektledare. Arbetet
har bedrivits i samråd med Per Isakson, KTH.

PRESIM är ett modelleringsprogram av CAD-typ, vilket genererar
indatafiler till solvärmesimuleringsprogrammet TRNSYS. PRESIM
1.0 färdigställdes under hösten 1990 och presenterades vid
North Sun '90 i Reading. PRESIM 1.0 har därefter uppdaterats
till version 2.0 och ger stöd för TRNSYS 13.1.

Hjälpmedel för dokumentation av enskilda komponenter och hela
system har skapats. Denna dokumentation kan styras till skärm,
fil eller skrivare.

Två nya PRESIM-komponenter har skapats, en solfångare av typ
"Performance map" och en tank med värmeväxlare. Dessa
komponenter har testats i simuleringar på uppdrag av Klaus
Lorenz, SERC.

En demonstrationsdiskett med bruksanvisning för
TRNSYS/TRNSED/PRESIM har utarbetats tillsammans med Solar
Energy Lab, University of wisconsin. PRESIM har visats på en
workshop i anslutning till ISES Solar World Congress,
Denver, 1991. vi har i dagarna (början av april 1993) blivit
ombedda att presentera PRESIM vid workshops i anslutning till
ASES möte i Washington denna månad och ISES Solar World
Congress i Budapest i augusti.

PRESIM marknadsförs och säljs dels direkt av SERC, dels av
återförsäljare i Tyskland (Transsolar, Stuttgart) och USA
(Solar Lab, UofW) .Kontrakt har nyligen skrivits med en
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italiensk återförsäljare, Citta Studi i Milano. Till dags dato
har drygt hundra PRESIM sålts -hur många icke-auktoriserade
kopior som är i omlopp känner vi inte till.

Innan halvårsskiftet 1993 kommer följande punkter att utföras
inför utgåvan av PRESIM 2.1:

Bruksanvisningen färdigställs

PRESIM-komponenter skapas för de TRNSYS-komponenter som finns
tillgängliga.

SimCtrl-komponenten, som innehåller uppgifter om systemets
namn och modellnummer, ändamål, konstruktörens namn samt
aktuellt datum, färdigställs. Dessa uppgifter återfinns sedan
på ritningen och i systemets dokumentation.

Publiceratjrapporterat 900701-930631 i anslutning till
projektet.

S Nordlander, M Rönnelid, p Isakson och L Broman, Presentation
of PRESIM, a user-friendly preprocessor for TRNSYS. Proc Int
Conf North Sun '90, Reading, UK, pp 249-253.

s Nordlander, M Rönnelid, p Isakson och L Broman, Presentation
of PRESIM, a user-friendly preprocessor for TRNSYS. Proc
Nordic Solar Energy R&D Meeting in Borlänge, 1991, pp 89-92.

E Lindberg, L Broman, S Nordlander and p Isakson, Present
status of PRESIM, a preprocessor for TRNSYS, Proc Int Conf
North Sun '92, Trondheim, pp 318-320.

E Lindberg, Uppgradering av PRESIM till version 2.1; underhåll
och support. Sammanfattning av BRF-projekt 870705-8 vid
BRF-möte i Älvkarleby nov. 1992.

E Lindberg, L Broman, W Beckman and J Thornton, TRNSYS +
PRESIM, a useful tool for design of solar heating systeros.
Abstract antaget för presentation vid ISES Solar World
Congress, Budapest, augusti 1993.

Demoversion av PRESIM, TRNSYS och TRNSED; utgiven tillsammans
av SERC och Solar Lab, University of wisconsin.
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1.1.3 Solfångare med interna reflektorer

Treårigt projekt, finansierat av BFR. Projektledare är Mats
Rönnelid.

I den ursprungliga projektplanen för projektet "Experimentella
och teoretiska studier av solfångare med interna reflektorer"
angavs tre delområden för projektet:

1. Värmeförlustanalyser
2. optisk analys av CPC-geometri
3. Provning av prototyp

Punkt 1 är genomförd och resultatet håller f n på att
sammanställas (april-93) .Punkt 2 är förberedd och kommer att
påbörjas under hösten 1993. Punkt 3 har påbörjats med byggande
av en 14 m2 prototyp som kommer att provas i fält under
sommaren-93. Slutdatum för projektet kommer att bli under
våren -94 då Mats Rönnelids enskilda angelägenheter gjort att
tidplanen förskjutits.

Under 1991 färdigställdes litteratur- och förstudien
Grundläggande förutsättningar för solfångare med interna
reflektorer- en kunskapsöversikt, vilken visar på
möjligheterna till utveckling av CPC-teknologin för stora
svenska solfångare.

Under hösten 1991 förbereddes mätningar på en hot-box modell
av CPC-solfångare i Älvkarlebylaboratoriet. I och med dessa
förberedelser företogs ett studiebesök vid CCE (Centro Para a
Concervacao de Energia) och LNETI i Lissabon, Portugal. Syftet
med detta studiebesök var främst att få diskutera med Prof
Manuel Collares-Pereira som har lång erfarenhet av teoretiska
studier och praktisk verksamhet kring utvecklingen av
lågkoncentrerande, stationära CPC-solfångare. Under resan
gjordes också ett studiebesök vid Europas största installation
av CPC-solfångare vid SAGRES ölpastöriseringsanläggning
utanför Lissabon.

Studiebesöket och diskussionerna följdes upp vid fortsatta
samtal med Collares-Pereira i samband med SPIEs optikkonferens
i Toulouse, maj-92, varvid de första resultaten av hot-box
mätningarna kunde diskuteras. Under denna konferens deltog
även Rönnelid i en workshop om Non-imaging optics and
concentrators hållen av Greg Smestad. Resorna till Portugal
och Toulouse bekostades av Forskningsnämnden, Högskolan Falun
Borlänge.

Studierna av värmeförluster påbörjades i januari-92 med
ombyggnad av befintlig utrustningen vid Vattenfalls
Älvkarlebylaboratorium. Den befintliga K-värdes-lådan
kompletterades med pressad mineralullsisolering för att klara
högre temperaturer samt byggdes på för att reflektorer skulle
få plats. I försöken användes plana reflektorformer (s k
V-tråg) istället för svagt krökta CPC-former då det antas att
värmeförlusterna inte skiljer sig mellan dessa två geometrier.

T o m hösten 1992 gjordes ett knappt 20-tal mätserier
för att få fram k-värdets beroende av olika materialoch
geometriska faktorer. De undersökta modellerna omfattar
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a-b) plan solfångare med och utan konvektionshinder av teflon,
c) plan solfångare med 5 cm honeycomb;
a-c) används som referenssolfångare,
d) V-trågssolfångare med enkelglas direkt mot reflektorerna,
e-f) V-trågssolfångare med enkelglas 1 resp 2 cm från
reflektorerna,
g-j) V-trågssolfångare med konvektionshinder av plexiglas
placerat direkt mot reflektorernas överdel eller i
reflektortrågen på 1/4, 1/2 och 3/4 av höjden av
reflektorerna, samt
k) V-trågssolfångare med konvektionshinder av teflonfilm
ovanpå reflektorerna;
d-k) har lågemitterande polyetenlackad aluminiumfolie limmad
på frigol it som reflektorer.

l-m) som d) och k) men reflektorytorna svartmålade för att få
högemitterande reflektorytor.
n) V-trågssolfångare med 0.5 mm aluminiumplåt som reflektorer
och teflon som konvektionshinder.
o) som n) , men med 3 mm luftspalt mellan absorbatorer och
reflektorer.
p) som n), men med en lågemitterande reflektorfolie påklistrad
utanpå reflektorplåten.

Ett par ytterligare mätserier för att ytterligare belysa
betydelsen av reflektorernas IR-emittans kommer att genomföras
under våren 1993.

Under hösten 1992 och våren 1993 har mätresultaten börjat
utvärderas och analyseras. En rapport håller på att skrivas
(ca 35 sidor skrivna) och kommer att läggas fram som en
delrapport (arbetsrapport) till detta projekt till
sommaren-93. Några av resultaten återges i figurerna 1-4:

Heat losses with different spacing
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Figur 1 (vänster) visar hur värmeförlusterna sänks om
konvektionshinder (plexiglas) införs mellan absorbator och
yttre glasning i V-trågssolfångaren. Som synes har
konvektionshindrets placering jämfört med absorbatorn ringa
betydelse. Avstånden i figuren anger avståndet mellan
absorbator och konvektionshinder; totala avståndet mellan
absorbator och yttre glasning var 14 cm.
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Fiqur 2 (höqer, föregående sida) visar en jämförelse mellan
solfångare med två olika konvektionshinder och solfångare utan
konvektionshinder. De något högre värmeförlusterna med teflon
istället för plexiglas som konvektionshinder förklaras med att
teflon är partiellt IR-transparent, varvid
strålningsförlusterna ökar i jämförelse med fallet då
plexiglas används som konvektionshinder.

Heat losses from hot box model, Heat losses, summary
different IR-emittance of the reflectors
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Fiqur 3 (vänster) visar hur värmeförlusterna i modellen

minskar om IR-emittansen hos reflektorerna minskar. Ändringen

i modellmätningarna är ca 0.15 W/(m2,K) vilket motsvarar en

ändring i verkliga solfångare på 0.2-0.25 W/(m2,K) då

värmeövergångstalen tillomgivningen i det senare fallet

kommer att öka jämfört med laboratorieförhållanden.

Detaljerade mätningar av reflektor- och ab sorbatortemperaturer
inuti reflektortrågen tyder på, att ökningen i värmeförluster
beror på att konvektionsförloppet inuti reflektortrågen
förändras då reflektortemperaturerna ändras vid ökad
IR-emittans. Det bör noteras att de traditionella teorierna
för värmeförluster från CPC-solfångare ej visar på någon
skillnad i värmeförluster då reflektorernas emittans
förändras, då dessa teorier ej kopplar samman strålnings- och
konvektionsförloppen.

Fiqur 4 (ovan, höger) visar som jämförelse värmeförlusterna
hos modeller av två standardsolfångare och två
V-trågssolfångare, båda med och utan teflon. Det ska noteras
att figur 4 visar värmeförlusterna för solfångarmodeller i
laboratoriemiljö. I verklig utomhusmiljö förväntas faktorer
som solstrålningens uppvärmning av reflektorerna och jämnare
temperatur mellan individuella absorbatorer i jämförelse med
laboratorieexperimenten att öka skillnaden i värmeförluster
mellan plan solfångare och motsvarande CPC-modell.

Baserat på resultat från modellmätningarna har en 14 m2
LGB-solfångare med invändiga CPC-reflektorer utvecklats och
byggts i samarbete med Solsam Sunergy AB under våren 1993. Den
kommer att fraktas från Borlänge till Älvkarlebylaboratoriet
för utomhusmätningar under sommaren 1993. vissa förberedelser
har även gjorts för att kunna göra optiska mätningar på olika
reflektormaterialoch kombinationer av konvektionshinder och
glasning i integrerande sfär.

2 ~../-"T : -Al foil + teflon (e-O.I)

., ...! : -,:) -Black foil + teflon (e.O.9)

Al foil (eaO.I)

~ ! I BI.ckfoil(e.O.I)
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Ett abstract har blivit antaget till ISES kongress i Ungern,
augusti-93, där modellmätningarna och mätningar på
fullskalemodell kommer att presenteras. Resultaten från de
tidiga modellmätningarna ingick också som en del i en
samlingsartikel till North Sun '92. Arbetet har dessutom
fortlöpande redovisats vid seminarier som solenergigruppens
möte i Älvkarleby 6/61991 (ej dokumenterat), Nordic Solar
Energy R & D Meeting, Borlänge 19-20/61991 samt BFRs
statusseminarium 2-3/111992.

vid sidan om dessa arbeten har intensitetsfördelningen på
absorbatorn pga reflektion i CPC-reflektorer studerats
analytiskt. Hittills har dock dessa resultat endast
presenterats vid ett internseminarium hos gruppen för
materialoptik, Teknikum, Uppsala och vid ett seminarium på
SERC. Resultaten skall användas för analys av
flänsverkningsgraden hos CPC-solfångare med plana
absorbatorer. Denna del ligger utanför den ordinarie
projektplanen för arbete 1990/93.

Nuvarande forskningsprogram för interna reflektorer sträcker
sig till 930630. p g a Rönnelids föräldraledighet har dock
programmet försenats, vilket innebär att det nuvarande
programmet kommer att slutföras till 940630. Under hösten 1991
har också Rönnelid skrivits in som doktorand vid Teknikum,
Uppsala, vilket också påverkat arbetet med nuvarande projekt
(vilket ingår som en del i doktorsexamen). T o m mars 1993 har
15 poäng forskarutbildningskurser avklarats och ytterligare 8
poäng beräknas vara klara till sommaren-93.

Publicerade resultat:

Mats Rönnelid, Flat plate collectors with internal reflectors,
a viable alternative for Nordic climates. Proc Nordic Solar
Energy R&D Meeting, Borlänge (1991) .

Mats Rönnelid, Grundläggande förutsättningar för solfångare
med interna reflektorer -en kunskapsöversikt. Rapport
HFB-SERC--38--SE (1991) .

Mats Rönnelid, Rapport från en studieresa till Portugal 26/11
-1/121991. Rapport HFB-SERC--40--SE (1991) .

M Bergkvist, B Hellström, E Wäckelgård, M Rönnelid, W Platzer,
B Jönsson, B Perers och B Karlsson, Radical Improvement of
Large Collector Fields. Proc. Int Conf North Sun '92, pp.
153-158 (1992) .

M Rönnelid och B Karlsson, Heat loss suppression and optical
performance of large area CPC-collectors. Abstract antaget för
presentation vid ISES Solar World Congress, Budapest, augusti
1993.
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2.1 Geometrisk optik (Fresnellinser mm)

Lars Broman är projektledare och Eva Lindberg forskare. Som
gästforskare har också Dr Gouri Dat ta, Indian Institute of
Technology, New Delhi och prof em Arne Broman, Chalmers
tekniska högskola, deltagit. Mätningarna på fresnellinser har
finansierats av BFR.

vi har tidigare undersökt en tjeckisk cylindrisk fresnellins
genom att studera stråIgången med laser (1) .Vidare tydde
preliminära studier på att kombinationen linjär fresnellins
och speglande tråg skulle kunna vara användbar (2) .

Denna kombination har sedan dess studerats i ett antal
geometrier och infallsvinklar. Problem med väder och givare
har fördröjt resultaten, men nu föreligger tillräckligt med
mätdata för att en analys ska kunna göras. En preliminär sådan
visar att acceptansvinkeln upp till fördubblas jämfört med om
bara fresnellins används, vilket kan göra kombinationen
intressant i stationära eller semistationära applikationer.

Under slutet av våren -93 ska några kompletterande mätningar
på tråg med enbart lins göras. Under hösten -93 avser vi att
skriva en uppsats om kombinationen för internationell publ.

I anslutning till projektet har också en jämförelse mellan
olika solfångargeometrier gjorts med hjälp av beräknings-
programmet F-Chart (3, 4) .Resultaten indikerar att fasta
sydlutande solfångare vid höga latituder bör ha en lutning
motsvarande latituden minus ca 25 grader, att solföljning ger
ett mycket större tillskott vid höga latituder än vid låga,
samt att vid solföljning lutande solfångare monterad på
vertikal axel är ett för svenska latituder attraktivt
alternativ. vi har också noterat att träd lämpligen jämförs
med en sådan solföljande solfångare vid beräkning av
instrålningen mot trädet (5).

Referenser

(1) L Broman, E Lindberg och K Börjesson, optical properties
of the Czechoslovakian Fresnel lens measured using a laser
beam. Proc ISES Solar World Congress, Kobe, pp 2252-56 (1989).

(2) L Broman, E Lindberg, K Börjesson och K Gustafsson,
Experimental optical properties of the Czechoslovakian Fresnel
lens, Proc. Third Int Conf on Applied Optics, Prag,
Tjeckoslovakien, pp 83-90 (1989) .

(3) L Broman och G Dat ta, Solar collector geometries at high
latitudes, Proc ISES Solar World Congress, Denver, pp
1227-1232 (1991).

(4) G Dat ta, L Broman och H p Garg, Optimization of collector
tilts using the F-Chart method, Proc 2nd World Renewable
Energy Congress, Reading, pp 2414-2422 (1992).

(5) A Broman och L Broman, A note on the geometry of trees as
solar collectors, Abstract antaget för presentation vid ISES
Solar World Congress, Budapest, augusti 1993.
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1.1.5 Utveckling av pedagogiska metoder och materiel fö

utbildning i solenergi

Lars Broman, Kjell Gustafsson och Klaus Lorenz och Chris Bales

Utbildningsinsatser anses allmänt vara av stor betydelse för
implementerandet av olika solenergiteknologier. FoU-arbete har
därför utförts i anslutning till den nya l-åriga
påbyggnadsutbildningen i energiteknik vid högskolan Falun
Borlänge gällande åtskilliga aspekter på solenergiutbildning.
Nyligen publicerade rapporter behandlar

policyfrågor gällande solenergiutbildning

utveckling av en vandringsutställning med
information om solenergi till allmänhet och skolor,

hur man lär ut solens väg över himlen för olika årstider och
olika latituder i ett planetarium,

utveckling av en modellsolfångare för mätning av
grundläggande optiska och termiska solfångarparametrar,
av en lab.kurs vid vilken denna används, samt

samt

erfarenheter från studiecirklar för självbyggare av
solfångare och utbildning av cirkelledare.

Vidare har ett koncept för laborationsverksamhet i förnybar
energi inom grundskolan utarbetats, och ett ekonomiskt stöd
för utförandet erhållits av Skolverket.

Publicerade resultat:

L Broman, Solar energy education -an important part of
worldwide solar energy activities. Proc Second World Renewable
Energy Congress, pp 2414-2422 (1992; inbjuden
föredragshållare) .

L Broman, On the teaching of solar heating engineering.
Progress in Solar Energy Education 2(1993)6-9.

K Blum, L Broman och S Niwong, IASEE -Report on activities.
Progress in Solar Energy Education 2(1993)47-48.

L Broman, Towards a worldwide program for solar energy
education. Abstract till plenarföredrag vid ISES Solar World
Congress i Budapest, augusti 1993.

K Gustafsson och K Lorenz, The spreading of know-how through
educating homebuilders. Abstract antaget för presentation vid
ISES Solar World Congress i Budapest, augusti 1993.
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1.1.6 Systemteori med emerqianalys

I projektet ingår, i första hand, Per Olov Nilsson och Lars
Broman.

En metod för bedömning av olika energiformers potential har
utvecklats av Howard T Odum och medarbetare vid University of
Florida. Metoden benämns emergy analysis, där emergy står för
~odied energy, dvs den energimängd som direkt och indirekt
åtgår för att producera en vara eller tjänst. vid
SLU-Garpenberg pågår studier angående möjligheterna att
använda emergianalys som ett hjälpmedel för praktiska beslut
om skogens långsiktiga användning inom skogsindustrin och
energisektorn. En breddning av studien med motsvarande
analyser av solfångare och solceller har påbörjats.

Publicerade resultat:

L Broman och M Rönnelid. Emergianalys för solfångare
(manuskript) .

1.1.7 Test- och demonstrationsanläggning för solel

Ansvariga för anläggningen är Lars Broman and Kent Börjesson.

En för svenska förhållanden stor fotovoltaisk anläggning är
under uppförande på högskolans tak i Borlänge. Med en area på
drygt 30 kvm och en toppeffekt överstigande 3,6 k We är den
(åtminstone en tid) Sveriges största. Anläggningen har
finansierats av Vattenfall, teknikinstitutionen vid högskolan
och Borlänge Energi. Den avses användas för ett flertalolika
FoU-studier; se avsnitt 2.1.5 nedan.

1.1.8 Att introducera solenerqiteknik; en socialantropoloq

studie av en socialoch kulturell process

Studien utgör avhandlingsarbete för Annette Henning vid
Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet,
och bedrivs som en socialantropologisk fältstudie.

Projektet behandlar olika aktörers perspektiv på möjligheter
och svårigheter att introducera solenergiteknik i Sverige,
samt beskriver deras interagerande som en dynamisk process.
Projektet behandlar också idekomplex och värden förknippade
med solenergiteknik. Projektet är beskrivet i avsnitt 2.1.7.

Henning har under 1991/92 och 1992/93 slutfört hälften av sina
doktorandkurser, sammanlagt 30 poäng.

Henning har under perioden också genomfört den första fasen av
projektets fältarbete, vilket innebär att hon etablerat
kontakt med människor med olika anknytningar till
solenergitekniken, samt skaffat sig en översiktlig och bitvis
mer ingående kunskap om dessa olika gruppers förhållande till
varandra och till solenergitekniken.
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1.2 Nationell samverkan

Följande personer är officiellt associerade till SERC:
Yngve Bergström, professor, Högskolan Falun Borlänge
Kurt Blomquist, journalist, Dalbygden
Arne Broman, professor em, Chalmers tekniska högskola
Lars Dahlgren, fil dr, SMHI
Sven Eketorp, professor em, Tekniska högskolan
alle Hådell, civ.ing, Högskolan Falun Borlänge
Per Isakson, tekn lic, Tekniska högskolan
Björn Karlsson, adj professor, Vattenfall Utveckling AB
Svante Nordlander, civ.ing, Solsam AB (sedan 1/5-93 Vägverket)
Aadu att, docent, Göteborgs universitet

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

Lars Broman är sekreterare och kassör i Svenska
solenergiföreningen SEAS sedan 1990. SEAS sekretariat handhas
sedan 1990 av SERC.

Solenergidagarna 3-4 oktober arangerades av SERC; Kjell
Gustafsson ansvarig, Klaus Lorenz m fl medverkande.

Lars Broman är medlem i Byggforskningsrådets program- och
uppföljningsgrupp för solvärmeteknik. Gruppen gjorde under
året BFR-rapporten G4:1993 Solvärmeteknik, underlag för
treårsplanen 1993-1996. Han medverkar också som bedömare av
ansökningar inom solvärmeområdet till BFR.

Mats Rönnelid höll ett seminarium om sitt forskningsprojekt på
Teknikum, Uppsala universitet, 26 maj 1992. Annette Henning
presenterade sitt forskningsprojekt vid ett nationellt möte
för forskarstuderande i socialantropologi 3-4 oktober 1992.
Lars Broman, Annette Henning, Eva Lindberg, Klaus Lorenz och
Mats Rönnelid presenterade sina forskningsprojekt vid
SEAS-dagarna i Älvkarleby 3-4 november 1992. Lars Broman
deltog i Skogshögskolans höstkonferens på Ultuna 1-2 december
1992. Annette Henning deltog i Svenska solcialantropolog-
fÖrbundets årsmöte och konferens i Kungälv 26-28 mars 1993.

Annette Henning är forskarstuderande vd institutionen för
socialantropologi, Stockholms universitet (handledare docent
Bengt-Erik Borgström). Kenneth Jarefors är forskarstuderande
vid institutionen för tillämpad fysik, Linköpings universitet
(docent Hans Arwin, handledare) .Eva Lindberg är
forskarstuderande vid institutionen för skogsteknik, Sveriges
lantbruksuniversitet (Lars Broman handledare, prof Torbjörn
J ilar, bitr handledare) .Mats Rönnelid är forskarstuderande
vid Teknikum, Uppsala universitet (adj prof Björn Karlsson,
handledare) .
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1.3 Internationell samverkan

Lars Broman är President i International Association for
Solar Energy Education IASEE sedan 1991; omvald för 1992-93.
Sigge Niwong är Secretary/Treasurer i IASEE; t f under 1992,
vald för 1993.

Lars Broman var Merober i International Committee och
Associate Merober i Organizing Committee, International
Conference North Sun 192, Trondheim; han var Merober i the
International Organizing Committee, World Renewable Energy
Congress, Reading 1992; han är Merober i the International
Committee, International Conference North Sun 194, Edinburgh.

Lars Broman är Associate Editor, Space Power (Council for
Social and Economic Studies) sedan 1989; Medlem av Editorial
Board, Sun at Work in Europe (Franklin Consultants Ltd.) sedan
1990; International Editor, Renewable Energy (Pergamon Press)
sedan 1991 (tidigare samma uppdrag för dess föregångare Solar
and Wind Technology 1989-90) ; och Editor (tills m Konrad Blum)
för Progress in Renewable Energy Education sedan 1991.

Lars Broman är Referee från tid till annan för de
internationella forskningstidskrifterna Solar Energy och
Renewable Energy, med uppgift att bedöma manuskript.

Klaus Lorenz associerad är medlem i IEA Solar Reating and
Cooling Program Task-14, Large Systems.

Det av SERC utvecklade programmet PRESIM säljs genom
återförsäljare i Italien, Tyskland och USA. SERC är
återförsäljare av programmen F-CHART, PVF-CHART och TRNSYS,
utvecklade vid Solar Lab, University of wisconsin.

1.4 Konferensresor

International Symposium on Optical Materials Technology for
Energy Efficiency and Solar Energy Conversion XI, Toulouse,
France, maj 1992 (Mats Rönnelid, deltagare) .

Second International Symposium on Renewable Energy Education,
Oldenburg, Germany, juni 1992 (Lars Broman, medverkande;
Annette Henning deltagande).

International Conference North Sun '92, Trondheim, juni 1992
(Klaus Lorenz, medverkande; Göran Swärdström, deltagare) .

Second World Renewable Energy Congress, Reading, UK, september
1992 (Lars Broman, inbjuden föredragshållare; Sigge Niwong,
deltagare).

Third International Symposium on Renewable Energy Education,
Borlänge, juni 1993 (organisationskommitten består av Broman,
Gustafsson, Henning, Jan Lindholm och Niwong) .

ISES Solar World Congress, Budapest, augusti 1993 (Chris
Bales, Lars Broman, Kjell Gustafsson, Eva Lindberg, Sigge
Niwong och Mats Rönnelid, medverkande) .
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1.5 Andra resor

Klaus Lorenz var i Kaunas, Litauen i maj 1992 och byggde en
demonstrationsanläggning för solvärme åt energiforsknings-
institutet.

Eva Lindberg, besök och diskussioner på TransSolar, Stuttgart,
Tyskland, juni 1992.

Klaus Lorenz deltog i IEA SHCP Task-14 mötet i Hameln,
Tyskland, augusti 1992.

SERCs personal reste till Riga, Lettland 28-30 oktober, dels
för att möta ansvariga och forskare från energiforsknings-
institutet i Kaunas, Litauen, dels för interna överläggningar.

Chris Bales, studieresa till Indien (Maharashtra Energy
Development Agencyoch Indian Institute of Technology i
Bombay) november 1992; New Zealand (Massey University),
november 1992, Melbourne, Australien (Energy Victoria,
University of Melbourne och Altarnative Energy Association),
december 1992.

Klaus Lorenz medverkade i IEA SHCP Task-14 mötet i Rom,
januari 1993.

1.6 övrig verksamhet

Sju av SERCs medarbetare (Bales, Broman, Gustafsson, Henning,
Lindberg, Nilsson, Rönnelid) har medverkat i högskolans 40
p-utbildning Energisystem och miljö (En-40) .p O Nilsson har
hållit en seminarieserie på doktorandnivå, Systemteori med
emergianalys.

SERCs värmetekniska laboratorium har byggts ut med utrustning
för att mäta på olika komponenter i solvärmesystem;
värmeväxlare, lager, rörledningar, pumpar, etc. På SERCs
solgård har en 7,74 kvm takintegrerad solfångare tillkommit.

I SERCs bibliotek finns 60 tidskrifter, 600 böcker, 60
konferensböcker samt ca 500 forskningsrapporter (ännu ej
registrerade) .Ett datorregister är under upprättande.

SERC har under året underhållit SMHls solmätstation i
Borlänge, vilken levererar 6-roinutersvärden av
globalstrålning, direktstrålning, UV-strålning, IR-strålning,
temperatur vid marken och 30 m över marken, luftfuktighet
vindriktning och vindhastighet. stationen ingår i SMHls nät om
tolv solmätstationer. Nytt för i år är att tirovärden av dessa
mätdata finns tillgängliga på diskett för t ex datorsimulering
av solenergianläggningar.

SERCs solenergiutställning har varit uppställd på flera håll i
Sydsverige, bl a i Uddevalla, Borås och Tranås.
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1.7 Forskningsrapporter

E Lindberg, L Broman, S Nordlander och p Isakson, Present
status of PRESIM, a preprocessor for TRNSYS, Proc Int Conf
North Sun '92, Trondheim, pp 318-320.

Klaus Lorenz och Lars Broman, Domestic Solar heating systems
a systematic study in progress. Proc Int Conf North Sun '92,
Trondheim, pp 234-238 (1992) .

M Bergkvist, B Hellström, E Wäckelgård, M Rönnelid, W Platzer,
B Jönsson, B Perers och B Karlsson, Radical Improvement of
Large Collector Fields. Proc. Int Conf North Sun '92, pp
153-158 (1992) .

L Broman, Solar energy education -an important part of
worldwide solar energy activities. Proc Second World Renewable
Energy Congress, pp 2414-2422 (1992; inbjuden
föredragshållare).

G Dat ta, L Broman och H p Garg, Optimization of collector
tilts using the F-Chart method, Proc 2nd World Renewable
Energy Congress, Reading, pp 2414-2422 (1992) .

L Broman, On the teaching of solar heating engineering.
Progress in Solar Energy Education 2(1993)6-9.

K Blum, L Broman och S Niwong, IASEE -Report on activities.
Progress in Solar Energy Education 2(1993)47-48.

A Broman och L Broman, A note on the geometry of trees as
solar collectors, Abstract antaget för presentation vid ISES
Solar World Congress, Budapest, augusti 1993.

L Broman, Towards a worldwide program for solar energy
education. Abstract till plenarföredrag vid ISES Solar World
Congress i Budapest, augusti 1993.

K Gustafsson och K Lorenz, The spreading of know-how through
educating homebuilders. Abstract antaget för presentation vid
ISES Solar World Congress, Budapest, augusti 1993.

E Lindberg, L Broman, W Beckman and J Thornton, TRNSYS +
PRESIM, a useful tool for design of solar heating systerns.
Abstract antaget för presentation vid ISES Solar World
Congress, Budapest, augusti 1993.

K Lorenz och L Broman, Criteria for cost efficient small scale
solar hot water installations. Abstract antaget för
presentation vid ISES Solar World Congress, Budapest, augusti
1993.

M Rönnelid och B Karlsson, Heat loss suppression and optical
performance of large area CPC-collectors. Abstract antaget för
presentation vid ISES Solar World Congress, Budapest, augusti
1993.
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1.8 SERC-rapporter

SERC publicerar en rapportserie, HFB-SERC. Under 1992/93 har
följande rapporter utgivits:

SERC Progress Report 1991-92. Rapport HFB-SERC--41--SE (maj
1992).

Klaus Lorenz, Rapport från Task-14 mötet om solfångarsystem i
Hameln, Tyskland, augusti 92. Rapport HFB-SERC--42--SE
(augusti 1992) .

Karl-Ivar Ehnström och Vadim Tsoi, Luftsolfångares termiska
prestanda. Rapport HFB-SERC--43--SE (mars 1993) .

1.9 Externa anslaq 1992/93

304 kkr

178 kkr
94 kkr

155 kkr
615 kkr

30 kkr
20 kkr
78 kkr
10 kkr
20 kkr

BFR 900276-3 Ramprogram solvärme FoU 90/93
BFR 910838-8 Experimentella och teoretiska studier av

solfångare med interna reflektorer
BFR 920171-4 D:o
BFR 920517-0 Utveckling av PRESIM
BFR 910832-5 Syst undersökn av villasyst f solvärme
BFR 920342-1 Luftsolfångare
BFR 920424-2 Solenergidagar
Uppsala univ, kontaktsekretariatet (ej förbrukat)
Svenska institutet, för gästforskare från Litauen
Stiftelsen Teknikdalen, stöd till patentansökan
SIDA, via SLU, stöd till International Symposium

on Renewable Energy Education 10 kkr

Sununa 1524 kkr

Dessutom har SERC fått 97 kkr från Skolverket för utveckling
av undervisningsmaterial. Svenska solenergiföreningen har
betalat ca 80 kkr för SERCs tjänster, försäljning av
datorprogram har inbringat ca 45 kkr, och övrig
konsultverksamhet har givit intäkter på ca 30 kkr.

(Belopp angivna exkl högskolans påslag.)
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2. Verksamhetsplan

SERCs verksamhet består av FoU och informationsverksamhet
(inkl utbildningsinsatser). Den följande verksamhetsplanen
koncentreras huvudsakligen på FoU-verksamheten, och den
avslutande budgeten (se avsnitt 2.4) är en ren
forskningsbudget.

Även om planen i första hand är en plan för verksamhetsåret
1993/94 har flera av projekten en plan som sträcker sig tre
(eller flera) år framåt. I dessa fall har hela existerande
projektplan inkluderats. Det framgår dock av resp plan vad
projektet avser att åstadkomma under 1993/94.

SERC nationella och internationella kontaktverksamhet kommer
att fortsätta som tidigare. Det bör noteras SERCs speciella
ansvar för Svenska solenergiföreningen SEAS, där Lars Broman
är sekreterarejkassör och kansliet är förlagt till SERC, samt
för International Association for Solar Energy Education
IASEE, där Lars Broman är ordförande, Sigge Niwong är
sekreterare, kansliet är förlagt till SERC, och SERC står värd
för 3rd International Symposium on Renewable Energy Education
i juni 1993. I övrigt hänvisas till avsnitten 1.2- 1.6.

2.1 FoU

2.1.1 Utveckling av villasystem för solvärme

2.1.1.1 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% jämfört med dagens kombitank
och system. Totalkostnad för systemet ska bibehållas eller
sänkas. Tanken ska enkelt kunna användas för hela husets
värmeförsörjning. Kompletterande energikällor som el, ved
eller olja ska utan problem kunna användas i samma system. I
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.
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Medverkande i projektet:

Lars Broman, projektledare 10 %
Klaus Lorenz, biträdande projektledare 75 %

Utveckling av värmeväxlare, tank och solkretskomponeneter.
Chris Bales, forskningsingenjör 50%

Mätvärdesinsamling och utvärdering.
Bo Karlstens, tekniker 30 %

Vvs-arbeten, tillverkning av prototyper.
Eva Lindberg, forskare inom annat projekt

Utveckling av simuleringsverktyg.
Bengt Perers, konsult 20% under 9 mån fördelat på hela

perioden; tjänst köpt från Vattenfall.
Kent Börjesson, tekniker 15 %

Mätningar på pumpar, utveckling impedansomvandlare.
Laila öjefelt, tekniker 10 %

Teknisk assistans.

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

2.1.1.2 Projektplan för 1993/94

Under 1993/94 planeras följande utvecklingsarbete:

I Använda bättre beräkningsprogram för nogrannare
dimensionering av kapillärrörvärmeväxlare

Enligt hittills gjorda beräkningar förväntade vi oss under
gynnsamma förutsättningar en värmeöverföringskapacitet av upp
till 1000 WIK 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 utsidan av kapillärrören. Det uppmätta vattenflödet på
utsidan är mycket lägre än förväntat, vilket kan förklara den
lägre värmeöverföringskoefficienten.

Värmeöverföringsmotståndet på insidan av rören har hittills
försummats eftersom problemet ligger på utsidan av rören.

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,

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

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

MÅL: Kapillärrörväxlare som innehåller mindre än 3 kg koppar
och presterar 800 WIK.

2) Konstruktion av maskiner för tillverkning av
kapillärrörväxlaren



25

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.

MÅL: 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 till kund 1200:- + 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. I den
nya tanken ska nya koncept som främjar skiktning testas.
Arbeten kan påbörjas under 93/94, men utvecklingsarbete kan
ske först under 94/95 och 95/96.

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 värmeväxIarna 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 kapillärrörvärmeväxlaren ska modelleras
i TRNSYS. Modellen ska jämföras med de mätningar 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) .
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2.1.13 Projektplan 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, samt
-kombination av värmeväxlare och förrådsberedare.

2) Solvärmeväxlare

Kapillärrörvärmeväxlaren ska vidareutvecklas och testas
olika skiktinlagrinsanordningar, t ex följande:
-Solvis klafförsedda stigarrör,
-profilerade stigarrör, och
-Ingemar Carlssons ränna
Tillverkningstekniken för kapillärrörvärmeväxlaren ska
utvecklas. Industrikontakter ska knytas.

3) Teknikbevakning 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 energisnål
motor ska undersökas.

LEDNINGSSYSTEM, VÄTSKA

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
sol värmetanken II.
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2.1.1.4. Kostnadssammanställninq

Sammanställningen är gjord för 1993/94

Lars Broman 10% 31600
Klaus Lorenz 75% 157600
Chris Bales 50% 86500
Bo KarIstens 30% 44500
Kent Börjesson 15% 27100
Laila öjefelt 10% 14100
Summa löner 361400
LKP 42% 151800
Resor och traktamenten 24000

Kontakt med forskargrupper
Task-14 möten

Förbrukningsmaterial 20000
Mtrl för kapillärrörvärmeväxIare
Mtrl för tillverkningsmaskiner

Vetenskaplig utrustning 104000
Utökad mätutrustning
Vvs-utrustning
Datorutrustning och programvara

Summa 661200
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2.1.2 Utveckling av PRESIM

Medverkande i projektet:

Lars Broman, projektledare 5 %
Eva Lindberg, biträdande projektledare, 15 %
Hansi Henningsson, konsult (programmeringsarbete)

2.1.2.1. Proiektplan för 1993/94, 94/95 och 95/96

Ett återkommande önskemål från kunder och återförsäljare är
att PRESIM skall kunna användas tillsammans med Microsoft
Windows, ett mycket spritt och använt grafiskt
användargränssnitt. På senare tid har det också kommit
önskemål om att kunna använda PRESIM under operativsystemet
UNIX.

PRESIM är en vidareutveckling av ritprogrammet HiDraw, som är
en produkt av konsultföretaget DALTEK, beläget i Teknikdalen,
granne med SERC.

HiDraw är numera omskrivet för Windows i en applikation för en
annan användare och finansiär. Detta arbete kan ligga till
grund för en utveckling av PRESIM, och SERC önskar anlita
DALTEK till att utföra denna anpassning. Hansi Henningsson,
som också deltog i början av PRESIMs utveckling, är tänkt som
konsult.

Fördelar med att använda PRESIM under Windows:

* Enhetlig arbetsmiljö för användaren, då de flesta stora
programvaror numera är Windowsapplikationer.

* TRNSYS kan startas med menyval från PRESIM och verka som ett
subprogram; antingen osynligt i bakgrunden eller i ett
fönster; meddelanden från TRNSYS kan styras till en fil eller
läsas i fönstret.

* Windows hantering av utökat minne möjliggör att hela TRNSYS
kan exekveras, dvs alla komponenter kan användas samtidigt
utan att utbyte och omkompilering i FORTRAN måste ske, vilket
är fallet då TRNSYS körs under DOS.

* Stort antal skrivare kan anslutas, PREDOT och PREPLOT behövs
inte mer.

* Utdata från TRNSYS ges idag i form av tabeller, som under
Windows kan granskas via ett menyval i PRESIM. Windows är
"multitasking", vilket möjliggör att låta PRESIM vila i
bakgrunden och kalla på ett utomstående program, som
presenterar dessa TRNSYS utdata grafiskt som histogram eller
kurvor.

övriga planerade funktioner:
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* Flera systemmodellerjfiler kan samlas under ett projekt. En
parameteruppsättning kopplas till dessa modeller gemensamt och
uppdateringar görs i parameterlistan i stället för enskilt i
varje modell.

* Flera ritningar kan hållas på skärmen samtidigt, liknade en
kortlek där man lägger aktuellt kort överst. Kopiering av
komponenter och grupper av komponenter med tillhörande data
kan ske från en ritning till en annan.

* Toolbox och komponentmeny kan släckas för att ge större
plats på skärmen för ritningen.

* Möjlighet ges att släcka vissa komponenter med tillhörande
ledningar, det kan vara ointressant att i ritningen på papper
dokumentera t ex komponenterna DATA READER, SRP, SIMSUM, PR,
EQU eller AEO.

Tekniskt innebär arbetet en omskrivning av HiDraw/PRESIM 2.1 i
objektorienterad programmering, c++. Denna källkod kan sedan
kompileras för vardera Windows, UNIX eller Macintosh.

Projektplan för ovanstående arbete, som beräknas vara avslutat
första året.

Företag Arbetsuppgifter Tid, dagar Kostnad

DALTEK
31
15

8
10

8

Applikationen inkl.
teknisk manual

Symboler
In/Ut-parametrar
Ledningsanslutningar
Kodgenerering

250 kkr

SERC Formatbeskrivning för deck, 15
dokumentation, bibliotek
och språkhantering (ty, eng,
ital, fra, sve)
Användarmanual 15

Kravspecifikationen utarbetas i samråd med TRNSYS-användare.

Fortsatt utveckling av PRESIM är till stor del beroende av
TRNSYS utveckling och är idag svår att närmare specificera.
(TRNSYS 14 lär vara på gång men vi har fortfarande inte sett
ver. 13.2.

* Nya TRNSYS-komponenter ska resultera i motsvarande

PRESIM-komponenter.

* Utdata från TRNSYS ges idag i form av tabeller, dessa bör
kunna presenteras i ett fönster även som histogram eller
kurvor, genom ett menyval i PRESIM. Automatisk koppling till
ett plotprogram med inledande formatjustering av data bör
implementeras (en veckas arbete) .
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* Implementering av "timestamp" införs, som är en uppgift om
senaste tidpunkt då ändring av en parameter gjordes. Detta
datum återfinnes på ritningen och i modelldokumentationen (en
veckas arbete).

Finansiering av Dalteks medverkan, 250 kkr:

I BFR betalar 150 kkr direkt till Daltek.

2) Istället för att köpa rätten till HiDraw i windows-version
(så som gjordes med den ursprungliga versionen) leasas rätten
från Daltek. Daltek erhåller för detta 25% av den totala
försäljningsintäkten, som sätts till USD 550 per program, ca
4000 kr. I förskott får Daltek en garantisumma från SERC på
100000 kr, som räknas av med 25% av försäljningsintäkterna på
de första 50 försålda programmen och 12,5% på följande
program tills 100000 kr uppnåtts.

För SERCs andel av utvecklandet av PRESIM i Windows-version
och sedan fortsatt underhåll av PRESIM, kundkontakter, etc
behöver Lars Broman 5% tjänst som projektledare och Eva
Lindberg 25% som bitr projektledare. Budget för 1993/94 blir
då som följer:

Inkomster:
93/9430 försålda program version 2.1 a USD 400:

30*400*.50*7.3 = 43800 kr; avgår HFBs påslag30 %: 30700

2.1.2.2. Kostnadssammanställ

Sammanställning för 1993/94.

Lars Broman 5% 15800
Eva Lindberq 15% 32000
Summa lönekostnader 47800
LKP 42% 20000
Underkonsulter 100000
Resor och traktamenten 7000
Förbrukning 4000

Tryckning av manualer,
disketter, porto, telefon

Summa kostnader 178800
Avgår beräknade intäkter 30700
Summa 148100
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2.1.3 Solfångare med intera reflektorer

Medverkande i projektet:
Mats Rönnelid, projektledare 50 %
Björn Karlsson, Vattenfall Utveckling AB

Fortsättning av tidigare påbörjat projekt; se avsnitt 1.1.3.
Det utgör avhandlingsarbete för Mats Rönnelid, "Material
aspects on light scattering from compound parabolic
concentrators". Under 92/93 planerar Rönnelid att slutföra
pågående värmeförlustmätningar och fortsätta det teoretiska
arbetet gällande intensitetsfördelningen. Han avser vidare att
påbörja mätningar avseende IR-emittans hos reflektorer för att
kunna validera modeller för värmeförluster genom strålning i
komplicerade geometrier.

Detta pågående projekt är stött av BFR. Nu söks också medel
från BFR för ett fortsatt projekt, beskrivet nedan.

2.1.3.1 Inledning

Utveckling av högtemperatursolfångare för stora fält är av
central betydelse för att öka konkurrenskraften hos
solvärmetekniken i Sverige. En av utvecklingslinjerna som kan
ge bra högtemperatursolfångare är utvecklandet av solfångare
med invändiga reflektorert oftast s k CPC-reflektorer (se
Figur 1) .

(;- ref{ek+orer-

~ ~.rof'bp.-1-oy-e ~ isole.':,~3

Figur 1. Exempel på CPC-solfångare, anpassad till svenskt
klimat.

Fördelen med denna typ av solfångare jämfört med traditionella
högtemperatursolfångare är att man behöver mindre
absorbatoryta, vilket kan ge kostnadsfördelar då
absorbatorkostnaden är primär för totalkostnaden för en
solfångare. Reflektorerna och den mindre absorbatorytan gör
även att värmeförlusterna från CPC-solfångaren minskar jämfört
med vanliga plana solfångare.
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I Figur 2 ges en uppskattning på hur energiutbytet ser ut för
två olika sorters solfångare. Arsutbytet är ca 5% högre för
CPC-solfångaren vid 70 graders medeltemperatur i solfångarna.
CPC-solfångaren har dessutom en aningen jämnare fördelning av
insamlad energi över året då detta extra tillskott av insamlad
energi fördelar sig över vår- och höstmånaderna. Med
införandet av konvektionshinder i CPC-solfångaren blir dessa
tendenser ännu tydligare.

Månadsvärden

70 graders driftsterr,perotur
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Figur 2. Insamlad energi för två olika typer av solfångare
vid 70 graders medeltemperatur i solfångarna.

Under tidsperioden skall nuvarande projekt, vilket innehåller
delmomenten värmeförlustmätningar på solfångarmodell, studier
av optiska egenskaper med integrerande sfär samt
fullskaleförsök på en 14 m2 modellsolfångare, slutföras,
vilket beräknas bli klart under våren 1994. Dessa studier har
dock rest ett flertal nya frågor och visat på möjliga
utvecklingslinjer.

Materialegenskapernas betydelse för värmeförlusterna i
solfångare med interna reflektorer bör studeras ytterligare.
De tidigare studierna visar att framförallt tre faktorer
bidrar till att dämpa värmeförlusterna från solfångare med
interna reflektorer (SIR) :

a) låg värmekonduktivitet hos reflektorerna,
b) konvektionshinder (typ teflonfilm) mellan absorbator och

glas, samt
c) låg IR-emittans hos reflektorerna.

a) är tidigare studerat internationellt och problemen med
högkonduktiva reflektorer är välkända. b) har endast studerats
i ringa omfattning och fler studier behövs. c) är ett nytt
fenomen som studerats först i och med detta projekt och
behöver, liksom b), studeras utförligt.

Undersökningar av CPC-solfångare utgör en del av
utvecklingsarbetet av stora högeffektiva solfångare för
svenska solfångarfält, samordnat av Björn Karlsson, Vattenfall
Utveckling AB. Studier av CPC-solfångare bör fortsätta under
perioden 1994-1996 då potentialen för denna teknik är hög med
många tänkbara utvecklingsområden för solenergiändamål. Det
föreslagna projektets del i detta arbete är att undersöka
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värmeförlustmekanismer samt optisk effektivitet hos aktuella
solfångargeometrier.

2.1.3.2 Projektplan för 1993/94

Under 1993/94 förs projektet fram så långt som avsetts ske
under perioden 1990- 93; se avsnitt 2.2. Detta arbete är
finansierat av tidigare projektbidrag.

2.1.3.3 Proiektplan för 1994/95 och 95/96

Följande moment ingår i utvecklingsarbetet för perioden
1994/95- 95/96:

l) Simulering av värmetransportprocesser i CPC-solfångare med
hjälp av finita volymsberäkningsprogrammet Phoenics

Phoenics är ett välspritt program över hela världen, med ett
25-tal användare i Sverige. Bl a finns en grupp användare vid
Älvkarlebylaboratoriet. Under våren 1993 har Rönnelid påbörjat
användandet av Phoenics med en 4-dagarskurs vid
Älvkarlebylaboratoriet. Med hjälp av detaljerade
simulerings-studier kan man hitta samband mellan de olika
värmeförlustprocesserna i CPC-solfångare som dagens teori inte
täcker. utifrån detta kan en mer fullständig teori för
högeffektiva solfångare med interna reflektorer ställas upp.

I planerna ingår att SERC ska hyra licens för Phoenics under
två år. Detta program bör även kunna användas för studier av
värmetransportprocesser och vätskerörelser i
ackumulatortankar. Kunskap om Phoenics bör därför även komma
SERCs program om villasolvärme till del.

2) Värmeförlustmätningar

Ökande kunskaper om värmetransporter kommer att skapa nya
frågeställningar om värmetransportprocesser i CPC-solfångare
som kan undersökas experimentellt. Fortsatta mätningar på "hot
box"-modeller kommer därför att krävas. De tidigare studierna
har visat att kopplingen mellan strålning och konvektion inuti
CPC-solfångare är av vital betydelse. CPC-modeller bör därför
studeras i vacuumkammare då det därigenom går att separera
strålnings- konvektions- och ledningsförluster. Till dessa
mätningar kan man använda det vacuumrör som byggts och provats
experimentellt i Älvkarlebylaboratoriet i samband med
utveckling av lågvacuumrör. viss ombyggnad och modifiering av
den befintliga apparaturen kommer dock att krävas.

3) IR-emittans hos reflektorer

Värmeförlustmätningar på CPC-modeller har visat att låg
IR-emittans hos reflektorerna är betydelsefullt för låga
värmeförluster hos CPC-solfångaren. Då befintliga teorier för
värmeförluster i solfångare med interna reflektorer ej påvisar
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någon betydelsefull effekt av IR-emittansen hos reflektorerna
på de totala värmeförlusterna saknas i stort studier kring
IR-emittansen hos reflektorytor, till skillnad från t ex
selektiva absorbatorytor.

De konventionella metoderna för att få reflektorytor med låg
IR-emittans innebär ofta både risk för degradering med tiden
(t ex rena metallytor) eller risk för skador p g a för hög
temperatur (t ex ytbehandling med polyetenlack eller
närbesläktade pIaster) .Litteraturstudier ska därför göras om
hur man behandlar reflekterande ytor (främst aluminiumytor)
för att få en hållbar, temperaturtålig reflekterande yta med
låg IR-emittans. Arbetet kommer både att innehålla
litteraturstudiemoment och praktiska försök. De senare görs i
nära samarbete med materialoptikgruppen vid Teknikum, Uppsala
universitet. Arbetet kommer att ligga nära dagens FoU om
energisnåla fönster där låg emittans hos fönsterytorna är av
vital betydelse för att minska värmeförlusterna genom
fönstret. I detta moment bör det finnas förutsättningar till
utökat internationellt samarbete.

4) Intensitetsfördelning på absorbatorn

Användandet av CPC-reflektorer i solfångare kommer att
innebära en ojämn intensitetsfördelning av infallande
strålning på absorbatorn (s k "hot spots") .Om plana
absorbatorer typ Sun-strip som är relativt tunna används,
kommer detta att påverka flänsverkningsgraden hos absorbatorn
och därmed verkningsgraden hos hela solfångaren. Vissa
förberedande arbeten för dessa studier har gjorts genom att ta
fram slutna uttryck för intensitetsfördelningen på absorbatorn
efter det att infallande strålning reflekterats i CPC-formade
reflektorer. Fenomenet med förändrad flänsverkningsgrad ska
studeras analytiskt, vilket dock medför en del
osäkerhetsfaktorer. Fenomenet med ojämn absorbatorbelysning
ska därför kompletteras med simuleringar med Phoenics och
analys av resultat från fältmätningar.

5) Vidareutveckling av stora svenska CPC-solfångare

Under sommaren 1993 kommer fältmätningar på en modifierad LGB
med CPC-reflektorer att genomföras. Det finns dock stora
möjligheter att använda andra ab sorbatorformer (både Sun-strip
och cylindriska absorbatorer) som ger mindre höga solfångare,
och därmed lägre materialkostnader. Utländska CPC-solfångare
på marknaden (Spanien, Portugal) bör därför utvärderas i
Sverige för att få underlag för jämförelser mellan olika
solfångarkoncept. Kontakter med utländska forskargrupper bör
också utökas, vilket även medför ökade möjligheter till
samfinansiering via internationella fonder och
forskningsprogram. Kontakterna med Prof Manuel
Collares-Pereira, LNETI, Portugal, bör utvecklas, då han och
hans kolleger är en av de grupper i världen som har störst
erfarenhet av lågkoncentrerande CPC-solfångare i teorin och
praktiken. Kontakter har redan tagits, vilket bl a lett till
samarbete mellan svenska solfångarföretag och företag i
Portugal. Vidare har ett anslag sökts från Svenska institutet
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för att genomföra ett seminarium om CPC-teknik i Sverige under
1993 med medverkan av Collares-Pereira.

Arbetets omfattning

Arbetet utförs på 1/2-tid av Mats Rönnelid, SERC, i samarbete
med Björn Karlsson vid Vattenfall Utveckling och andra berörda
grupper. Rönnelid planerar att ta ut en licentiatexamen på det
pågående arbetet under 1994, och har som ambition att
doktorera på CPC-teknik för termiska solfångare. Moment som
kursinlärning kommer därför att ske parallellt med
forskningsuppdraget, vilket dock ej påverkar budgeten nedan.
Studierna bekostas till största delen av forskningsnämnden vid
Högskolan Falun Borlänge.

Under 1994/95 kommer tonvikten av arbetet att vara fortsatta
värmeförlustmätningar på CPC-modeller med vacuum-instrument.
Detta kompletteras med Phoenics-simuleringar för att ge en
heltäckande bild av värmeförlustförloppet i CPC-solfångare.
Under denna period kommer även strålningsintensiteten på
CPC-absorbatorer att studeras. En viss tid kommer att läggas
ner på det senare för att skriva en mer inträngande artikel
för internationell publicering.

Under 1995/96 kommer simuleringarna med Phoenics att
kompletteras. Den största tiden beräknas dock användas för
studier kring ytbeläggning av reflektorytor med låg
IR-emittans.

2.1.3.4 Kostnadssammanställninq

Kostnadssammanställningen gäller budgetåret 1993/94

Mats Rönnelid 50% 99000
Kent Börjesson 10% 18000
Summa löner 117000
LKP 42% 49100
Resor och traktamenten 18000
Förbrukningsmaterial 3000
Vetenskaplig utrustning 10000

Inköp av utländska CPC-solfångare
övrigt 4000

Litteratur, databassökninqar
Summa 1993/94 201100
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2.1.5 Utvecklande av nytt FoU-program kring optik och

fotovoltaisk teknik

I projektet deltar Lars Broman (projektansvarig), Kent
Börjesson, Kenneth Jarefors och Eva Lindberg samt Jörgen
Marks, institutionen för skogsteknik, SLU-Garpenberg. Gruppen
kan under året komma att dra till sig ytterligare forskare.

Fotovoltaisk effekt benämns den egenskap hos vissa
halvledarkomponenter att omvandla elektromagnetisk strålning
till elektrisk energi. Effekten är en kombination av
fotoelektrisk effekt (att fotoner direkt överför hela sin
energi till en bunden elektron och frigör denna) och den
inbyggda elektriska spänningen över gränsen mellan de båda
skikten i en halvledardiod. Ordet fotovoltaisk skrivs
förkortat PV (efter engelskans photo voltaic) .

I energiproducerande syfte har PV-tekniken utvecklats för
direkt konversion av solljus till elektricitet. Tekniken har
snabbt nått stor kommersiell framgång i småskaliga
tillämpningar men väntar fortfarande på ett genombrott vad
gäller storskalig generering avelkraft. Det beror på att
kostnaden för PV-celler, trots att den stadigt sjunker, ännu
är för hög för sådana tillämpningar: Produkionskostnaden för
en typisk solpanel ligger idag på 5000 kr/kvm. I svenskt
klimat producerar denna 3000 kWh under en 20-årsperiod, vilket
ger en avskrivningskostnad (exkl räntor) på 1:70/kWh -

konkurrenskraftigt i många sammanhang men ej för
råkraftproduktion.

Ett viktigt sätt att minska kostnaden per kWh är att utveckla
nya och/eller effektivare PV-celler; sådan forskning pågår
även i Sverige, på Institutet för Mikroelektronik. Utveckling
av nya framställningsprocesser leder också till lägre
kostnader, men pågår i Sverige enbart vad gäller byggandet av
paneler från färdiga celler.

Andra sätt att öka utbytet från en solpanel med lO-tals
procent är solföljning och speglar, s k booster mirrors.
Sådana metoder kommer att testas vid den PV-anläggning som är
under uppsättnig på högskolans tak. Denna, som med en area på
drygt 30 kvm och en toppeffekt överstigande 3,6 k We blir
Sveriges största, kommer också att användas för utprovning/
utveckling av spänningsomvandIare lågspänd likström ->
högspänd växelström, samt för laborationer och
teknikdemonstration.

Redan för värmeproducerande solfångare (med avsevärt lägre
pris per kvm) har man insett att noggranna beräkningar innan
en anläggning byggs kan ge stora besparingar. I takt med att
allt större PV-anläggningar byggs kommer kravet på pålitliga
beräkningsverktyg för sådana anläggningar att öka. Inom ramen
för sitt doktorandarbete kommer Eva Lindberg (med Lars Broman
som handledare och prof Torbjörn J ilar, SLU-Alnarp som bitr
handledare) att utveckla just sådana verktyg. Projektet
innebär skapandet av nya komponenter och systemmodeller för
modelleringsprogrammet PRESIM och simuleringsprogrammet TRNSYS
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samt användning av programmen för simuleringar av högskolans
PV-anläggning. Avsikten är att vi ska kunna göra samtidiga
beräkningar och mätningar för utvärdering och utveckling av
både simuleringsverktyget och anläggningen (m a p
panelorientering, spegelorientering, styrning och reglering av
anläggningen, osv).

PV-cellens verkningsgrad ökar med intensiteten hos det
instrålade ljuset men minskar med ökande temperatur. Booster-
speglar bör därför helst vara selektivt reflekterande med hög
reflektans inom det våglängdsintervall där solcellens
verkningsgrad är hög och låg reflektans när verkningsgraden är
låg (eller noll). Av samma skäl kan selektivt transmitterande
filter vara effektiva för PV-applikationer med förhöjd
instrålning. Diskussioner pågår med tekniska högskolan i
Linköping om forskningssamarbete; enligt planerna ska Kenneth
Jarefors göra sitt doktorsarbete på utveckling av
tunnfilmsskikt för selektiv reflektans och transmittans i
PV-tillämpningar med docent Hans Arwin som handledare och Lars
Broman som biträdande handledare.

Ytterligare en tillämpning av PV-teknik kommer att studeras
under året. Tekniken kallas thermophotovoltaics, i korthet
TPV. Den innebär att PV-cellerna bestrålas med ljus från en
termisk ljuskälla istället för solen. Fördelarna är två: För
det första kan intensiteten i ljuset vara hundra gånger
solljusets intensitet, vilket t ex betyder att
solcellskostnaden i en elproducerande anläggning blir
försurobart låg. För det andra kan anläggningens
kraftproduktion styras efter behovet lika enkelt som en
gaseldad turbin.

Tidiga applikationer av TPV utnyttjade starkt koncentrerat
solljus som värmekälla (1, 2). Intresset minskade sedan då man
hade svårt att nå förväntade verkningsgrader. I dag håller
intresset för TPV snabbt på att öka igen genom att man börjar
utveckla selektivt emitterande ytor, med vars hjälp man i
princip kan nå mycket höga verkningsgrader (3) .En sådan,
avsedd att uppvärmas med gaslåga, har nyligen beskrivits (4) .

vi inser möjligheten att utnyttja förädlat träbränsle i en
TPV- generator. Sålunda kan man ernå erforderligt hög
temperatur vid förbränning av träpulver. Ett
forskningsprogram, syftande till att använda ett inhemskt
bränsle för samgenerering avel och värme med hjälp av
TPV-teknik skulle kunna innehålla följande delstudier:

-Litteraturstudier, internationella kontakter, preliminära
experiment, författande av projektplan och ansökningar,
förbränning av biobränslen med stor andel avenergin avgiven
som IR-strålning,

-spektralstudier av strålningen från förbränning av
biobränslen och anpassning förbränning/strålning/PV-celler,

-utveckling av optiska komponenter för filterering och
koncentration av strålning,

-utveckling av termiska komponenter för styrning av
förbränningsprocessen och upptagande av värme (kylning av
PV-cellerna) ,

-utveckling av elektroniskt reglersystem, samt
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konstruktion av förbränningskammaren med tillförsel av
bränsle och kylvatten, frånledning av avgaser och
varmvatten, samt givare för styrning av processerna.

Studiet av TPV är högaktuell forskning och ett
samarbetsprojekt mellan SERC och Skogsenergigruppen, SLU. vi
tror att projektet kommer att visa sig så intressant att en
betydligt större satsning kommer att kunna finansieras än den
som nu planeras för 1992/93.

Referenser

(1) R L Bell, Concentration ratio and efficiency in
thermphotovoltaics. Solar Energy 23(1979)23-210.

(2) J L Duomarco och R Kaplow, Theoretical estimations of the
efficiency of thermophotovoltaic systeros using high-intensity
silicon solar cells. Solar Energy 32(1984)33-40.

(3) L Kazmerski, National Renewable Energy Laboratory,
Private communication (1993).

(4) L Block, p Daugirda och M K Goldstein,
Thermophotovoltaics: A new cogeneration technology for
appliances. IEEE Trans Ind Appl 28(1992)251-255.

2.1.5.1 Kostnadssammanställninq

Lars Broman 20% 68000
Kent Börjesson 15% 27100
Kenneth Jarefors 25% 49400
Eva Lindberg 25% 53400
Summa lönekostnad 197900
LKP 42% 83100
Resor och traktamenten 8000
Vetenskaplig utrustning 5000
Summa 294000
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2.1.6 Systemteori med emergianalys

Begreppet EMERGY utvecklades av prof Howard Odum, University
of Florida, för att kunna analysera och värdera ekologiska
system (1) .Begreppet har senare använts både av Odum och av
andra forskare till att beskriva en mångfald olika system,
inklusive hela länder, jorden och t o m universum (2) .

Styrkan hos EMERGY-analys, när den används för att värdera
system där mänskliga aktiviteter ingår, är att den tar hänsyn
till naturreserser på ett systematiskt sätt, något som vanliga
ekonomiska beräkningar inte gör. Detta åstadkommer man genom
att inkludera all energi som åtgår för att skapa en resurs
(ett växande träd, en solfångare, en bil, ett kärnkraftverk,
...) .Det ideala är att kunna spåra energiflödena hela vägen
tillbaka till den ursprungligen instrålade solenergi som
behövts för att skapa resursen.

Varje separat analys som utförs behöver dock inte föras så
långt eftersom många resurser som utnyttjas i en given process
redan är analyserade och givna ett värde, kallat
transformiteten. Transformiteten är definierad som mängden
ursprunglig solenergi, "solar emergy joules" (sej) som åtgått
för att skapa en enhet av en resurs. Denna enhet är ofta
joule, J (som för fossila bränslen) men kan också vara kg (som
för sötvatten), SEK (för Sverige), osv. Ofta avslutas en
EMERGY-analys med en omvandling från sej till t ex SEK för att
möjliggöra jämförelse med traditionell ekonomisk analys.

vid SLU-Garpenberg har möjligheterna att använda EMERGY-analys
som ett hjälpmedel för praktiska beslut om skogens långsiktiga
användning inom skogsindustrin och energisektorn studerats i
ett par år. vi håller nu på och breddar dessa studier till att
omfatta också andra f örnybara energikällor med motsvarande
analyser av solfångare och solceller. Målsättningen för vidare
studier är sedan att kunna jämföra de f örnybara
energikällornas totala kostnader (inklusive naturens bidrag)
både med varandra och med andra icke f örnybara energikällor.

I projektet samarbetar Lars Broman, Per Olov Nilsson och
Bengt-olov Danielsson, SLU-Garpenberg. En första rapport om
detta arbete kommer att presenteras i Budapest i augusti (3) .

Referenser

(1) H T Odum, Systerns Ecology. Wiley Interscience (1983).
(2) H T Odum, Self-organization, transformityand information,

Science 242(1988)1132-1139.
(3) B-O Danielsson, p O Nilsson och Lars Broman, On the

usefulness of EMERGY Analysis in evaluation of renewable
energy resources. Abstract antaget för presentation vid
ISES Solar World Congress, Budapest, augusti 1993.

2.1.6.1 Kostnadssammanställninq

Lars Broman 20% (lön) 68000
Per Olov Nilsson 20% (lön) 79200
LKP 42% 61800

209000
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2.1.7 Att introducera solenerqiteknik: En antropoloqisk

studie av en socialoch kulturell process

2.1.7.1. Projektplan och sammanfattande proiektbeskrivi

Studien utgör avhandlingsarbete för Annette Henning och
beräknas vara slutförd 1997.

Henning kommer att ägna hösten 1993 åt socialantropologiska
fältstudier. Våren 1994 avser hon att skriva en delrapport
från dessa och tidigare fältstudier samt avsluta
doktorandkurser omfattande 10 poäng. Hon planerar att fördjupa
fältarbetet och läsa in ytterligare 10 kurspoäng under
1994/95, och att under 1995/96 följa upp och avsluta tidigare
genomfört fältarbete samt avsluta kursinläsningen. Henning
kommer att ägna året 1996/97 åt att författa avhandling.

Projektet avser att behandla ett pågående försök till
teknikintroduktion genom att beskriva olika aktörers
perspektiv på möjligheter och svårigheter samt det önskvärda i
att introducera och använda solenergiteknik i Sverige.

Projektet avser också att ge en bild av det svenska samhället
genom att beskriva sociala och kulturella gemenskaper,
idekomplex och värden förknippade med solenergiteknik, samt
hur dessa kulturella föreställningar förändras eller
upprätthålls.

2.1.7.2 Projektbeskrivninq

Inledning

De flesta människor i Sverige tycks idag vara överens om att
något behöver göras åt den pågående miljöförstöringen. Vad man
däremot inte är helt eniga om är vilka medel som lämpar sig
bäst för att lösa detta problem. En av de tekniska lösningar
som föreslagits är en utökad användning av solenergiteknik för
elförsörjning, varmvattenberedning och övrig uppvärmning-
Projektet behandlar möjligheter och svårigheter med en
övergång till större användning av denna teknik.

Syfte

Som socialantropolog strävar Henning efter att med hjälp av
fältstudier skaffa sig en ingående förståelse för hur dessa
möjligheter och svårigheter gestaltar sig för olika människor
och grupper av människor. Syftet är att ge en allsidig bild av
solenergitekniken och dess introduktion genom att beskriva och
jämföra människors mer eller mindre delade eller skilda
uppfattningar om eller förhållande till tekniken.
Solenergitekniken utgör i allmänhet inte någon välintegrerad
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del av människors vardag, vilket gör det möjligt att kring
denna teknik också studera en process av både förändring och
stabilitet i socialt livoch kulturella föreställningar.

Nätverk

Socialantropologiska studier avgränsas i viss mån av
antropologens teoretiska intresseinriktning, men framför allt
brukar dessa studier ha en territoriell avgränsning. I detta
fall är en territoriell avgränsning inte möjlig, åtminstone
inte om man vill beskriva vad som händer på mer än en
geografisk plats. Som ersättning för den geografiska
projektavgränsningen använder Henning sig i studien av
begreppet "nätverk", vilket innebär att hon följer sociala
kontakter. De människor hon inkluderar i studien känner inte
nödvändigtvis alla andra, men varje människa har någon form av
kontakt med minst en annan människa i studien. Eftersom hänsyn
tas till sociala relationer i de allra flesta
socialantropologiska studier är den största skillnaden mellan
denna nätverksstudie och en mer traditionell
socialantropologisk studie av människor bosatta på samma plats
att den geografiska ramen lyfts bort.

Bortsett från det nödvändiga i att följa nätverk för att kunna
ge rättvisa åt det empiriska materialet ger begreppet också
stora möjligheter att beskriva dagens ofta globala och
indirekta informationsflöden, vilka i hög grad sker via
massmedia och andra tekniska hjälpmedel. Många grupper av
människor, som har kontakt med varandra på grund av sitt
förhållande till solenergitekniken, kan också, trots ofta
stora geografiska avstånd, både skapa och upprätthålla dessa
kontakter.

Nätverksbegreppet ger, i kombination med fältmetoden, också
möjlighet att slippa de gap mellan mikro- och makroperspektiv
som många samhällsforskare skapar. Henning intresserar sig i
studien framför allt för skeenden i Sverige, men nätverkets
sociala trådar leder till många platser på jorden, och några
av dessa kommer i viss följas upp (jfr Hannerz artikel om
nätverk (5» .

Fältarbete

Henning har under 2 \ år arbetat deltid som assistent på SERC.
Svenska solenergiföreningen (SEAS) har sitt kansli på samma
plats, och hon har även haft administrativa uppgifter där.
Dessa arbeten har gett möjlighet att skaffa kontakter och få
en överblick över fältet.

Intervjuer kan fungera bra som komplement till närvaro vid
möten och aktiviteter, men denna metod är långt ifrån
tillräcklig då de värderingar som påverkar människors val i en
viss situation ofta inte är samma som de ofta mer generella
föreställningar om förhållanden som kommer fram i en intervju
(6). Relationen till forskaren kan i intervjusituationen också
bli mer framträdande än relationen till andra människor.
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Sedan ett år tillbaka bedriver Henning fältarbete parallellt
med kursinläsning, vilket innebär att hon deltagit i
konferenser, sammanträden, studiecirklar, invigningar, samt
påbörjat ett par intervjuserier. Studien inkluderar än så
länge företag av väldigt varierande storlek, forskargrupper,
användare, ideella grupper och i någon mån myndigheter. Alla
dessa grupper har olika sätt att förhålla sig till
solenergitekniken och till varandra.

Samhällsvetenskaplig forskninq om teknik

Samhällsvetenskaplig forskning om teknik har fram till helt
nyligen i huvudsak intresserat sig för hur teknik påverkar
samhället. Först under senare år har det omvända förhållandet,
hur teknik skapas, sprids, uppfattas och används börjat
intressera samhällsforskare (se t ex Appadurai et al (1),
Bijker et al (3), Miller (8), Swarz och Thompson (11), samt
Tengström et al (12) .

Antropologer har emellertid i väldigt liten utsträckning ägnat
sig åt dessa frågor. Den amerikanske socialantropologen Bryan
Pfaffenberger klagade för ett par år sedan i en, numera ganska
välkänd, artikel i tidskiften Man (10) just över antropologers
bristande intresse för teknik. Han menade där att antropologer
endast i undantagsfall intresserat sig för teknik som
någonting intressant i sig. Tekniken har oftast setts som
någonting givet och externt i förhållande till mänskligt liv
och som en kraft som samhällen och uppfattningar tvingas
anpassa sig till. Han menar också att det är underligt att en
disciplin som ägnar sig åt tvärkulturella tolkningar och
kritik av etnocentriska konstruktioner inte studerar ett
begrepp som står i centrum för vad västerlänningar tenderar
att berömma hos sig själva.

Henning menar självatt det är viktigt att socialantropologer
använder sig av den kunskap man har om mänskliga samhällen
överallt på jorden till att också förbättra kunskapen om
västerländska samhällen. Hon menar också, liksom
Pfaffenberger, att teknik är centralt i dessa samhällen, både
som materiell miljö och som kulturell konstruktion, och därför
en viktig företeelse för antropologer att studera.

Tekniken utgör en för många ofta självklar del av den
materiella miljö som är människoskapad. Detta anknyter till
Bourdieu's välkända resonemang om hur människor formas av sin
sociala och materiella miljö, och hur hon sedan, utifrån sitt
sätt att tänka och vara, på nytt skapar sin omgivning (4) .I
enlighet med detta resonemang skapar människor tekniken, som,
såsom varande en del av den materiella miljön, i sin tur
formar människor som växer upp och agerar i denna miljö. För
att kunna förklara socialoch kulturell förändring måste man,
menar Henning, emellertid hålla sig på en mindre abstrakt nivå
än vad Bourdieu gör. Det krävs t ex ingående redogörelser för
hur människor samspelar med varandra för att skapa, sprida och
börja använda teknik, och också för hur kunskapstradition,
vanemönster, maktrelationer och materiella investeringar i
redan etablerade tekniksystem begränsar
förändringsmöjligheterna.
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Teknik är för människor också en vagt formulerad kategori av
ting, kringgärdade av mer eller mindre medvetna
föreställningar. Samhällsvetare som vill kommentera kulturella
föreställningar kring teknik gör ofta detta genom att
konstruera speciella begrepp. Pacey (9) talar t ex om
"halvvägsteknik" och "osynlig teknik" bl a för att påvisa en
tendens i västerländska samhällen att prioritera tillförsel av
teknik och energi framför underhålloch reparation. Kaijser
(7) talar om "sociotekniska system" och Pfaffenberger om
teknik som ett "total t social t fenomen" för att markera att
tekniken är en integrerad del av samhället. Antropologens
uppgift är emellertid inte i första hand att skapa nya begrepp
utan att så bra som möjligt försöka förstå hur människor
själva tänker kring teknikbegreppet och vilken plats tekniska
föremål har i deras liv. Det är själva ordet teknik som gör
det möjligt för människor att jämföra en mängd disparata
föremål. Ordets funktion kan liknas vid Barths beskrivning av
entreprenörer (2) såsom personer som möjliggör jämförelser
emellan olika värden.
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(10) Pacey, A.: The Culture of Technology. Basil Blackwell
Publisher Limited. Oxford 1983.
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statens energiverk 1989:R16.

2.1.7.3 Kostnadssammanställninq

Samronställningen avser år 1993/94

Annette Henning 50 %
Lön 102800
LKP 42% 43200
Resor 5000
övrigt (tidskrifter och böcker) 3000
Summa 154000
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2.2 Information

Informationsverksamheten utgör en stor del av SERC verksamhet;
behovet av information om solenergi hos journalister,
tekniker, lärare, studenter och allmänhet synes nära nog
obegränsat.

Till självfinansierad informationsverksamhet hör: Svenska
solenergiföreningens sekretariat som är förlagt till SERC,
handhavandet av SERCs vandringsutställning om solenergi och
arrangerandet av solenergidagar. I övrigt tvingas alla som
arbetar på SERC ta en del av ansvaret för att möta
informationsbehovet vid sidan om sina egentliga uppgifter.

SERC är också i väsentlig grad involverat i den 40 p
energiutbildning (påbyggnadskurs för högskoleingenjörer) som
sorterar under arbetsenheten för maskinteknik. Lars Broman
planerar att skriva en lärobok i solvärmeteknik för
ingenjörer, anpassad för den kursdel om 4 p som ingår i
utbildningen.

SERC planerar också fortsatt verksamhet inom projektet
"Förnybar energi på väg", inom vilket ett rullande
skollaboratorium med elevexperiment i solvärme, solel,
vindkraft och skogsbränsle ska byggas samt lärare i Dalarna
fortbildas i laboratoriets användning. För projektet erhölls
medel från Skolverket (110 kkr) för verksamhet under
innevarande budgetår. I projektet medverkar Chris Bales, Kjell
Gustafsson och Lars Broman.

I avsnitt 2.4 har SERCs planerade forskningsbudget för 1993/94
sammanställts. De verksamheter som behandlats i avsnitt 2.2
ligger utanför den budgeten.
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2.3 Basfunktioner

Ett flertal basfunktioner måste fungera som stöd för
FoU-verksamheten. Hit hör verksamhetsledning, administrativ
och teknisk service. Hit hör skötsel av och inköp till SERCs
specialbibliotek (Pleijelrummet) .Hit hör också post, telefon,
kopiering, och en del annat som inte hör till något enskilt
forskningsprojekt. Hit räknas dock inte hyran, som istället
antas betalad genom ett schablonbelopp motsvarande 14% av
externa anslag.

2.3.1 Kostnadssammanställning

93/94

68000

34600
45900
51200
28200

56400
28700

Verksamhetsledning:
Lars Broman 20 %
Administration:
Kjell Gustafsson 20 %
Annette Henning 30 %
Jan Lindholm 30 %
Laila öjefelt 20 %
Teknisk service:
Laila öjefelt 40 %
Karl-Ivar Ehnström 20 %

313000
131500

5000

44000

81000

Summa lönekostnader
LKP 42 %
Resor och traktamenten

(Resor inom landet)
Förbrukningsmaterial

Kontorsmtrl mm 24 kkr/år
Kopiering, tryck 20 kkr/år

övrigt
Böcker, tidskr 16kkr/år
Porto 10 kkr/år
Tele, modem, dataledn 55

Summa 574500
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2.4 Forskningsbudget

Sammanställning av kostnader för 1993/94

(1) Efter projekt:

Villasystem för solvärme 661200
PRESIM 148100
Interna reflektorer 201100
optik och PV-teknik 294000
Emergianalys 209000
Att introducera solenergiteknik 154000
Basfunktioner 574500
Summa (exkl högskolans påslag) 2241900

(2) Efter kostnadsslag:
Löner
LKP
Underkonsulter
Resor
Förbrukning
Vetenskaplig utrustning
övrigt
Intäkter
Summa (exkl högskolans påslag)

1287100
540500
100000

67000
71000

119000
88000

-30700

Sammanställning av förväntade och sökta intäkter för 1993/94

Anslag från BFR och Uppsala universitet
till projekt Interna reflektorer 200000
Sökt från Byggforskningsrådet (exkl påslag) 1065100
Sökt från Forskningsrådsnämnden (d:o) 154000
Sökt basstöd från Forskningsnämnden, HFB 629700
SLU för Bromans t f professur (beräknat) 193100
T-inst för forskande personal (beräknat) 297000
Summa 2241900

Anm.

SERCs totala intäkter för 1993/94 kommer också att inkludera
forskarstuderandes egna forskningsnämndsanslag (troligt
belopp: 200000 kr), informationsverksamhet (beräknat till
200000 kr), undervisning (ber. 100000 kr), reseanslag (ber.
40000 kr), konsultverksamhet (ber. 40000 kr), samarbete med
Balticum (50000 kr erhållet från Svenska Institutet) , SEAS
kansli (ber. 70000 kr), summa 700000 kr. Motsvarande utgifter
uppgår till löner 380000 kr, LKP 160000 kr, resor 90000 kr och
övrigt 70000 kr, summa 700000 kr. Högskolans påslag på externa
medel administration och hyror, uppskattat till 500000 kr,
tillkommer också.

Därmed planeras SERCs totala omslutning för 1993/94 uppgå till
ca 3440000 kr.
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4. SERCs personal; kortfattade meritförteckninqar

Chris Bales

Födelseår: 1960

Examina:
Tre engelska "A levels", i matematik, fysik och kemi 1977
BA (Engineering), Cambridge University, England 1981

övriga akademiska kurser:
Physics Meteorology (1/6 MSc), victoria Univ, Wellington, New
Zealand 1988
Förnybar energi 5 p, Högskolan Falun Borlänge 1991
Solvärmeteknik 4 p, Högskolan Falun Borlänge 1993

Anställd som: Forskningsingenjör 40% vid SERC, Högskolan
Falun Borlänge sedan 1992.

Viktigaste publikation:
Aeroroagnetic Survey of Neny Fjord, Graharoland, Antarctica,
tills ro R G B Renner, British Antarctic Survey Bulletin No
75, 1987.

Kurt Blomquist

Födelseår: 1930

Examen:
Reklamutbildning vid Grafiska institutet 1953-55

övriga akademisk kurs:
Konststudier 10 p, Högskolan Falun Borlänge 1985

Anställd som: Journalist vid tidningen Dalabygden, Borlänge

Viktigaste publikationer:
Artiklar om energisparande och solenergi i Dalabygden och i
litauiska tidningar

övrigt:
Egen reklambyrå i Stockholm 1960-77.
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Lars Broman

Födelseår:

Examina:
Fil kand (ma, fy, teor fy, astr), Göteborgs universitet 1962
Fil lic (fysik), Göteborgs universitet 1965
Fil dr (fysik), Göteborgs universitet 1967
Ämneslärarkoropetens (ma, fy), Lärarhögskolan i Göteborg 1969

övriga akademiska kurser:
Biologi 10 p, Uppsala universitet 1976
Solvärmeteknik 8 p, Högskolan Falun Borlänge 1990

Anställd som:
Högskolelektor, Högsk Falun Borlänge sedan 1970; 60% 92/93
T f prof i energisyst 40 %, Sveriges lantbruksuniv, Garpenberg

Viktigaste publikationer:

Nonimaging solar concentrators with flat mirrors
Proc. International Conference on Nonimaging Concentrators,
San Diego, CA, USA, 1983 (SPIE Vol. 441)

On reflection losses from cylindrical PV modules
Solar Cells 27(1989)489-500

Use of nonimaging concentrators for moderate concentration
of sunlight onto photovoltaic cells, tills m M Rönnelid, E
Lindberg och B Binder. Proc 9th European Photovoltaic Solar
Energy Conference, Freiburg, Germany, pp 234-239 (1989)

övrigt:
Docent vid Göteborgs universitet 1968
Visiting Professor, Western Washington Univ 1973 och 1983
Föreståndare för SERC sedan 1984
Ordförande i Int Assoc for Solar Energy Education 1989-.
Sekreterare i Svenska solenergiföreningen SEAS 1990-.

Kent Börjesson

Födelseår:

Examen: Ingenjör, elektronik 1971

övriga akademiska kurser:
Mätteknik 20 p, Linköpings universitet 1977
Telekommunikation och optiska fibrer 10 p, Högskolan Falun
Borlänge 1986
Hydraulik 5 p, Högskolan Falun Borläge 1987
Solenergi 2 p, Högskolan Falun Borlänge 1988

Anställd som: Tekniker vid Högskolan Falun Borlänge sedan
1982, därav 50% på SERC sedan 1987
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Viktigaste publikationer:

Experimental optical properties of the Czechoslovakian Fresnel
lens. Proc. Third International Conference on Applied Optics
in Solar Energy, Prague, Czechoslovakia, pp 83-90, tills m L
Broman, K Gustafsson och E Lindberg (1989)

Solmätstation i Borlänge. Rapport SERC/UCFB-89/0021,
Dahlgren och L Broman.

tills m L

Micro electrification in The Gambia. Rpt SERC/UCFB-89/0028

övrigt:

Tekniker vid SMHI 1973-79 och vid NCR SwedenAB 1979-82.
Handlett tio examensarbeten i solenergiteknik vid Högskolan
Falun Borlänge 1987-93.

Karl-Ivar Ehnström

Födelseår 1952

Examina:
Yrkesskola 2 år, styr och regler (1971
2-årig gymnasieskola, elkraftteknisk variant (1973)
Allmän behörighet (låg- och högspänning)
YTH styr och regler 60 p, Högsk Falun Borlänge (1991
Påbyggnad styr och regler 20 p, Högsk Falun Borlänge (1991)

övriga akademiska kurser:
CAD 5 p, Högskolan Falun Borlänge (1992)
Matematik, etapp 4, Högskolan Falun Borlänge (1992)

Anställd som: Projektledare (40 %) 1/10- 31/121992 på SERC
Annan anställning: vik butiksbiträde, Clas Ohlson AB.

Viktigaste publikationer:

Enkätundersökning av installerade luftsolfångare i lantbruk.
Examensarbete vid Högskolan Falun Borlänge, under
färdigställande.

Luftsolfångares termiska prestanda, tills m Vadim Tsoi
SERC-rapport under tryckning.

övrigt:
Har tidigare varit anställd som elprojektör, elkontrollant,
elbesiktningsman och elektriker.
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Kjell Gustafsson

Födelseår: 1949

Examina:
Fil kand (bi, ekologi, mikrobi, ma, ke, geovet), Göteborgs
universitet 1981
UBV (utbildn för biståndsverksamhet, Stockholm) grundkurs 20 v
1976

övriga akademiska kurser:
Solenergi 2 p, Högskolan Falun Borlänge 1989

Anställd som: Assistent 60% på SERC, Högskolan Falun Borlänge
sedan 1988

Viktigaste publikationer:

An educational travelling exhibition on solar energy. Proc
ISES Solar World Congress, Denver, pp 3849-3852, tills m L
Broman (1991) .

The spreading of know-how through educating horoebuilders.
Abstract accepted for presentation at ISES Solar World
Congress, Budapest, 1993, tills ro K Lorenz.

övrigt:
Tidigare tjänstgjort som markkartör och förman vid
riksskogstaxeringen 1979-73, volontär i Colombia 1977-79,
kursföreståndare på Miljöförbundets kursgård 1980-83, samt
som egen företagare (skogsbruk) 1983-87. Leder kurser i
självbygge av solfångare.

Annette Henning

Födelseår: 1952

Examina:
Fil kand (soc.antrop, eng, swahili , Stockholms univ 1991

övriga akademiska kurser:
Solenergi 2 p, Högskolan Falun Borlänge 1989
Humanteknologi 20 p, Göteborgs universitet 1991
Doktorandkurser i socialantropologi 27,5 p, Stockholms
universitet 1992-93

Anställd som:
Assistent, SERC, Högskolan Falun Borlänge sedan 1990
Timlärare, högskolan Falun Borlänge sedan 1992

Viktigaste publikationer:

Energy efficient woodfuel stoves -where to find information.
Rapport SERC/UCFB-88/0011.
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Small-scale renewable energy, reports from three seminars.
Rapport SERC/UCFB-91/0026, tills m K Gustafsson och S Niwong.

Kommunikation om kärnkraft -ett jämförande perspektiv
C-uppsats i socialantropologi (1991).

övrigt:
Antagen som forskarstuderande vid socialantropologiska
institutionen, Stockholms universitet 6/61991.
Avhandlingsområde: Introduktion av solenergiteknik i Sverige

Kenneth Jarefors

Födelseår: 1965

Examina:
Civilingenjör (Y-linjen med inriktning teknisk fysik) ,
Linköpings tekniska högskola 1992

övriga akademiska kurser:
10p elektronik Uppsala universitet 1987

Anställd som: Lärare vid Högsk Falun Borlänge 75% sedan 1992

övrigt:

Antagen som doktorand vid Linköpings tekniska högskola (LiTH),
avd. för tillämpad fysik, hösten 1992.
Tre mån. proj.anst som forskn.ing vid LiTH våren 1992.

Bo KarIstens

Födelseår: 1961

Examina:
Gymnasieutbildning som rörmontör 1979
Legitimerad rörmontör 1982

övriga akademiska kurser:
Ekologilinjen vid Mora folkhögskola (1 år) 1985
Solenergi 2 p vid Högskolan Falun Borlänge 1989

Anställd som: Tekniker 20% på SERC, Högsk Falun Borlänge
sedan 1992

övrigt:
Rörmontör vid Dehlboms Rör med inriktning på
ackumulatortankar, vedpannor och solfångare 1980-88.
Studiecirkelledare, solfångarbygge mm.
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Eva Lindberg

Födelseår:

Examina:
Högskoleingenjör styr och reglerteknik 80 p, Högskolan Falun
Borlänge 1983

övriga akademiska kurser:
Mikrodatorteknik och -konstruktion 20 p, Uppsala univ 1982
Miljovård 15 p, Uppsala universitet 1983
Matematik 20 p, Uppsala universitet 1983
Medicinsk forskningsmetodik 6 p, Högsk Falun Borlänge 1984
Solvärmeteknik 8 p, Högskolan Falun Borlänge 1990
Datorsimulering av solvärmesystem 2 p, H Falun Borlänge 1990

Anställd som:
Högskoleadjunkt vid Högskolan Falun Borlänge sedan 1987;
deltid på SERC (25- 50 %, f n 30 %) sedan 1988.

Viktigaste publikationer:

Use of nonimaging concentrators for moderate concentration
of sunlight onto photovoltaic cells, tills m L Broman, M
Rönnelid och B Bilder. Proc 9th European Photovoltaic Solar
Energy Conference, Freiburg, Germany, pp 234-239 (1989)

Optical properties of the Czechoslovakian Fresnel lens
measured using a laser beam, tills m L Broman och K Börjesson.
Proc. ISES Solar World Congress, Kobe, Japan, pp 2252-2256
(1989)

Present status of PRESIM, preprocessor for TRNSYS, tills m L
Broman, S Nordlander och p Isakson. Proc International
Conference North Sun '92, Trondheim, Norway, pp 318-320 (1992)

Jan Lindholm

Födelseår:

Examina:
4-årig teknisk gymnasieutbildning (telekommunikation) 1972
Förskollärare, Högskolan Falun Borlänge 1979

övriga akademiska kurser:
Företagsekonomi 14 p, Högskolan Falun Borlänge 1987

Anställd som:
Assistent (ekonomiansvarig) vid SERC, Högskolan Falun Borlänge
50 %, sedan 1991.

övrigt:
Förskollärare, Falu kommun 50 %



54

Klaus Lorenz

Födelseår: 1955

Examen: Dipl.ing, Hochschule Clausthal-Zellerfeld 1981

Anställd som: Forskningsassistent 75% vid SERC, Högskolan
Falun Borlänge sedan 1991

Viktigaste publikationer:

Domestic solar heating systems -a systematic study in
progress, tills m L Broman. Proc Int Conf North Sun '92,
Trondheim, pp 234-238 (1992) .

Development of domestic solar heating systems in Sweden, tills
m L Broman och C Bales. Rapport till IEA Task-14 mötet om
solfångarsystem i Rom, januari 1993.

criteria for cost efficient small scale solar hot water
installations, tills m L Broman. Abstract accepterat för
presentation vid ISES Solar World Congress, Budapest 1993.

övrigt:
Praktikant på Gränges Aluminium 1980, ex.arbete på Studsvik
1981, anställd av Solsam 1987-89, egen företagare i
solvärmebranschen 1981-87 och 1990-.

Per Olov Nilsson

Födelseår: 1936

Examina:
Jägmästare, Skogshögskolan i Stockholm 1963
Skog lic, Skogshögskolan i Stockholm 1969

Anställd som:
Forskningsledare 40% vid Högskolan Falun Borlänge sedan 1992

Viktigaste publikationer:

Ecological economics: Its implications for forets management
and research, red tills m D p Bradley, SLU Research Notes No
223 (1991) .

Skogsbränslen ur emergiperspektiv, Skogsfakta, SLU
tryckning) .

{under

övrigt:
Professor i skogsbrukets energisystem vid institutionen för
skogsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg sedan
1972.
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Sigge Niwong

Födelseår: 1928

Examina:
Fil kand, Uppsala universitet

Anställd som:
Oavlönad assistent vid SERC

Viktigaste publikationer:

Some reflections on the cultural context for applying PV solar
energy in Tanzania. 6 pp, ingår i rapporten Solar Electricity
for Developing Countries, SERC/UCFB-90/0032.

Small-scale renewable energy, reports from three seminars.
Rapport SERC/UCFB-91/0026, tills m K Gustafsson och A Henning.

Solar PV technique use in East Airican Villages. 2 pp, Nordic
Photovoltaic Electricity Documentation, Högskolan Falun
Borlänge (1992) .

övrigt:

Pensionerad från Fornby folkhögskola (lärare och rektor).
Många års erfarenhet av u-landsarbete (Tanzania) .
Sekreterare i Int Assoc for Solar Energy Education 1992-.

Mats Rönnelid

Födelseår: 1961

Examina:
Examen från Fysikerlinjen (Uppsala Universitet) 1989

40 p 1985
3.5 p 1992
8 p 1992

7 p
3 p
5 p

1993
1993
1993

övriga akademiska kurser:
-Ide och lärdomshistoria A & B-kurs
-Värmetransporter (skriftlig tentamen)
-Värmeöverföring (doktorandkurs)
-Fasta tillståndets fysik, fortsättningskurs

(doktorandkurs)
-Biofysisk systemteori med energianalys (DK)
-Fasta tillståndets optik (doktorandkurs)

Anställd som: Forskningsassistent vid Högskolan Falun
Borlänge, avdelning SERC, sedan 1987. Jobbar f.n. 80% av
heltidstjänst.

viktigaste publikationer:

PRESIM- a Graphical interactive preprocessor for modular
simulation programs, tills m S Nordlander, P Isakson och L
Broman. Proc ISES Solar World Congress, Kobe, pp. 875-879
(1989) .



56

Use of Nonimaging Concentrators for Moderate Concentration of
Sunlight onto Photovoltaic Cells, tills m L Broman, M Binder
och E Lindberg. Proc Ninth E. C. Photovoltaic Energy
Conference, Freiburg, pp. 234-239 (1989).

Grundläggande föutsättningar för solfångare med interna
reflektorer -en kunskapsöversikt. SERC-rapport SERC/UCFB-
91/0038, 74 s (1991) .

övrigt:

Antagen som doktorand vid Tekniska institutionen, Uppsala
universitet, oktober 1991.
Arbete som tekniker vid Framtidsmuseet (Dalarnas Museum) 1986.

Laila öjefelt

Födelseår: 1968

Examina:
4-årigt tekniskt gymnasium, el/tele, 1988.
Högskoleing data/elektronik 80 p, Högskolan Falun Borlänge
1990

övriga akademiska kurser:
Solenergi 2 p, Högskolan Falun Borlänge 1990
Reglerteknik 115 p, Högskolan Falun Borlänge 1991
Elmaskiner 5 p, Högskolan Falun Borlänge 1991
Matematik B 10 p, Högskolan Falun Borlänge 1992

Anställd som:
Teknikerjkontorist vid SERC, Högskolan Falun Borlänge 70 %
sedan 1990.
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