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1.lntroduktion

Det ökande miljömedvetandet tillsammans med ett framtida kontinuerligt stöd till solvärme
och stigande energipriser gör det angeläget att titta igenom de villaegna solvärmesystemen-
Här har utvecklingen skett genom mycket innovation av enstaka personer och fÖretag-
Forskningsstöd har mest tillgodosett centrala solvärmesystem. För att få en bättre ekonomi på
småsystem borde deras komponeneter och samverkan mellan dessa studeras och utvecklas.
Syftet i detta sammanhang är inte i första hand att ~stadkomma en prestandaförbättring av
systemet utan att reducera kostnaden genom standardisering I förenkling I sammankoppling
av komponenter. Summan av installations- och produktionskostnader måste minimeras.
Självbyggerisystemen ska belysas.

Denna inledande studie avser att kartlägga de sm~system som finns i Sverige idag. Dessa
system har sedan jämförts tekniskt och ekonomiskt med liknande system i närliggande
grannländer ( Danmark, Tyskland). Genom att titta igenom komponent för komponent i
systemen har studien kartlagt de kunskaper som finns inom omr~et idag.

Ett seminarium anordnades med svenska forskare och tillverkare 1991 03 22. Deltagare var
Bengt Perers, Studsvik Energy; Svante Nordlander, Solsam; Björn Stensson, BS Energi;
Mikael Rantil, BFR; Björn Karlsson, Vattenfall; Lars Broman, Klaus Lorenz, Kjell
Gustafsson, Göran Svärdström, SERC.
Delkostnader i systemet samt utvecklingsbehovet har dokumenterats.

I projektet arbetas med följande fr~geställningar gällande systemkomponenter, denna

förstudie är en lägesrapport om hur' l~ngt det p~g~ende arbetet har framskridit:

SOLFÅNGARE

-kostnadsläge och prestanda i Sverige idag
-dokumentation av utländska solf§ngare

+ vilka solfångare är billigast per insamlad kWh ?
+ bedömning av livslängd
+ vilka kortfristiga kostnadsreduktioner finns ?

LEDNINGSSYSTEM

-ledningssystemets utförande och dess delkostnad idag
-jämförelse med utländska system

+ low-flow, minskade rördimensioner
+ plastledning, temperaturbegränsning
+ vilket medium ( glykol, vatten, olja)

REGLERSYSTEM

-standard idag i Sverige
-jämförelse med utländska system

+ finns det billigare system som duger ?
+ solcelloch 12 V pump utan reglersystem ett alternativ? Hur skulle ett st!ldant

system vara uppbyggt?
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ARMATURER

-standard idag i Sverige
-jämförelse med utländska system

+ "drivpaket" som en enhet
+ billigare pump i standardsystem
+ 12 V pump

TANK / VÄRMELAGER

-olika tankar i dagens system
-jämförelse med utländska system

+ kopplingssats till befintlig tank
+ hur bör en nyinstallerad tank se ut?
+ skiktning
+ värmelagringsenhet, tank med alla armaturer färdigkopplad

INSTALLATION

-andel installationskostnad i svenska system idag
-jämförelse med utlandet

+ ger prefabrikation av systemkomponenter en kostnadsfördel?
+ systemdesign för tidsbesparande installation
+ utbildnings- och konsultbehov för vvs-färetag?

SJÄLVBYGGERI

-dokumentation av självbyggerianläggningar i Sverige
-vilka system finns det i utlandet?

+ erfarenhet och potential för självbyggeri av solvärmesystem
+ komponeneter och systemblock för självbyggeri
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2.1 Prestandajämföre1se

I det följande redovisas 15 olika solf~ngare som jämförs i prestanda och kostnad. Solf~ngarna
valdes efter följande kriterier:

-de marknadsförs kommersiellt (våren 91 )
-de representerar en stor spridning i olika tekniska konstruktioner
-de representerar en stor spridning i investeringskostnader
-de valdes med fördelom de hade testats av en statlig

provningsanstalt i resp. land

De solf~ngare som är med i sammanställningen representerar alla normalt förekommande
typer av solf§ngare.

ko klno

1. Solsam HT 0,75 3,15 0,0 119

2. Teknoterm ST 0,76 2,98 0,0 165

3. Lartec 00 0,72 4,5 0,0247

4. BS Lesol 3 0,77 4,26 o ,0202

5. Trinett solar 0,47 ,22 0.0037

6. Fourne11 rör 0,82 ,20 o ,0087

7. Fournell med spegel 0,68 ,50 0,001

8. Prinz Lux 2000 0,516 165 0,00397

9. Thermosolar 0,87 ,7 0.017

10. Wagner 0,82 2,63 0,019

Solvis 0,83 2,26 0,018

12.AidtVB6 0,70 4,70 0,024

3. Batec BA 22 0,78 4,20 0,011

14. Dansk Solvärme KP6 0,85 5,3 o

15. ArGon Fafeo II 0,82 5.1 0,025
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Solfångarna 1 -5 representerar den svenska marknaden. Både tekniskt och ekonomiskt
sprider de sig från en vakuumsolfångare till en enkel byggsatssolfångare. Med ( 1) och ( 2)
representeras tv~ svensk tillverkade solf~ngare för villasystem.
Solfångare (6) till ( 11) representerar den tyska marknaden. Inte heller här går det att ge
någon komplett översikt. urvalet är gjort med hänsyn till vad som anses intressant för
utveckling av de svenska villasystem. Även här sprider sig solfångarkonstruktioner från en
enkel byggsatssolf~ngare som snart har funnits i 10 år över en svenskliknande solfångare i
stormoduler fram tillolika vakuumsolf~ngare. bl.a. en plan evakuerad s~an.
Solfångarna ( 12) till ( 15) representerar den danska marknaden. De sträcker sig från en
enkel storsolf~ngare med plasttäckskiva till en konstruktioner som är väldigt lika dem vi har
på den svenska marknaden.
Vakuumrörsolfångarna 7 och 8 har aperturytan som referensytan och inte absorbatorytan.
Detta förklara de l~ga no-värdena. Samma yta används vid de ekonomiska kalkylerna så att
jämförelsen pris per års-kWh blir rättvis.

Klassificering av olikasolf§ngare:

absorbator:

Metallstrips aluminium/koppar, selektiv yta
Metallstrips koppar/koppar med selektiv folie
Metallstrips koppar/koppar, selektiv (svart-krom)
st~l
rostfritt st~l
räfflade plaströr

absorbatorkoppljng:

parallel

serie

Täckskiva:

härdat glas, 3 ( 4) mm

järnfritt glas
vanlig fönsterglas
konvektionshinder
po lykar banat

glasrör

Solfångarlådan:

2 -3 m 2 stor

5- 7,5 m2 stor

kantisolering
extraisolering på baksidan

vakuum
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jtim1-ör $VenSk8 p18rl8 $olf~rlg8t-eBild 2.

Den Vi$8r 8nt81et prodUCer8de §rs-~~Vv.h vid oli~~8 8bsorb8tor-ij\o.ertemper8tIJrer (dT=
20/36/55) .Ber&krli ng8r erlligt refererls 1.
fi:it- erl ~;t8nlj;jt-d.y'il188rI189grling t-8kn8t- m8n med dT=36, d.v.s. en gerlorflsrlittlig
8b$ort,8tortemper8tIJr pg 50 c. Bild 1 Vi$8r i dett8 f811et i r,$8m18d erlergi mell8r1 280 o(;h
430 kWh pet- m2 och gr ft-gn $olf~rlg&ren. för det f&llet stt ett sy$tem med lägre
genom$nittlig sb$orbstot-tempet-stur $kulle ~~IJnn& för.y'erklig&s vis8r Bild 1 inssm18d energi
fcit- $8mm8 solf5ng8re mel18n 460 o(;h 600 kWh per rfl2 och gt-. Är sy$terrJet uppblJggt s§ 8tt
8bsorb&torterflper&turen stiger till 55 gr8det- (i\o.er orrlgivrli rlgerl sj urlker i rls8rrll&d erlergi till
mell8n 180 och 280 kWh per m2 och §r .
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Bild 2.2 vi$8r v8kuum$olfflrI98t-e i jtimförel$e

för 8b$orb8tor-Övertemper8turer 20/36/55 gr8der Vi$8$ i n$8m18d erlergi 8V oli k8

v8kuurrl$olfflng8re i kWh per m2 och §r. J8mfcirt rrled Bild 1 8r kUrVOrn8 mi ndre br8nt8.
Dett8 dokumerltet-8r .y.8kuumets isolerfcirrrl§g8, $om dock 8r högre fcir v(jkuumrörsolfflrlg8re 8n
f6r den p18n8 v8~:uiJrrlsolfflrlg8ren (Terrrlo$O18r). Den p18n8 $olfflngsren h8r däremot den

hÖgSt8 i rls8r..'18de energi n per m2 pg8 dess optisk8 ö.y'er18gsenhet i korlstruktionen. Den stor8

spridni rlgen mel18n ~~Ur1Orn8 h8rrijt- fr§n 8perturdefi nitionen.
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Bild 2.3 'yi3&r d&n3k& 3olfflng8f-e i jämt-öre13e:

För 8t,sorb8tor-Övertemper8tur 20136155 gr8der .."iS8S i r,s8m18d energi i ~~Wh per m2 och
gr. Solfflrlg8t-n& tir 8V pl8n typ och skiljer sig i &bSOrb&torn, ttickm8teri8let och
~~on3truktionen.
I rls8ml8d ener-gi per m2 och år ligger i $8mma $torle~:$ordrli nJJ $om för de $.."en$~~a
$0 1 ffl rlg& r ns .
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Bild 2.4 Vi$8r p18rl8 högtemper8tur$ol11irIIJ3t-e i j ä m 1-0 t-el $e:

De tv§ $t8nd8rd3olfflng8rrl8 f6r vil18$IJ$tem fr§n SOl$8m och Teknoterm j8mf6r$ med de tIJSk8

3olfflrl98rrl8 Sol.y'i$ och V189rler. De t\o.g tIJ3k8 $olffln98t-rI8 $kiljer $i9 ifr§n de $\0.erl$k8 gerlom
.y.8ldi9t genomt8rl~~t det8lj~~orl$tru~~tion f6r 8tt urld../i~~8 ~~öldbry99or. DesslJtom 8r de $olfflrlg8re
i större erlheter, i ntegrerade i t8ket, 38 8tt v8rrrIef6rllJ3ter n-,ellan srn§l§dor bortfaller .
Det 8r vi$serligen lite tveks8rnt huru.y.id8 rn8n k8rl 9Ör8 direkt8 j8rrlförel$er rrlel18n

.y'er~~ni ng$,Jr8dsm8tni rlg8r utf6rd8 under oli ~~8 f6rut$8ttrli ng8r i oli k8 l8nder. D8rfi)r \..or-e det
v8ldi9t v8t-defullt 8tt titt8 närrrl8re p§ kontrlJktionslösning8t-rl8 och 9Ör8 identisk8 mätnin98r
8.y' de olik8 korlstruktiorlerrl8.
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för att bedöma solvärmerIs kOStrt8d och arlsl ysera vll kil sol fflrt9arlÖS rtl rlgsr som ksrt srt$e$ $orfl
rrlest ekorlorrllsks ss rflrrlarlställs1 det följ&rtde m2- kostriad och grs- kWh.

Är 3y3terflet utfört 3S 8tt i n38rfl1i rl9 8'y' erler9i rl 3ker rfled gerlorrlsrlittli9 absorb8tortempet-8tur
p§ 50 9t-8der(dt=36) I 3§ ligger i n.y'e::;teri rlg3ko3trl8den för 3o1fflng8ren mel18n 4 och 6 kronor
per 8r3kilo\\..8tti mme. Bild 5 'y'i38r 3'y'en3k8 p18n8 3o1ffln98re i jämföre13e I bild 6 'y'i38r
d8n3k8 $olfsng8re. Bild 7 j8mför irl'y'e$teringsko$trI8der f(ir de t'y'g ty$k8 $olfflrlg8rrl8 ~V8gner
och Sol'y'i$ med Teknoterm och So138m och i bl1d 8 pre3enter83 'y'8rden för 'y'8kuIJm3o1ffln98re.
UPP9iftern8 om $olffln98rrl83 pr13 h8r hämt8d3 direkt frSn tl11'y'erk8rn8-

följ8nde k18r8 terlden$er vl$8r $lg:
--Sj8lvbyggn8d33olfflng8re 8r r,8turllgtv13 k18rt bllllg83t (om den egr,8 8rbet$tlder, lnte

räkna$) , 1 nvesteri ng3ko3trl8der för lSgtemperst'Jr3y3tem är rund 2 kronor per
8r3- kWh.

--för sl18 $olfflrlgsre $tlger 1 rlve$teri r,g3ko3tn8derr,s per gr3- k.Wh dr83ti$kt i t8kt n-led
3tlg8nde 3y$temtemperatur .

--Solfflng8re med ..dgllg ..verknl r,g3grsd k8n v8r8 över18g$er, n8r man jämT-ör
i rlve$teri rlg3ko3trlilder per Sr$- kWh, $om exempel $e Aidt VB 6.

--Det mot$8tt8 g8ller f(ir \/8k'J'Jm$olfflng8re. I r,\/e$teri ng$kO$tn8der per §r3- kWh 3tlger över
till 10 kronor och ligger med dett8 1 d8ger,3l8ge vld urlgefär det dubb18 j8rnfört med
plana $olfflng8re. Därernot k8n sr,v8rldni bg 8V v8kuurn$olfflrlg8re bli r gyr,38rnm8re vid

väldigt hÖg8 3ystemtemper8turer .

Tenden3er: utvec~~li ng tl11 större enheter:
3olfflrlg&rerl ( 11.. Solv13) 5älj$ i upp till 7.5 m2 stor& erlheter.. solfflnq&ren är
fijrdigrflorlter&d ut&rl gl&3.. gl&3rli ngen sker pg pl&ts. pg 3g sätt ffl rfl&rl rfli rldre rfl&teri&1fjtg~rlg ..
i rlq& "t.ärrfleförl u3ter mel18n smglfjdorn&.. färre lödnl ng&r .
En 8nn&n 3torsolfflrlg8re är ( 12.. Aidt) 3om s8ljs 1 erl 5rfl2-ver31orl. Eftersom den h8r pl&3t
som t8ckm&teri&1.. k8n den leverer&$ f8rdlgg1&$&d.

Byggs8tssolfflrlg8re 8r k18rt i ntre338rlt. I S."erige h8r det sglt3 (;8 300 8rl18ggrli ng8r 8."

3o1fflrlg8ren lESOl, ."ar8v 1 000 m2 byggdes under for3t8 h81v§ret 1991. I Ty$k18nd $81jer
"iV8gner mellan 10 och 15 000 m2 3j81vbyggd8 3y$tem per §r .

Verkn1ng$grad$kurvor

Det är ett problem att jämfora ."erkn1 ng$grad3kurvor utforda 1 oli ka länder med oli k8

metoder. I bl8nd 8rlge$ t.ex.8b$orb8torIJtan $om referen$yta för verknl ng$graden l$tället
for den genomsk1 rl11ga g183yt8n. En11gt DI N i Tysk18rld rfläts fcir1 ustvärdet keff fcir en

$olfflng8t-e rned 1 nomhlJsrn~tn1 ng8t-. S§ljan8 mätni nlJ8r brIJk8r ge l~gre k-värden än
IJtomhusrrlätrl1 rlgar fcir sarnrn8 $olfflrlg8re. 1986 utförde$ i Ty$k18nd en stor utomhlJ$test där

$olfflrlgarrla3 verkrli rlg$gr&det- och 3y$terflerl$ pre$t&rldfJ upprflättes ( ref. 2) .D&t- kuride g8rl3ka
stora skil1 nader jämförd med l&bte$t kon$tater8$. Selj8n fl nn$ det $k111 n8der 1 $01$1 mu1atorn$

utfcirarlde. I Harlrlover i Ty$~~larld t.ex. h8r m&n ut."eck1at erl 30131 mu18tor med ..kall hl rnrne1..
for 8tt pg $S $ätt ute$l uta fe18kt1gt hög I R-$tr8l n1 ng mot solfflng8rerl. I derl $8rrlm8n$täl1 ni ng
8V solfflng8rn8 som v1s8s nedarl h8r v1 utg8tt fr8rr mätrll rrg8r p8 Statefl3 Provnl rlg38f13talt f(ir
de 3."en$k& 3o1fflrlg&rrl&. För Sols&m$ 3o1fflrlg&re &r 1rlg& aktlJe11& rnät.,,&rderl til1gärlg11ga och vi
har 8n.,,8nt dem 30m g811de t-or en 2 m2 solfflngare som m8rkn8dsfordes förut 1 ungefär samm8

utfÖt-8nde. De d8rr3k8 solfflrrg8rrl& ät- v81 dokumerrter8de. Här 8nvänd3 verkni ngsgt-8dkurvor Ut-

1 1



en solvärmeöversikt fr~n Köpenhamns Tekniska Högskola ( ref. 3).

"Wagner" i Tyskland säljer en solf~ngarbyggsats för takintegration som i TOV- test i
MUnchen fick väldigt höga prestanda: no= O ,82 l ko= 2 ,6353 l k 1 =O Jo 19. Solf~ngaren är

väldigt väl isolerad p~ baksidan ( 20 cm) och väl genomtänkt för att undvika

värmeledningsförluster genom ramprofilerna. Den har enkelglastäckning och Sunstrip som
absorbator. Mätningarna är utförda utan vind och bl.a. därför inte direkt jämförbara med
svenska mätresultat.

N~got liknande gäller för solf~ngaren fr~n "Solvis" i Tyskland. Även den solf~ngaren är väl
genomtänkt i sin detaljkonstruktion för att minska värmeförluster genom baksidan och genom
ramkonstruktionen. Dessutom handlar det om en stor enhet p~ 5, 6 eller 7.5 m2 s~ att
värmeförluster mellan l~rna bortfaller. Som absorbator används en högselektiv
kopparabsorbator med alfa=O. 96 och epsilon=O.1 O. Denna solfångaren anges med no=O.83
och keff=2.8 .Även den solfångaren är enkelglasad, och detta kan förklara ett högt no.

Med de angivna verkningsgraderna ligger de tyska solf~ngarna väldigt bra till. Det är sv~rt att
först~ att man med dessa detaljförbättringar skulle kunna uppn~ bättre k-värde med en
enkelglasad solf~ngare än med de svenska konstruktioner som arbetar med teflon som
konvektionshinder. Att de tyska enkelglasade solf~ngarna f~r mycket bättre no är förklarligt
och att detta -i alla fall vid l~ga temperaturer -medför större insam lade energimängder. är
ocks~ förstffiligt.
Värdefullt vore jämförande mätningar och dokumentation av förbättringar vid jämförande
mätningar i svenskt klimat.
De nämnda konstruktionerna visar att detaljförbättringar av v~ra svenska solf~ngare
sannolikt kan leda fram till förbättringar i både prestanda och lönsamhet.

Allmän bedömning:
De flesta solf~ngare är väl utvecklade och best~r av material som h~ller för de p~frestningar
en solf~ngare utsätts för. Livslängden för solf~ngare med metallabsorbator och glastäckning
samt mineralull som isolering och icke rostande ramar anses vara väldigt bra.
Utvecklingsbehovet ligger i att hitta förenklingar i solf~ngarnas tilverkningsprocesser för
att minska desras kostnad. Solf~ngare tilverkade i större enheter ger en ekonomisk vinst, dels
genom att den större enheten har mindre värmeförluster. dels genom att mindre
material~tg~ng krävs. Men reella kostnadsreduktioner kan bara uppn~s genom en mera
rationell tillverkning i större serier.

Intressant är att betrakta solf~ngarens kostnad uppdelad i
a) kostnad för använt r~material
b) kostnad för halvfabrikat, kostnad för spec1aldelar
c) tillverkningskostnad

En rörvakuumsolfångare t.ex. har extremt låga råmaterialkostnader, glasröret har tunna
väggar och utgör samtidigt transparent yta som isolering. Denna solfångare är dyr pga den
dyra tillverkningsprocessen, materialinsatsen är låg och billig. Den plana tyska
vakuumsolfångaren från Thermosolar best~r av mycket material i m~nga olika skikt. Här är
materialåtg~ngen väldigt stor. Solf~ngarens kostnad kan h~llas inom rim liga gränser pga att
automatiserad masstillverkning i större serier kan tillämpas.
I de svensktillverkade solf~ngarna används relativt högvärdigt material som inte alltid riktigt
betalar sin användning. Teflon som konvektionshinder är än s~ länge dyrbart liksom järnfritt
härdat glas, speciella aluminiumprofiler, rostfria skruvar, mm.. Råmaterialkostnaden i de
svenska solf~ngarna är rim lig för den relativt höga standarden.
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3- ) Kampaneneter

3.1) ledn1ngssystem

I de flesta konventionella solvärmesystem används relativt stora flöden med upp till en liter
per m2 och minut. Detta grundar sig i första hand på ett systemtänkande där man vill utnyttja
solenergin med högst möjligt momentan verkningsgrad genom att värma det kallaste vatten i
systemet och hålla solfångarens temperatur så låg som möjligt. Solvärmen tillförs
konventionellt genom ett kamflänsrörbatteri i botten av ackumulatortanken.
Ledningssystemet i ett konventionell villasystem byggs i standarddimensioner 18 eller 22
mm i kopparrör. Rören isoleras och kostnader btJde för materialet och installationen bl1r hög.

Det är b~de forskning och utveckling av komponenter p~ g~ng att utveckla
l~gflödessolvärmesystem. M~ng~rig forskning i Danmark och en ganska nyligen p~börjad
s~dan i Tyskland visar runt 10 % högre ~rstäckningsgrad för lågflödessystem jämfört med
konventionella solvärmesystem. Systerntänkandet runt ett l~gflödessystern syftar till att med
solvärmesystemet s~ snabbt som möjligt värma tankens topp till användbar ternperaturniv~.
p~ s~ sätt minskas backup- energibehovet. Även om solf~ngarna momentant har en sämre
verkningsgrad, s~ ökas hela systemets verkningsgrad. Ett välkommet resultat av l~ga flöden
blir avsevärt mindre rördimensioner och med detta besparingar i s~väl material som
installationskostnad.

Det ska understrykas här att när man pratar om l~gflödessystem m~ste betoningen ligga p~
SYSTEM. I olika konstruktioner av olika företag finns det l~gflödeskomponenter, men ingen ( i
alla fall inte i Sverige) har hittills p~ allvar utvecklat ett lllgflödessystem. Teknoterms
solf~ngare t.ex. kan genom sin serpentin-absorbator och relativt klena rördimensioner
betraktas som l~flödessolf~ngare. Ett konsekvent system saknas däremot.

Ett framtida ledningssystem kan allts~ dimensioneras med flöden omkring O, 15 liter per m2
och minut. Konsekvensen av detta blir rördimensioner för ett villa-solvärmesystem p~
maximalla mm och temperaturdifferenser mellan framledning och retur i solkretsen p~ ca.
30 grader .
Det har diskuterats användning av plastslangar i solvärmesammanhang. Säkert är det möjligt
att hitta rätt plast eller gummimaterial som t~l de höga temperaturerna vid stagnation.
Önskvärt vore en dubbelslang, redan färdigisolerad, som p~ ett enkelt sätt kunde dras fr~n
solf~ngarna ner till tanken. Det har funnits försök att använda s.k. PEX-rör vilka används i
golvvärmesammanhang. Detta rör finns i sm~ dimensioner till hyfsade priser
( massproduktion) med färdiga kopplingar som överg~ng till värmeväxlare mm. .Problemet
är de höga temperaturer som kan uppträda i solf~ngare med selektiv absorbator ,
konvektionshinder eller vakuumisolering. Plasten ~ldras för fort vid höga temperaturer
( över 90 grader ). Företaget Aid miljö i Danmark är konsekventa p~ det sättet att de använder
sig av en väldigt enkeloch billig solf~ngare där s~dana höga temperaturer inte kan uppträda.
De använder en räfflad 16mm plastslang som förbindelseledning.
För högtemperatursolf~ngare borde kopparrör användas S§ länge det inte finns n~got reellt
alternativ. P~ marknaden finns färdigisolerade mjuka kopparrör -plusprisolrör -t.o.m.
som dubbelrör i dimensioner 10 , 12 och 15 ( kallas för Tvintube). Intressant är här i
första hand lamm dubbelröret. Isoleringsförm§gan anses med 7 mm vara för liten och
temperaturbeständigheten av isolermaterialet borde undersökas. Men eftersom detta är ett
standardrör skulle man kunna överväga att ~tminstone använda det inomhus

(ledningsdragning genom huset).
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Exempel rörkostnader:

priserna gäller rör, monterade p~ plats och inkluderar b~de material- och arbetskostnad
( kr/m ):

rörsk~l och p lastp l~tDimension Cu-rör Tvintube

1
1
1
1
2

53,-
68,-
71 ,-
93,-
102,-
118,-
124,-

142,-
154,-
178,-

67,-
68,-

Exempel: rördragning mellan solf~ngare och tank: 15 meter

alternativa.) rör i dimension 22, längd 2x15 meter= 30 meter 3720,-
rörsk6l med p lastp 16t , 30 meter 2 040,-

totalkostnad ledningar I arbete och material 5760,-

alternativ b. )tvintube rör, dim. 10, längd 15 meter 2 130,-

De nämnda priser är tagna ifr~n en vvs-kalkyllista ( LAT -DATA) ( ref.4 ). Det är inte helt
rättvisande att jämföra de tv~ nämnda alternativen för att isolerförm~gan av tvintube är
något sämre än rörskålen (ser.30) i alternativa). Dessutom gäller kostnader för tvintube
-montering i vägg och för kopparrör med rörskål montering på väggen.
Exemplet ska tydliggöra att en minskning av ledningskostnader för ett I~gflödessystem med ca.
50% kan anses som mycket rimligt.
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3.2) Reglersystem

Standardreglersystemet i Sverige för villasolvärmeanläggningar är en
temperaturdifferensreglering som sl~r tilloch fr~n pumpen. Övertemperaturen är antingen
fast inställd eller variabel s~ att pumpen startas vid t. ex. 8 grader övertemperatur p() den
varma temperaturgivaren i jämförelse med den kalla. Temperaturgivarnas placering är
väldigt viktigt och tyvärr en stor felkälla i de praktiska arbetet. Systemet ska sättas ig~ng
när värmen finns att ta tillvara och detta är fallet när vätskan i solf~ngaren är varmare än
tankens vatten p~ det ställe i tanken där värmeväxlaren lämnar solvärmen. Detta innebär att
solf~ngarens temperaturgivare ska monteras

i solfångaren (inte utanför)
p~ övre samlingsröret eller utloppsröret från absorbatorn
med mycket god värmeledande kontakt till röret.

Bara vid en sådan placering mäts den temperaturen som ska mätas. Liknande gäller för
tankens temperaturkännare. Den ska monteras:

i dykrör i tanken
i höjd med där värmen lämnas, allts() för kamflänsrörbatteri i dess mitt
med värmeledningspasta för att säkerställa god värmeöverföring.

De praktiska erfarenheterna med svenska villasystem visar att m§nga anläggningar fungerar
otillfredställande p.g.a. felaktigt eller slarvigt installerade temperaturgivare. Men problemet
ligger inte bara p~ installationssidan. Om tanken t.ex. levereras utan dykrör och solf~ngaren
utan inbyggd temperaturgivare är det inte förv~nansvärt om solf~ngarens temperaturgivare
hamnar med en slangklämma p~ samlingsröret utanför solf§ngaren. kanske inte ens ordentligt
isolerad. och tankens temperaturgivare stoppas "någonstans'. under isoleringen och bara
ligger emot tankens metallvägg.

De nämnda problemen är viktiga att rätta till om man vill utveckla
villasolvärmeanläggningar. Antingen måste systemkomponenterna utvecklas så att risken för
felinstallation minskas eller ocks~ bör systemen förenklas s~ att temperaturgivarna
bortfaller. Överhuvudtaget vore det meningsfullt att se över de traditionella komponenter som
gör en solvärmeanläggning elberoende.

SERC i Borlänge deltar i ett förprojekt där en soleldriven circulationspump används i en
demonstrationsanläggning för solvärmt tappvarmvatten. För detta projekt finns det hittills
inga ekonomiska förutsättningar för vetenskapliga mätningar och utvärderingar, men det kan
i alla fall konstateras, att prototypanläggningen under sommaren 1991 har fungerat och
varit oavbrutet i drift. Pumpen startar, stannar och regleras beroende av instr~lningen p~
PV-panelen. Solpanelen har monterats i samma plan som solfångaren. Solpanelens och
pumpens karaktaristika m~ste anpassas till varandra och optimeras med en
impedansomvandlare. De exakta karaktaristikerna av systemet som används i förprojektet är
inte känd. Vi känner inte till n~got europeiskt kommersiellt system av denna typ. Vid Florida
Energy Center finns dock ett, som tillverkats i USA.

När det gäller reglersystemet kan man här ha förhoppning om att ett sådant kan bortfalla om
man lär sig anpassa karaktaristiken av en soleldriven pump till de verkliga
driftsförhållanden i en solvärmeanläggning. Det system som används i förprojektet består av
en 5 -watts solpaneloch en 12 V pump med maximalt 1 ,25 meter vattenpelare i lyfthöjd vid
1 000 Watt/m2 instrålning ( inbyggd impedansomvandlare). För ett sådant eller liknande
system förväntas ett marknadspris på ca. 1800 ,- + moms ( komplett).
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Standardreglerutrustningar som används i villasolvärmesystem i Sverige kostar utan pump
mellan 1000,- och 1500,-, Lägger man till pumpens kostnad och kostnaden för installation

genom behörig elektriker, s~ finns det tilloch med pengar att spara om man utvecklar det
ovan nämnda systemet, Eloberoendet och en gratis flödesreglering får man "på köpet",

Utländska reglersystem:
I de flesta villasolvärmesystem både i Danmark och Tyskland används samma typ av
temperaturdifferensreglering. I kombinationssystem för både varmvatten och värme regleras
dessutom en trevägsventil för att kunna styra värmeflöden antingen till det ena eller andra
värmelagret. Här mäts naturligtvis värmelagrets temperatur på olika ställen och dessutom
mäts den momentant max1malt möjliga temperaturen i solf~ngaren (även om den momentana
driftstemperaturen är mycket lägre). På så sätt optimeras värmeflödet i ett mera invecklat
system. Varmvattenberedning prior1teras upp till en viss temperatur; v1d för låg
instrålning förvärms relativt kallt vatten i systemet och om den inställbara
tappvarmvattentemperaturen har uppn~tts värms ackumulatortanken. Ett sådant system är
logiskt och ger möjlighet till relativt högt utbyte från solfångarna trots hög årstäckningsgrad
av solvärmeanläggningen (alltså ett i princip "överdimensionerat" system). Ett sådant 2-
tank -system visas som exempel i fig. 3.1 och 3.2. Att ett genomtänkt styr- och reglersystem
kan ge väldigt högt utbytet har bl. a. visats i (appendix 1 t kap 3.2), Vi anser att denna teknik
kan vara användbar i större system men att den sannolikt är för dyr för ett villasystem. Ett
flertanksystem med omfattande installat1on av pumpar, vent1ler , rör och reglerutrustning
komplicerar och fördyrar ett villasystem så att dess ekonomi och tillförlitlighet för
nuvarande användning i Sverige ifrågasätts.

Däremot kan de erfarenheter och det systemtänkande som ligger bakom s§dana system
initiera ett nytt tänkande när det gäller villasystem. Målet borde vara att använda sig av
självstyrande "densitets"krafter för att lagra värmen på rätt ställe i värmelagret samt att
upprätthålla skiktning i tanken för att gynna solfångarens verkningsgrad. Den
instr~lningsberoende flödesreglering som skisserades ovan skulle kunna bli en komponent
ett sådant system .

Ett annat mycket enkelt reglersystem kan användas i solvärmesystem med
vakuumrörsolfångare som arbetar som heatpipe. Eftersom en heatpipe-solfångare fungerar
som en diod kan den bara lämna värme TILL den circulerande vätskan i solvärmekretsen.
Värmen kan alltså aldrig tas IFRÅN vätskan och kylas ner i solfångaren, som det kan ske i en
konventionell plan solfångare vid felreglering. Detta innebär att en
temperaturdifferensreglering inte är nödvändig och man skulle kunna använda sig av antingen
t.ex. "till-från" reglering med ljusrelä eller bara en timer som sätter igång pumpen på
morgonen och stänger av den på kvällen. Vid dåligt väder förlorar man med ett sådant system
elenergi för pumpdriften samt värmeförluster från rörledningarna. Stora flöden påverkar
värmelagrets skiktning negativt, och denna systemfunktion kanske därför är olämplig i vissa

sammanhang.

Ett annat väldigt enkelt reglersystem har undersökts i Danmark ( ref. 5). Man har helt enkelt
l~tit bli temperaturdifferensreglering och cirkulerat solf~ngarvätskan hela dagen. Systemet
bygger p~ varmvattenberedare med kamflänsrörbatteri obso1ut 1ängst ner i tanken.Man
kunde konstatera att i nästan alla praktiska driftsfall värmen i ackumulatortanken hann stiga
samtidigt som det väldigt sällan förekom att tanken värmdes ända ner till botten och efter~t
kyldes ner genom solf~ngare. Detta är i och för sig en intressant erfarenhet, men eftersom
systemutvecklingen kommer att kräva motströmsvärmeväxling och skiktade tankar är den
mindre aktuell (se avsnitt 3.4).
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Armaturinstallationen är mycket beroende p~ hur systemet är uppbyggt. Om man bortser

fr~n de specialfall där självcirculation i solkretsen kan användas och där inget frysskydd

behövs, bruka det finnas följande huvudkomponenter i ett solvärmesystem:

Solkrets: pump, flödesmätare och avstängningsventiler ( för bytelservice)
expansionskärl, säkerhetsventil, avluftare
manometer, termometer
reglerutrustning och överhettningsskydd
ventiler för påfyllning och avtappning
värmeväxlare

Laddkrets: armaturer för att överföra värmen fr~n värmeväxlaren tilllagringsmediet
en 1 igt systemets uppbyggnad

Backup elpatron, värmeväxlare med tillhörande pump- och reglerutrustning enligt
system u p p byggnad

Fr~n värmeväxlaren överförs värmen till tappvarmvattnet eller värmesystemet-
Installationen i sekundärkretsen kan vara mycket ollka. Används en 1 tanken inbyggd
värmeväxlare, s~ behövs lnga armaturlnstallationer, men använder man en utanför tanken
liggande motströmsvärmeväxlare, s~ m~ste flödet i sekundärkretsen regleras och styras.
Som backup brukar man i Sverlge använda en el patron som h~ller tankens övre del p~
lnställbar temperatur. I Danmark och Tyskland är det mycket mera vanllgt att en värmepanna
st~r för backupenergin. Med hjälp av en extra värmeväxlare i tappvarmvattentankens topp
använder man slg av hetvatten för att h~lla tankens topp p~ önskad temperaturnlv~.
Exempel p~ olika systemlösnlngar och de för dessa nödvändiga armaturer se flgur 3.1, 3.2,
3.3,3.4.

I svenska villasolvärmeanläggningar installeras armaturer genom att delarna monteras på
plats individuellt. Detta kräver en del förståelse av installatören samt att det används
konventionella rördelar som oftast är överdimensionerade och för kostsamma. Genom att
sam la flera funktioner i samma byggrupp sparas både material- och installationskostnader
samt minskas risken för felkopplingar. Exempel: pump med inbyggd backventiloch enkla
avstängningsventiler, färdig ihopkopplad med expansionskärl, säkerhetsventil, avtappning
och påfyllning .
Som exempel kan här visas en tysk solinstallationsenhet som monteras framför
lagringstanken. De enda anslutningar som behöver göras är att ansluta solfångarnas fram-
och returledning, ingOOnde kall- och varmvatten samt fram- och returledning från
värmesystemet för backup-energin ( i det här fallet från värmesystemet), se bild 3.5.
Installationsenheten är logiskt uppbyggd, innehåller styr- och reglerutrustning samt
termometrar. Genom att man kan använda sig av specialdelar och fabriksmontering kan
kostnaderna sänkas samt kvaljten höjas.
N~got liknande hittar man j Danmark. Företaget Aidt miljö inkluderar alla armaturer i
varmvattenberedarens plåtskåp. Vid installationen ansluts där bara kall- och varmvatten
samt fram- och returledningen från solfångarkretsen.
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För de svenska villasolvärmeanläggningarna finns det delvis annorlunda förutsättningar än
dem i Danmark och Tyskland. Dels använder vi (än s~ länge) mera el b~de som backup och
som värmekälla, dels fungerar m~nga solvärmesystem ihop med vedeldning och ganska stora
ackumulatortankar. En önskvärd, meningsfulloch ekonomiskt intressant utveckling vore att
ta fram en solinstallationsenhet som möj liggär en enkel koppling mellan solkretsen p~ ena
sidan och vilken lagringstank som helst p~ andra sidan. Kallar vi denna enhet för solbox och
betraktar den som en "svart l~da" så ska den fylla följande funktion (se bild 3.6):

på den ena sidan ansluts fram- och returledningar från solf~ngarna
på den andra sidan ansluts kallvatten och varmvatten ( innan och efter den

befintliga lagringstanken
alla funktioner för b~de solsystemets funktion samt för laddn1ngskretsen

och servicefunktioner finns inbyggda 1 solboxen.
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3.4 Tank I vårme1ager

Det vanligaste tanksystemet i svenska villasolvärmeanläggningar är en ackumulatortank med
inbyggda kamflänsrör som värmeväxlare. Ackumulatortankar som används i villor finns i
storlekar fr§n ca. 500 liter upp till 2 000 liter. Oftast fyller tanken flera funktioner, t.ex.
ackumulator för vedeldning eller nattel, som en elpanna; tanken är ofta b§de
ackumulatortank för värmesystemet och tappvarmvattenberedare. Det förekommer

naturligtvis alla tänkbara kombinationer fr§n värmepump och värme~tervinning till den

enklaste varianten där man koppla solvärmesystemet till en befintlig varmvattenberedare.

Tittar man närmare p~ systemlösningarna, s~ finns det brister i de allra flesta
anläggningarna. Tappvarmvattenberedare som används är sällan gjorda för att samverka med
ett solvärmesystem. Elpatronen som ska vara i drift s~ sällan som möjligt -som backup -

brukar värma stora delar av förr~det. Detta medför högre fram ledningstemperaturer och med
detta sämre verkningsgrad och ekonomi p~ solvärmesystemet. Solvärmebidrag har getts för
SOLFÅNGARENS prestanda under normförutsättningar ( 50 graders drifttemperatur). Hur
mycket värmeförluster både rörledningar och tank har och hur ofullkomligt ett SYSTEM är,
har man i bidragssammanhang inte kunnat ta hänsyn till.
Värmeväxlingen in i förr~dsberedaren är ocks~ ett problem. Varmvattenberedare med inbyggd
värmeväxlare är sällsynta, väldigt dyra och sällan avstämda för optimal samverkan med ett
solvärmesystem. Som extern värmeväxlare finns möjlighet att komplettera befintliga tankar
med en koaxialvärmeväxlare under tanken eller använda sig av motströmsvärmeväxling med
pump p~ sekundärsidan. De förstnämda alternativet kan anses som en intressant
infallsvinkel, men den verkar inte färdigutvecklad: det krävs stora övertemperaturer i
sol f~ngark retsen för att f~ ig~ng sekundärkretsens självcirkulation och dessutom är en
befintlig el beredare redan fr~n början för varm. Hela systemet är tyvärr en rätt d~lig
kompromiss. Extern motströmsvärmeväxling är tekniskt väldigt bra fast blir i praktiska
installationer i sådana sm~system väldigt dyr och används därför sällan.

Det vanligaste i Sverige är allts~ kombi-ackumulatortanken med inbyggda
kamflänsrörvärmeväxlare. Ett exempel visas i bild 3.7.
Det är b~de enkelt och billigt att överföra solf~ngarens värme i en s~dan insvetsad
värmeväxlare. Den läggs alltid i botten av tanken där solen värmer det kallaste vattnet i
systemet. P~ s~ sätt har so1fAngaren den momentant högsta verkningsgraden. Tankens
storlek brukar man dimensionera med 50 till 100 liter per m2 solf~ngaryta. Ett sådant
traditionellt utförande medför inte den bästa systemlösningen som arbeten i b~de Tyskland
och Danmark har visat. När solf~ngarna värmer tankens botten tar det vid soligt väder hela
dagen innan tankens topp (och för detta systemet betyder det hela tanken) har kommit upp i
användbar temperaturniv~. Backup-energin m~ste allts~ hela tiden utnyttjas för att
temperaturen i tankens övre del ska vara tillräckligt hög. Jämför man detta traditionella
system med ett l~gf1ödessystem , där tanken laddas uppifr~n, är det möjligt att höja
solvärmesystemets täckningsbidrag med lO -20 %. Furbos f1er~riga arbeten ( se appendix
1 ) p~ Danmarks Tekniska Högskola visar tillskott i denna storleksordning när
ackumulatortanken laddas uppifr~n. P~g~ende forskningsarbeten i Tyskland har lett fram till
ett fördelningsrör som används i samma syfte: strategin är den att man redan efter en kort
stund soligt väder har ti11gAng ti11 enbart solvärmt vatten. Solvärmeanläggningen i
Ronneby Brunn (appendix 1, avsnitt 3.2) är mycket större än en villaanläggning men
bedrivs efter samma princip med samma fördelaktiga resultat.
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I de flesta svenska värmelagringstankar används ett kamflänsrörsbatteri även för värmeuttag
av tappvarmvatten. Detta batteri placeras i tankens topp och fungerar som

genomström ni ngsvärmeväxlare. Konceptet har flera nackdelar: värmeväxlaren m~ste vid

tappning överföra s~ stora effekter som 30 -40 kW. Detta medför att tanken alltid m~ste
h~lla väsentligt högre temperatur än den önskade tappvattentemperaturen och att en eventuell

skiktning i tanken förstörs vid tappning genom intern circulation och blandning. Solsystemets

effektivitet minskas både vad det gäller den momentana verkningsgraden och den
~rstäckningsgrad som uppn~s.

I Danmark marknadsförs ett l~gflödessystem där tanken best~r av en dubbelmantlad

varmvattenberedare med el-backup i den övre delen. Systemet ät väldigt enkelt uppbyggt, en

principskiss finns i fig.3.8. Den dubbelmantlade förr~dsberedaren används i Danmark i
första hand av traditionella skäl, den massproduceras och är väldigt billig. Trots vissa
nackdelar (t.ex. att värmeöverföringsytan ändras med förändrat laddningstillst~nd av tanken)
har detta system visat sig vara överlägset v~ra lagringssystem med bottenvärmeväxlare b~de
vad det gäller solsystemets täckningsgrad och ekonomi.

I Tyskland används i tappvarmvattensystem i de allra flesta fall emaljerade förr~dsberedare
med både en bottenvärmeväxlare för solsystemet och en toppvärmeväxlare för backup-
energin från värmepannan. Som vi tidigare nämnt pligår utveckling i riktning mot skiktade
tankar. I kombisystem använder man sig av en kombination av samma förrlidsberedare och en
ren ackumulatortank för värmesystemet (se bild 3.2). Vid dimensioneringen av
solvärmeanläggningen delas tankvolymen upp p~ förr~dsberedaren och ackumulatortanken.
Solsystemet f~r en mer invecklad styrning som primärt laddar förr~sberedaren och
sekundärt ackumulatortanken (se ocks~ kap. 3.2), p~ s~ sätt närmar sig hela systemet den
strategi som beskrevs för. ett l§gflödessystem med laddning uppifr~n. System lösningen
bedöms som bra genomtänkt, men väldigt dyr p~ grund av komplexiteten.

Utvecklingsbehovet för svenska system skiljer sig från både danska och tyska. I Sverige
krävs större ackumulatorvolym som utnyttjas i kombination av solenergi och andra
energislag ( t.ex. vedeledning, nattel ,värmeåtervinning). En gas- eller oljepanna, som är
mycket mer vanlig i Tyskland och Danmark. behöver ingen ackumulatortank.
De detaljförbättringar som den nämndalågflödesstrategin kräver borde appliceras i ett
värmelagringskoncept som är anpassat till behoven i svenska villasystem. För detta krävs
kunskap om och utveckling av hela systemet.
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Fig 3.2) Korflbiner8t \o'8rmesystem för ve'jeldning och :::o 1 \0'8 r me ( /8gner und Co, Ty$k18nd)
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fig 3.3) Sy$temkoppli rlg a'y' ett $ol'y'ät-rne$ystem f t-§ n Dartsk Solvät-rrte AlS

t. Solfanger.
2. F01er til styring (se punkt 5).
3. Udluftning af solfangerkredsen.
4. Manometer på solfangerkreds.
5. Differenstermostat.

De grå linier til 2 og 15 er f0lerledriin-
ger I der ender i en termostatisk f01er .
Når temperaturforskellen mellem 2 og
15 er owr 5-7°C, starter pumpen, og
solfang~ken korer nmdt i syste-
met og afgfver varmen i den nederste
spiral i vanntvandsbeholderen (6).

6. .Varmtvandsbeholder .
7. Spiral, der kan sluttes til centraIvarme-

system. Det er ikke standard på an!a!g
fra Dansk Solvarme.

8. El-patron, 220 V J 1000 W.
9. Skoldningssikring.

Den blander koldt vand i det varme
fra vanntvandsbeholderen. Indstilles til
ca.50°C.
På en solrig sommerdag viI der Jet
kunne ~e temperaturer på 90-95°C
i varmtvandsbeholderen.

10. Varmt vand til husholdning/bad.
tt. Koldt vand.

12. Sikkerhedsventil på solvarmelafeds
med opsamlJngsbeholder .

13. EISpan5ionsbeholder .
14. Solfangerspiral i vann1vandsbeholder .

Afgiver varmenfra solfangerne. Det
varme vand viI stige til tops i beholde-
ren, og detkolde vand viI synke tU
bunds.

15. F01er ti1 styring (se punkt 5).
16. Pumpe, der cirkulerer solfan~

ken, når temperaturforskellen meDem
solfanger og bunden af varmtvandsbe-
holderen er stor nok (se punkt 5).
Dette gor , at solfangerne ikke afkeIer
vandet i beholderen ~ lawre tempe-
ratLD" i solfangeme.

17. Kontraventil.
Den forhindrer selvdrku1ation i sol-
fan g erkr edse n .

18. Solfangerkreds.
Består af et lukket rorsystem med sol-
fange~ke.

19. Påfyldningsventil til solfang~ke.
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fig 3.4) Sy$temkoppli rlg av det d8rJ$k8 $ol\o'ät-me$y$tem AR-CON

~

Funktion:
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fig 3.6) Solvärme till befi ntligt system

I ..$01 bo)~en.. f6ren8$ f61-i8nde ~~omponerltet-: pump.l flöde$re,J1eri ng.l reg1er- och

$tyrutru$tni ng.l exp&rl$ion.l v8t-rJ)e.y'8xl1 ng $&mt &,,1&ppnl rlg$- re$p. pgfyll rli ng$utru$trli rlg.
Temper8tur o(:h try(:k m8t3. ..Solboxen.. $~~8 .y.&r& komplett med $n8bbkoppling8r for en~~el
morlterl ng.
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fig 3.7) S'y'en$kt $ol'y'ät-r(le$y$tem med kombi -sckumulstortsnk
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fig 3.f:) F't-i r II:: i p$ki$s av ett d8rlskt 1991löde$system med dubbel m8rlt18d var rnv8ttentlereda t-e
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4- ) Kostnader I I önsamhet

det följande ska en jämförelse mellan tre olika solvärmesystem redovisas.

System 1 är ett svenskt standardsystem J best~ende av 6 m2 solf~ngaryta ( 2st. solf~ngare)
och en 500 llters ackumulatortank med el-backup j övre halvan. Tanken jnneh~ller en

bottenvärmeväxlare för solvärmen och tv~ serlekopplade värmeväxlare för
tappvarmvattenproduktjon j övre delen. Som exempel valdes Solsams system.

System 2 är ett danskt lågflödessystem bestående av en 5 m2 solfångare och en 210 liters
dubbelmantlad tappvarmvattenberedare med inbyggda armaturer och styrutrustning för
solvärmesystemet. Detta systemet marknadsförs av Aidt miljö.

System 3 är ett tyskt solvärmesystem från företaget Solvis. Solfångaren är 6m2 stor och
tankenheten består av en 400 liters emaljerad förrådsberedare med två inbyggda
värmeväxlare för solkretsen och backup-energi fr~n pannan.

Alla tre systemen har kostnadsberäknats. Vi har sammanställt en materiallista för hela
systemet för ett installationsexempel och en sammanställning av arbetstimmar och
installationskostnader. Följande rubriker har specificerats:

-materialkostnad för solf~ngare inklusive takfästen och pl~tdetaljer för

takintegration
-arbetskostnad för uppsättning och montering solf~ngare
-materialkostnad för förbindelseledningar mellan solf~ngare och tank
-arbetskostnad för ledningsdragning
-materialkostnad för pump. reglerutrustning och all armatur
-arbetskostnad för armatur- och elinstallation
-materialkostnad för tank, värmeväxlare och isolering
-arbetskostnad för tankinstallation och isolering

Utg§ende ifr§n det svenska systemet valdes system 2 och 3 med hänsyn till att de
representerar en möjlig utveckling av interesse för svenska villasolvärmesystem.
Det svenska systemets kostnadsfördelning visas i fig1.l. Som ledningssystem används
konventionellt rörmaterialoch isolering ( se kap. 3.1 ), tanken är billig i inköp medan
arbetskostnaderna för tankinstallationen, armaturinstallationen och isoleringen är relativt
höga. Med egen erfarenhet av s§dana installationer kunde detaljkostnaderna väl
dokumenteras.

System 2 är ett "lågprissystem " och har dessutom bara 210 liters förrådstank. Solfångaren

är extremt enkeloch billig, absorbatorn består av en lång svart plastslang och som
täckmaterial används akrylbelagt polykarbonat. Tanken innehåller all armatur- , pump- och
styrutrustning. Jämfört med det svenska systemet är installatlonskostnaderna små.
Systemets kostnader visas i fig-12.

System 3 är ett mer utvecklat system än det svenska systemet b~de vad det gäller
prefabricering av komponenter och deras prestanda. Solf~ngarens höga prestanda beskrevs
redan i kapitel 2. Tanken är likas~ förbättrad, den har mycket reducerade värmeförluster
genom att alla rör lämnar tanken genom botten och den har alla armaturer samt pump- och
styrutrustning färdig monterade (se fig 3.5). Detta system antas här uppbyggt med ett
dubbelrörsystem typ "twintube" som beskrevs i kapitel 3.1 med avsikt att att f~ utterligare
en förbättrad komponent med. Systemets delkostnader visas i fig ~.
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Naturligtvis är det problematiskt att jämföra kostnader fr~n olika länder, bl a p~ grund av
att varierande arbetskostnader ing~r i produktpriset. Dessutom kan aldrig en jämförelse av
arbetstiden för JnstallatJonen vara absolut exakt. En möjlJghet vore att Jnhämta offert på ett
specificerat jobb. Men även d~ brukar man f~ mycket olika prJser. Det som här är gjort
baseras p~ egen praktisk erfarenhet av solvärmeinstallation, och vi har försökt att göra
jämförelsen s~ objektJv som möjlJgt.

För att bedöma lönsamheten för de nämda systemen utfördes beräkningar enligt referens 6.
Vi har antagit 30 års avskrivningstid vilket kan anses rimligt för installation vid
nyproduktion. Vidare har vi antagit 6 ~ realränta och 2 ~ relativ kostnadsökning avel resp
värme samt en årlig underhållskostnad motsvarande 0.5 ~ av installationskostnaden.
Systemens verkliga driftstemperatur är okänd och beror på så många detaljer, att det utan
noggranna datasimuleringar här bara har kunnats göras grova antaganden.

För de tre systemen beräknades följande värmekostnader

system 0,9 - , 1 kronor per kWh

system 2: 0,8 - , 1 kronor per kWh

system 3' o ,6 -O ,8 kronor per kWh

De angivna siffrorna ska anses som ett preliminärt resultat och en fingervisning åt vilket
h~ll ett fortsatt utvecklingsarbete bör riktas. System 2 var väsentligt billigare än det
svenska referenssystemet men ger b~de genom mindre anläggningsstorlek och sämre
sol f~ngarprestanda bara sm~ värmekostnadsreduceringar. Arbetar detta system ofta med l~ga
temperaturer kan det i alla fall vara intressant. System 3 sänker värmekostnaderna
betydligt. Här är b~de prestandan bättre och totalkostnaderna lägre. Den fortsatta
utvecklingen av sm~ solvärmesystem för svenskt bruk bör utnyttja dessa erfarenheter.
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Fig 4.1) Del kost n8Jjer systern

j r138r(118d 3olerlergj per gr 2509 kWh för T8b3 = 30 grd

1 835 kWh för T8bs = 50 grd
1 082 kWh för Tsb$ = 70 grd

.Material

~install,

solf. -ledningar tankarMatur
-

37 %

4 %

14650,-
1 610,-

Materialkostnad solfångare
Uppsättning/montering solfångare

8 %
6 %

3310,-
2300,-

Material ledningar, dränkärl
Arbete ledningssystem

9 %
10 %

Material armatur,pump,regler 3675,-
Arbete armatur och elinstallation 4070,-

21 %

5 %
Ackumulatortank/vvb,vvxl,isolering8500,-
tankuppsättning och isolering 1 840,-

100 %39955,-

=======================
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Fig 4.2) Del ko$tneder $y$tem 2

i rI3&rol&d 3o1erlergi pet- gt-: 1 615 ~~.w.h for T8bs = 30 grd

7 19 ~~\Nh för T8bs = 50 grd

.Material

Dinstall.

tanksolf. -ledningar arMatur
-

b 125,-

1 265,-

24 %

5 %

Materialkostnad solfångare
Uppsättning, montering solfångare

4 %
5 %

1025,-
1 150,-

Material ledningar
Arbete ledningssystem

1 %
10 %

350,-

2460,-

glykol,mm
Arbete armatur och elinstallation

49 %
2 %'

12300,-
575,-

Tank incl. armaturer, regler,mm
Uppsättning, isolering

25135,- 100 %
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i rl3arnlad erlergl per gr:

Fig 4.3) Del ko3tnader 3y3tem 3

Material ledningar

Materialkostnad solfångare:

Material armatur, pump, reglerutre

kkR

13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
D

Tank, vvb, vvxl. , isol.

salf. -lednIngar

1

iliill ~ ~ ~

Delkostnader villasolyär~e SEK

2984 kWh for T8tl3 = 30 grd

2

:.:.:.:.:.:.:.

ili:::::

arMatur

3

4111,-
2460,-

1 025,-

1 150,-

- tank

4

33906,- 100 %

38 %

4 %

29 %

2 %

14 %

7 %

3 %
3 %

[Zjinstall.

-ri1aterial

35

Arbete ledningssystem

Uppsättning, montering solfångare

Arbete armatur och elinstallation

Uppsättning, isolering

SDLUIS 6 ~2J 4881 yyb

2 336 k'lf\fh för Tab3 = 50IJrd

1 570 kW'h för T8tl$ = 70 9rd

12740,-
1 265,-

998°t:-

575,-



5. ) F ortsat t verksamhet

Det p~började arbetet visar I att betydliga förbättringar i svenska villasolvärmesystem är
möjliga b~de när det gäller att effektivisera systemet och höja dess prestanda samt att
reducera kostnader genom att vidareutveckla systemkomponenter och minska

i nstallationskostnaderna.

Ett fortsatt utvecklingsarbete för villasolvärmesystem bör indelas i följande delområden
1. ) datasimulering av nyutvecklade systemlösningar
2. ) praktisk test av nya systemkomponeneter i solkretsen
3. ) praktisk test av värmelagringsenheten

1.) Datasimulering

Vi avser att använda oss av de kunskaper om simuleringsprogramet TRNSYS / PRESIM som
finns inom SERC för att simulera nya systemlösningar för villasolvärmesystem. I detta
arbete kommer att ingå både en vvs- och solvärmeteknisk utveckling samt en anpassning av
simuleringsprogrammen till dessa speciella processer. Vi vill till en början undersöka.

-lågflödessystem i jämförelse med traditionella system
-solvärmesystemets karaktaristik vid användning av instrålningsberoende

flödesreglering med solcellsdriven lågspänningspump
-värmeväxlarnas funktion och dessas optimering
-lagringstankens funktion och dess optimering

Praktiskt arbete med systemkomponeneter i solkretsen2

Parallellt med simuler1ngsarbeten bör ett praktiskt arbete inledas för att ge användbara
mätdata där sådana 1nte föreligger för att sedan kunna verifiera gjorda optimer1ngar. Det

praktiska arbetet bör ske på följande områden:
-fortsatt uppbyggnad av en mätplats där nya utvecklingar av

lågflödessolfångare kan testas i jämförelse med befintliga
-utveckling och utvärdering av solcellsdrivna lågspänningspumpar
-lågflödesrörsystem I se kapitel 3.1
-"solbox" -utveckling av en drivenhet mellan solsystemet och valfri tank

(se kapitel 3.3)

Praktlsk arbete med värmelagrlngsenheten3.

Vi avser att utveckla en skiktad ackumulatortank med invändig eller utvändig
motströmsvärmeväxling av solvärmt vatten. Prestandaförbättringar i l§gflödessystem med
skiktade tankar ska verifieras. Ett s~ kallat I'Schichteneinspeisesystem" som har utvecklats
av ett tysk solvärmeföretag ska anpassas för svenska ackumulatortankar. En prototyp ska

byggas och utvärderas:
-uppföljning av de danska l~gflödessystemen
-uppföljning av tysk skiktad tank för villasolvärmesystem
-utveckling av tank anpassat till svenska villavärmesystem

(se kapitel 3.4)
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Vi eftersträver forts8tt S8m8rbete med b~de utländsk8 föret8g OGh forskningsinstitutioner för
8tt til1godogör8 oss red8n gjord8 erf8renheter. Vj h8r p~börj8d kont8kter med
solenergjforskningscentret i H8nnover i Tysk18nd s8mt med D8nsk8 Högsko18n i Köpenh8mn.

Hösten 1991 börjar på högskolan i Falun/Borlänge en 40 poängs påbyggnadsutbildning i
förnybar energi och miljö, där solvärmeteknik och energilagring ingår. SERCs resurser i
form av personaloch utrustning används i hög utsträckning av såväl denna kurs som inom
energikurserna på 80p-linjerna. 250 kkr ställs till förfogande från högskolans tekniska
sektor för inköp av materialoch instrument och för installation av mätutrustning inom
solvärme och värmelagring. Det ses som mycket positivt från T -sektorns sida att
laborationsutrustningen kommer till användning också i SERCs FoU-arbete. Vi kan därmed
bygga upp den basutrustningen som behövs för projektet på T -sektorns bekostnad. Vidare
kommer några studenter att kunna.ges tillfälle att medverka i projektet som en del av sin
utbildning. Under hösten 1991 medverkar och så en examensarbetare från Technische
Hochschule in Brauschweig, Thomas Krause, i projektet.

Vår målsättntng för det fortsatta projektet är att under pertoden 91 10 01 -93 06 30
utveckla ett villasystem som är avpassat för svenska förhållanden och som är mer

kostnadseffekttvt än dagens. Vt avser att under projektets gång samråda med såväl tillverkare
som svenska och utländska forskare.

TACK

Studien har bekostats av Statens Råd för Byggforskningen. Vi villockså tacka Simon Furbo,
Danska Tekniska Högskolan i Köpenhamn. Gunter Rockendorf. Solarforschungscentrum i
Hannover. Tyskland samt deltagare i seminariet den 22. mars 91 och kolleger på SERC för
värdefu lla synpunkter .
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)Sjmon Furbo 1.1) Fordele med sm~ volumenströmme 1 solvärmeanlaeg ,meddelelse
nr. 188 dec 1987, laboratoriet för värmeisolering, Danmarks Tekniske
Högskole, 1987

1.2) Höjtydende solvärmeanläg med sm~ volymströmmeJ meddelelse nr
2051 Laboratoriet for Varmeisolering, Danmarks Tekniske Högskole.
1989

Tre mindre solvärmeanläggningar för tappvarmvattenbruk beskrivs:
A.) En pumpdriven anläggning med konventionell kamflänsrörvärmeväxlare i tankens botten,

B.) Självcirculerande anläggning,
C. ) Pumpdriven anläggning med dubbelmantlad och l~gflöde i system.
Anläggning A. ) är referensanläggning och är i huvudsak identisk med de anläggningar som säljs
i Danmark idag.

Mätningar visar 10 % högre täckningsgrad för anläggning B.) jämfört med referensanläggning
A.) och 20% högre täckningsgrad för anläggning C.) jämfört med referensanläggning.
Resultatförbättringen förklaras med lågflöde som man erhåller "naturligt'. i fall B.) med
egenkonvektion och med ett pumpsystem med stark nedsatt flöde (ca. 0,15 1/m2 min) i fall C.)
Lågt flöde ger temperaturhöjningen som snabbare ger användbar temperatur i tankens topp.
Därigenom behövs mindre el-backup i tankens topp och på så sätt fås en högre sol-

täckningsgrad.

Fllrbo ;äi77får tre s},"Stem oc17 varl'erar samtl'dl'gt f/ödet j so/f!17gar./;'retse17 oc17 ta17./;'e17s
Iltform171ag. E17 so/f!17gare som körs med mladre f/lW /evererar pote17tl'e// 17ögre temperatllr
som be17å'vs får att /addo e17 ta17k "IJpplfr!17 " .E17 dllbbe/ma17t /ad ta17k bed7i77s 17a bå'l/re fårmlfga

a// /a t Il/vara de17 17ögre /emperatllre17 ån vad de17 ./;'017ve17/ 1'o17e/ /a /a17ke17 17ar, /'1817 frlfga17 år
17llr refere17ssy'S/emet skll//e reagera p! /~f/~ Fl.?rs/års a// e,rergi i b0//e17värmevå)r'/are17
e//er skll//ede17 irå'l/ ll/form17lag ocks..Jkll1717aa17passas /,1/ et/ /~/7Ö{:t?ssystem? Hllr 'lJra"år
ege17//1'ge17 rB17 dllbbe/ma17//ade t817ke17 a'17 17llr skll//e e17 /817./;. " som t8r ån171l mer !Jån~.,.yn t,l/ ett
/t!gf/lWssys/em be17öv8se Il/ ,? Fllrbo~.'. resll//8/ Vl~r s/or81l/veck /lagml.?i'/,'g17eter b&:iJ vad det
gill/er so/f!17gare17s 817p8ss17lag t II/ /t!gf/lWssystem.. 17öde~/eg/er lag l.1t.7/7 ta17./;-e17s Iltform171ag
sam/ dess a17pass17lag ti// prodllkt,'017 a'17 /asl

sid 1a8 0 10
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2.) Bengt Perers
Heimo Zinko
och andra,
STUDSVIK 2.1 )Arbetsrapport Studsvik nr El 84/61: Vattentank och

värmeväxlare för solvärmt tappvatten
2.2) Sm~ solvärmesystem, erfarenheter/synpunkter fr~n Studsvik,
seminariebidrag fr~n Bengt Perers, mars 1991 p~ SERC i Borlänge.
2.3) Förslag till förbättrade system för solvärmt tappvarmvatten,
Arbetsrapport Studsvik nr ED-87/53 I 1987

2.4) Bengt Perers: Solvärmt tappvatten för Rosvalla idrottsplats, BFR
rapport R 55: 1 988

2.1) inneh~ller en beskrivning av ett försök med en ny princip för produktion av solvärmt
tappvarmvatten. En värmeväxlare för tappvarmvattenproduktion placerades i en platsbyggd
ackumulatortank av gummiduk. M~let var att uppn~ bra temperaturskiktning för att optimalt
utnyttja solenergin. Principen anses lämplig för s.k. l~gtemperatursolf~ngare. Värmeväxlaren
bestod av kopparkamflänsrörslingor som kapslades med gummiduk s~ att karaktäristiken av en
tvärströmsvärmeväxlare uppn~ddes. Tanken laddas med soloch el s~ att skiktningen uppn~s.
Tappvarmvattenuttaget sker genom värmeväxlaren. Genom värmeväxlarens mantel pumpas ett
reglerat flöde för att uppn~ motströmskaraktäristik och bättre värmeöverföring jämfört med
en okapslade slinga. Skillnaden mellan kapslad och okapslad
värmeväxlare studerades. Genom kapsling och tvångsflöde på sekundärsidan tredubblades
v är m eväx 1 arens v är m eöverför i ngskoeffi cient.

E17 8V817{..~r8d ~.,tyr171i7!1l.~!l reglerli7!1 fb'r li7trlinm171i7!18V tv817{lS17l.wt 817V8i7$~.' i "'Yfte 8tt

fo'rb8ltr8 v8'rmeOverIÖ'rli7ge17. {/17$rsOk171i7ge17 v/~r 8tt ge17om k8pslli7!18V vå'rmev8~..18re17
k {/17$ sk l'k t171i7~17 i t817f..e17 b löe!l8118s V 1'd V8rmv8tte17tltt~ Oe17 817Våi7d8 regler{/tr{/st171i7.1;t:?17 8'r

178t1.1rll'gtvIS 811$les få'r kompll'cer8d få'r pr8kt/sk 817Våi7d17/i7!1 i vlJl8Sy'Stem me17
1.117$rsO'k171i7ge17 ger e17 li7tre :.o:;a17t 1;i7gervIS171i7!1 p8 mbj.II'g!leter 8tt 817Våi7d8

k8mfI8i7srå'rv8'rmev8xI8re i sk lkt8de t817k8r.

I 2.4) beskrivs en solvärmeanläggning för tappvarmvatten med 110 m2 solfångare och två 2,5
m3 trycklösa platsbyggda tankar med gummiliner och cellplastisolering. Värmeuttaget sker i
slingor av kamflänsrör. De tv~ tankarna är seriekopplade.

Hår 8nvåi7des tr:ycl:'lo'sa t8nl:'8r oc!l ett rordeln1i7g:;.lor ror 1i7komm8nde solvårmd votten :;."amt
ser18kopplli7gov de tv§ tonkorn8. /dett8s:.vstem tlppn§sen vl:..."Ssklktnli7g. Arbetet år li7tre.>"S8nt
ror V1J 18SOlvårmesy'Stemets tltV8l..,,/:'11i7g. ,4v ropporlen 1i'8m{)1r li7te !ltlr t8nken rtln.!};?rade i
detot/:
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3. )St.atens Provningsanstalt, Bor§s

3.1) Reinhold Larsson, Knut-Olof Lagerquist: Solvärmeanläggningar
för sm~hus och simbassänger I BFR rapport R82: 1989

3.2) Reinhold Larsson, knut-Olof Lagerquist: Solvärmesystem med
korttidslager, BFR rapport R70: 1989

3.3) Peter Kovacs: Solf~ngare för värme och tappvarmvatten, BFR
rapport R39: 1990

Arbete 3.1 var inriktat p~ att mäta och utvärdera kvalitet och prestanda för nya, mindre
solvärmeanläggningar avsedda för uppvärmning och varmvattenberedning. Tolvanläggningar
undersöktes, solf~ngarstorleken varierade mellan 5 och 12 m2, tv~ badanläggningar med rund
100 m2 solf~ngare och ett flerfamiljshus med 30 m2 solft§ngare.

Insamlad solvärme per m2 solft§ngare för de olika anläggningarna varierar mellan 140 och 400
kWh/m2. Täckningsbidraget lt§g mellan 50% för en tappvarmvattenanläggning och 10 -20%
för kombinerade system. Den totala investeringskostnaden för
solvärmeanläggningarna varierade mellan 1900 och 4700 kronor per m2 ( 1986 ~rs
penningvärde). Med 20 ~rs avskrivningstid och 6% realränta beräknas solvärmekostnaden
mellan 0,5 och 1 ,9 kr/kWh.

,417liigg17Ii7{18r178 å'r våldl'gt OII~.8 a"ll det å'r sv8rt 8tt.18inrO'r8 dem. De stor8 :,'* 1'/ 1178{j';!r178 i
li7vester 1i7g:,~.Ost178der l e,.. m8ste vål delv IS beror fJ8 !lllr m,~'t:'ket 8V I~r li7gsSy':5'temet som
råk178S tIll ~"l7lvå'rme17. Det VI~"8r SI'g ko17/(.ret 8tt /(.ri17gkost178{j';!r som ro'rled17Ii7{18r,

8CkllmllI8tort817k oc!lli7st8118tIO17:,'*ost178d si8r myt:'ket !l8rd8re i sm88nliigg17Ii7{18r 8n i stor8

b8d8nliiggnli7g8r, Utm8nli7~n ro'r vll18solvå'rme å'r 811ts8 8tt mli7liner8 deSS8 tö'rdyr8nde de18r.
$olvå'rmens tIllskott å'r mycket beroende 8V 18ste17. Energlfo'rbrllknli7~17s ro'rdel17li7g iJ'ver 8ret
å'r mYl..'*et VI~.tl'gt 8tt kåi7n8 tl'/l ro'r dlinenslonerli7gen.

/178St817 8118 sm.1anl@nli7{18r 8nvåi7ds k8mriJ'r som v8'rmevä;,..18re i ,x'kllmllI8tort8nken. B8r8 {i;1
sto'rre 8nliiggnli7{18rn8 /\.8n {}Jnom serl'ekofJfJlli7g 8V v8rmv8ttenberedarn8 eller .vttre

motstroinsv8'rmevåx 18re 8st8dkomm8 ett system som /;.8n lItn,~'.t<18 solv8'rmen mer errek t ivl
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I 3.2) beskrivs en tappvarmvattenanläggning för en hotellbyggnad bestående av 120 m2

solfångare och 16 st ackumulatortankar a 550 l. I varje tank finns en varmvattenbehållare med
en volym av 100 l. Laddning av solvärmen till tankarna styrs av en mikrodator som kopplar

solvärmen till den tank som är lämpligast ur temperatursynpunkt. Solfångarfältet samlade
under ett år 475 kWh per m2 av den 930 kWh/m2 instrålade energin. Detta motsvarar en

systemverkningsgrad på 51 %. Solvärmesystemets täckningsbidrag blev 43% av det totala
värmebehovet för varmvatten. Det solvärmda värmelagrets bidrag motsvarade 372 kWh/m2

solfångare. Värmeöverföringen mellan lagrad solvärme och varmvattenbehållarna visade sig
vara för dålig p.g.a. det oväntat stora flödet under f~ timmar p~ dygnet.

SolfJng8ren 8'r res1.1lt8t 8V en ny I.Itveck lli7!l som sk il;8r si!l frJn de konventl'onel18 SvenSk8
Sl.71f8ngarna Oen iJ'r li7te (iJi7nl.1) tll/giJi7!lII'g p8 svensk m8rkn8o:' /ntress8nt iJ'r) att 8bsorb8torn
~~mtldlgt 8'r b8'r8nre konstr1.1ktl'on fo'r !l18sel Absorb8torn 8r bar8 Sv8rt mJl~ , !J8r relativ

!Jögt no x!J dJ'11'gt /\.- v8'rde) en solf8n~re egentll'gen med gJrdagens prest8n~ t1en om den kan
prod1.1cer8s oc!J s81;8s billigt, sJ viS8r tBn !J8'r I.IndersO'knli7gen 8tt m8n I.IppnJ en otroligt fli7
t.5cknli7gsgr8d med ett br8 s:vstem. H8'r mJste man nat1.1rllgtvl's !J8i7vl~ tll18tt t.5ckningsgra:1?n
s8'kertblevsJ br8 bl.a p.g;8; 8tt v8'rmelasten (t8ppV8rmv8ttenfo'rbr1.1knli7gen...) i dett8
spet.,.'18If81 let V8r v8i'dl'gt gynns8m IZ7'r 8nv8i7dnli7g 8V solv8'rm~. stor fo'rbr1.1knli7g pJ SOmm8ren
X!J mli7dre p8 vli7tern ( mli7dre beliiwnli7!l pJ !JotelleU Å 8ndr8 sidan 8VVlker orl'enterli7gen

frJn ll1ealet söder l.~!J en V l's~.'. skl.1!l!lnli7!l fo'rekom ) nJgot som bo'r !J8r m li7sk8t res1.1ltatet

Jl8'rmel~ret bestod 8V 16 t8nk8r i 4 gr1.1pper med 4 t8nk8r var. Utt~t av Varmv8tten ~nom
t8nkarna orsak8de problem eftersom v8'rmeo'verfo'rli7gen V8r fo'r dJ'11'g fo'r de stor8 effe/\.ter som
t8pp8des. Fo'r vII18s,~temen gi1i'ler iprli7cl;o S8mm8 S8k.. ener!lilltt8get genom t8ppnli7gen

8V Varmv8tten 8'r tBn sto'rsta effekten m8n !Jar 8tt !Janterar X!J !J8'r be!Jo'ver m8n antli7gen en

v8i'dlgtstor v8'rmeO.verfo'rande yt8elleren fo'rrJds!JJllnli7!lsom kl8rar t8ppnli7gsli7terv81Ier.
P8 1ati:f17Ii7gssldan me11817 i solfJng8re17 prod1.1cer~ v8'rme oc!J t817ke17 som 8Ck1.1m1.1ler8r tB17178
v8'rme !J8r ma17 d8'remot lyck8tS v8i'dlgt br8; Oett8 p.g; 8; tVJ tek17l'sk81o'snli7g8r.. Fo'r tBt fo'rst8
bor tfal ler pr 1i778'r v8'rmevå.'( 11i7g pJ grl.117d 8V att v8'rmeb8'r8rmedlljm i solkretse17 oc!J

I~r li7gsmedlljm i t817ke17 8'r detS8mm8; t1817 8rbet8r med b8r8 log !l~vkolb 1817dn li7g OC!J e17

~"l.7lfJngar/\.o17str1.1ktlo17 som Sk8 tJla e17 fry'SIi7g. Oe17 a17dr8 tek17I's/\.a IO's17Ii7ge17 8'r 8tt ma17 med
!JJ8i'p 8Ve17 mlkr0d8tor OC!J 16 sI t817k8r !J8r kl.117178t fo'rverkll'g8 e17 "stor 1l1e81 t817k ': T8i7I:..er
m8n~..I'gen t8nk fo'r ett villasystem I.Ippdel8d i 16sklkt x!Jkl.117de 18dd8rdesklkten pJett

p8ssivt s8tt 178'r81Ik81'de811'skt som i den178 stor8 81718!l!lnli7ge17) sJ sk1.1lle m817 kl.117n8l.1ppnJ
Ilk17817de br8 res1.1ltat Ol't be!Jöver I.Itveck Ili7ge17 g&'
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I 3.3 beskrivs en solvärmeanläggning som installerats i ett befintligt bostadsomr~de där

uppvärmningen och tappvarmvattenberedningen tidigare ordnades genom eldning av ved och
pellets. I den befintliga installationen ingick 2 st~ltankar a 10 m3 för dygnsackumulering av
värme.
105 m2 solf~ngare av högtemperaturtyp byggdes som en del av takkonstruktionen. Under ett

mät§r f§ngades 256 kWh/m2 av 1108 kWh/m2 instr§lad energimängd, motsvarande en ~rlig

systemverkningsgrad av 23 ~. Solf~ngarnas täckningsgrad, dvs deras andel av total tillförd

energi uppgick under ~ret till 21 %.

R8SlI/t8t8t år såinr8 åi7 våi7t8t V l'lk8t m817 å?/V IS llåi7fbr t i// OVåi7t8t Ilig dr Iftst8mp8r8tllr i
so/f817g8r178: 08t år i dett8 S8mm8171l817g li7t8 mbj./lgt 8tt 17t.Wr81717t 8n8/},'S8r8 l.:.i?tt8 S},'St8m.. m8n
817 817k8fI8infbr8/S8 med S:J.."St8mllppbm178d817 i .k8p. ..~ .;:~ vI~r 8tt m817llår li7t8 8!/S 1l8r
lIPP178tt SJ:.,'k t17li7g e//8r -om m817 8rbet81' med f/er8 t817J:.81' -O/,'k8 t8mper8tlll"8r i t817J:.8rI78.
So/f817g8r178S dr Iftst8mper8tllr b!8V ge17om fbr Ilög fr8m led17Ii7!JSt8mper8tllr Ill.Vam tJ3rmed bl8V
v8r.k17Ii7gsgrtK.Bn t;#'/I'g Eft8rsom SO/Vårm8!8:1t8t b8st8r 8V Iltgt8mp8r8tllrso/f817g8r81l,m m817
m}-1..'*8t vå! J:.lI17178t /8lii8 t817J:.e171l8t817 "l/PPlfr817 " a."/J p8 s8 så{t Ilbj8 tä"..i:.17Ii7gsgr8d8n .
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Lule~4.)Tekniska Högskolan

Roger Hermansson
l'Short Term Water Heat Storage'l
An experimental investigation of thermal

stratification

Skiktningsproblematiken i en vattentank avsett för korttidsvärmelagring behandlas.
Experiment som visar hastighetsfält av vattnets rörelse i tankens gränskikt redovisas. Som
resultat framh~lls följande för att f~ bäst skiktningsresultat:

-Varmvattnets in-Iuttag ska vara s6 nära toppen som möj ligt,
ka llvattnets nära botten.

-laddningstemperaturen ska vara hög och jämn.
-kallvattnets temperatur ska vara s~ lågt som möjligt.
-i intaget ska vattnet spridas horisontellt med s~ l~g hastighet som möjligt.
-bra isolering,
-fördelaktigt förhållande mellan höjd och diameter

Oe g;'orti:1l.1ndersOJ..nli7g:Jrn8 a'r gr1.1ndst1.1dler om st8biliteten /7os temper8t1.1rS/:..I~.t8t v8tten. Oe
bes/:..rivn818kttagelsern8 a'r va'rder1.1llli7rorm8tl'on n8'r m8n S/:..8 rO'rsO'k8 rO'rver/:..II'ga en S/:..I;J;.t8d
t8nk. / de t8n/:..8r som 8nv8i7ds i ~ns v 1118solv8'rme 1/Stem [):I'r m8n s8 p8SS grov8 rel n8'r det
g8i' ler sk IKtnli7g,)problem8tIKen.. 8tt Herm8nSSOnS 8rbeten kommer 8tt k1.1nn8 V8r8 till nytt8 na'r
m8n vill 'rli7sll'p8" ett iprli7cl'p r1.1n~r8nde gr1.1ndkoncept 8V ett nytt solv8'rmesystem.
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5.)Kungliga Tekniska Högskolan Peter Kjaerboe

Heliograph 1988

/ 8rtlkel17 beskrivs grIJ17dtyper 8V e17 process, d8r 817gbIJd17li7geI7IJt17Ytt;8s
i e17 solf817gor8 for 8tt pIJmp8 medlet fr817 solf817gore17 t,Jl v8tt817m8g8S1i78t som år lägre beliiget
åi7 solf817gore17. Oett8IJPP178s ge17om kopplli7g8V OI,k8 kårl x17 b8Ckve17t,Jer. Prli7cl;olel18
IO's171i7gor till bt!de/;..O17t,i7IJerll'gox17 dl'sko17tli7lJerll'go prxesser s8mt trycklo's8X17 tr:'y""/;..S8tt8
s,~,'Stem Vl's8S:
Om ~.'.ysteme17drivsmed re17t v8tte17 x17 år tr:'y'Ck/~. kommertJ98tt8rbet8 Vldl.-"d 100grdC
Oett8 medfor 8tt våldl'gt 17~vårdl'go sol1817gore m8ste 817Våi7tbs (v8CIJIJmtek171k.,~ FortJ9le17 år 8tt
m817 skIJlle k{j17178 /8tii8 /ogret med våldl'gt 17t.'1i18 temper8tIJrer a.'i7 p8 t:Btt8 så~t IJt~yt<18 /ogrets
k8p8Cl'tet m8Å"1i?78/t /d?i7 b8kom ett /&;1f/öt::tJssystem f8r m817 p8 ko;oet for m817 18tii81' 17elt e17kelt
V Id 100 grd.l oc17 SOI817S li7t817S1't8t styr flöt::tJt A.V817 om regI8rIJtr{jst171i7g oc17 kO17V817t,'01781 1
pIJmp bort!8118r, s8 år fr~17.1 om S)"Stemet m6ri e17 s817tgvårdl'g Sl.?lf817~r8 i sIIJtåi7tb17 komm8r
8tt ".IJ17178 V8r8billl'g8r~
A17dr8 8lt8r178tiv k817 V8r88tt åi7dr8 medl'11m a'i7 8118r tr,V'Ck..1788t pl;oe i 17e18 solkr8tse17.1
trycl:./~emp8r8tIJrregler li7g 817 ll'gt kO17tJ917S8tor17S temp8r8t{jr.

Peter Kjaerboe Heliograph 1: 1989
Solf~ngarsystem -N~gra driftfalloch en

jämförelse av verknlngsgraden

Beräkningar av verkningsgraden under ett dygn har utförts för tre olika solf~ngarsystem. Ett
"normal "system med kontinuerligt flöde motsvarande 7- lO omsättningar av
ackumulatorvolymen per dag, jämfördes med dels ett "l~gflödes"system med kontinuerligt flöde
lika med 1/7 av det förra, dels med ett system med ett mot instr~lningen svarande flöde s~ att
en konstant temperatur fr~n solf~ngare erhölls. Det senare kan vara drivet och reglerat med en
~ngpump. Med utg~ngspunkten att systemet ska preastera största mängd vatten vid temperaturen
70 grd visade det sig att verkningsgraden var högre i de b~ senare fallen. Värdet blev 1.7 ggr
högre vid I = 500 W /m2 och 1.25 ggr högre vid I = 1000 W Im2. Resultatet är kanske

förv~nande d~ den första systemtypen är den vanligaste idag-
För det dimensionerande fallet "medelmolnighet" blev skillnaderna mindre men fortfarande till
det senare systemens fördel: 20 resp. 25 % bättre än normalsystemet.

Arbetet InneMller en jöinfo'r8nde beråKnIng ft.7'r fo!londe 3 system.

A
8
C

-s;~ stem med norm8lt flöde om / !/m.::..' m 1i7
-l.1gflt:Ww.;'S;J-"Stem medc8 1, '7 l/m2 mli7
-system d8'r I.Ittemper8t1.1re/J fr8n solf8ngaren 1181 les /;'Onst8/Jt,

e)('8mpelVl's med en 8ngp1.1mp
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8er8'knli7gar gc7'rS 8V verknli7gsgr8der oc17 drlfttider {jnder ett wgn meden li7str8/nli7g som
8nt8s V8r18r8 {jnder o}/§net en/l'gt 8n 178rmonl'sk svåi1gnli7g.
Oe !lIOrcm berå'knli7garn8 st8inmer kV8/lt8tivt OV8r8nS m8d reS{j/t8t b8de fr8n 08nm8rk oc17
rJ..'.sk /8nd oc17 VI's8r 8tt {jtv8Ck /1i7gen m~"'te gt! mot /t!gf/ödesso/f8ngare oc17 ett fo'r s8d8n ~"'olf8ngare
8np8sS8t system. T8nken17eten betr8kt8s våldl'gt fo'renk 18t oc17 teoretl'skt i den fo'religgande
ml.?de/ len. Oett88'r r lin II'gt fo'r 8tt p8v 1's8 generel/8 sk il/n8der i de tre be178nd/8de Syst8m8n .
Reel18 t8nk8r fo'r178/18r Sl'g n8t{jrllgtvl:s m,vck8t mer8 kompl8x8 oc17 ofo'rdeI8ktlj}!l oc17 det
8t8rst8r m..v'Ck8t {jtV8l..~' Ili7gs8rb8t8 fo'r 8tt f8 en reel l t8nken17et 8tt f{jnger8 i ett .s:vstem s88tt
/t!gflödespr li7cl;oens fO'rde/8r verk /I'gen k8n t 1'/ /gociJs8~

Intressant i detta sammanhang är att en solcellsdriven pump skulle kunna ge liknande
intensitetsberoende flödesvariationer med konstant utloppstemperatur. Det vore värdefullt att
konstruera och prova ett st!Jdant system som i och för sig fungerar med ganska st!J kända materiel
(pump, solcell, rörledningar, värmeväxlare). Derassamspel i ett lt!Jgflödessystem är däremot
oprövat och ertodrar en vvs-teknisk dimensionering mot den solvärmetekniska bakgrunden ( n
solcell = f ( I )J n pump = f (tillf. el), friktionsmotstt!Jnd system = f (volymitid) o.s.v.)
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DI1tol t Illntn.rtlt:

Klaus lOren2 , SERC, presenterar kontakter med Danmark och Tyskland. Frågeställningen hur
man gör anläggningar billigare. Analyserar befintliga system. Har installerat

solf~ngaranläggningar åt Solsam i 2 ~r, innan dess i Tyskland.

Björn Stensson, Lilla Edet. 10 års erfarenhet i kursverksamhet med solfångarbygge.
Solfångaren är bidragsberättigad. Viktigt: lokala hantverkare, delvis lokalt inköpt material
Arbetar med fö~enklad kalkylmodell. Egen företagare sedan 6 år..

Björn K8rJSSOn .Vattenfall, Älvkarleby sedan hösten 81. Potentialstudier. Deltog i utveckling
av Wilsons l§nga solf§ngare. Nu: försöker göra större solf§ngarfält effektivare. Vattenfalls

instruktion fr§n staten är att vara marknadsanpassad. Solvärme fanns med uttryckligt i

energipropositionen -viktigt för Vattenfall.

Bengt Perers I Studsvik, arbetat med BFR projekt i 10 ~r. System- och materialstudier,
Arbetar i IEA-grupp om provningsmetoder. Påbörjat doktorandstudier. Projekt: Förkortade

provmetoder med simuleringar .

Svante Nord1ander J jobbat på SERC ett antal år J arbetat med förbättrad indata-generering

för TRNSYS J resultat: PRESIM. Nu anpassas PRESIM till TRNSYS 13: 1. Arbetar nu också på

SOLSAM AB. Solsams nuvarande villasystem är gammalmodigt, Klaus arbete interessant för

Solsam.

Mikoe1 Ronti1. solvärmehandläggare p§ BFR. BFR har satsat nästan allt p§ stora system
under 10 §r. Det finns anledning till statligt forskningsstöd till sm§system. Det p§g~ende
projektet leder förhoppningsvis fram till fortsättning med flera aktörer. STEV + STU + SIND

läggs ihop. Utredning om BFR: BFR ska bli starkare med mindre personal. Ingen ändring för sol
under innevarande 3-~rsperiod. BFR ska ansvara för forskning fram till prototyp, sedan tar
STEV över -med överlapp vid gränsen. Förhoppning om samprojekt BFR -STEV. Ändrat:

experimentbyggnadsl§n har blivit bidrag. Även Lab.försök p§ högskolor möjliga. Det 25 %iga
solvärmestödet kommer att handläggas av BFR och Boverket. Boverket f§r nog stor del av de 50
miljonerna ( för takintegrerade system m m ). Oklart om 25% kan läggas ovanp§ räntestödet.
Idag aktiv med mindre system: SP, Perers, Kjaerboe, Isaksson ( gjorde bra underlagsrapport

1985).

Kent Börjesson, SERC sedan 86, arbetar med elektronik, datorer, SMHI 's väderstation

handleder ex-jobb .utvecklar labbet.
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KarJ Ivar Enström, ex-jobb p~ SERC om luftsolf~ngare för spannm~lstorknjng,

Åldrjngsproblem, f~gelproblem.

Göran Svärdström, vvs-konstruktör Theorells 8 år, systemlösningar m m,SERC 20% sedan
1 år, arbetar med solgården -laborationer etc. J ocks~ användbar för mätningar vid

utvecklingsarbete.

Lars Broman, leder SERC sedan 1984, docent, föreläsningar om solenergi, fysik,mm,

Kjell Gustavsson, deltid SERC sedan 88, informatör och utställningsansvarig. Bo 91

Inbjudna som var förhindrade att delta:
Per Bergquist. Peter Kovacs. Statens Provnlngsanstalt
Göran Hu1tmark. Teknoterm
Göran Bolin. Solsam
Per Isaksson. KTH
Folke Pettersson. Per Kjaerboe. KTH

KLAUS: Presentation av 13 solfångare: pris per m2 -insamlad energi per år, m2 -

beskrivning. Plana solfångare, självbygge, vacuumsolfångare, plastsolfångare. Verkningsgrader
antingen SP's eller företagens.

.o 00
B JORN K: Har Fournelle med reflektor på taket i Alvkarleby sedan flera år. Karlssons formel
undervärderar vacuumsolfångare enligt Perers.

KLAUS: Det verkar som om vacuumrören är för dyra idag för att vara alternativ.

BENGT: Har hållit på med vacuumrör m§nga §r, KLaus värden ser riktiga ut,

KLAUS: Vi bör välja ut 5 system och köra TRNSYS simulering.

BENGT: Speglar till vacuumrör ger ca. 10% tillskott. Försök på Södertörn med glest mellan
rör och ljust grus bakom: ca. 20 % tillskott.

KLAUS: Sm~ system kräver inte lika höga temperaturer som stora

BJÖRN S: Lesol 3 kostar 800,- , inte 1000,-

MIKAEL: Det vore intressant att f~ med takintegrerade solf~ngare i Klaus sammanställning.

KLAUS presenterade Heliostar, tysk plan vacuumsolf~ngare, evakueras med vacuumpump,
l~gvacuum. Presenterade ocks~ danska AR-CON S-250 med polykarbonat.

BENGT: Solsimulatormätningar sker med för mycket IR vilket ger för höga värden för

plasttäckskive-solf~ngare.
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KLAUS presenterade dansk L W-solf~ngare, enkel solf~ngare med plastabsorbator

BENGT: Det finns t.o.m. etylen som t~l UV-ljus.

KLAUS: Tyska SOL VIS F5O lik de svenska solfångarna, fast stor, upp till 7,5 m2. Glaset

monteras först på p 1ats. L~flöde.

SVANTE: Tidningen "Arbetsmiljö" har artikel i år om solvärmens farlighet ( !)

DISKUSSION om bra eller d~ljgt med lösa glas.

BENGT visade utvecklingen p~ 10 ~r. Gamla solf~ngare: utbytet minskar kraftigt när
temperaturen ökar. Nya solf.: inte s~ mycket. Den arbetar ocks~ längre driftstid per ~r. Med ny
solf~ngare kan man kanske ha enklare system i övrigt.

BENGT: Studie. 82: t.o.m. oglasade solf~ngare intressanta för tappvarmvatten ( Rapport
R 1 S: 1982, Lars Risting, Heimo Zinko)

SVANTE: Man ska göra helt färdiga solf~ngare 7m2 -12 m2. Den lyfts upp p~ taket, eventuell

kran, s~ vikten spelar inte n~gon roll.

MIKAEL: Takstolarna?

BJÖRN S: Ingen solf§ngare vägar mer än 35 kg/m2 ( jfr taktegel)

SVANTE: M~let ska vara att kunna leverera 90 grd-vatten. Man behöver ligga minst 10 grd

över önskad tanktemperatur. Insamlade kWh p~ sommaren är mindre värda än dem som
insamlas höst och v~r. Hög temp. gör att man kan ha mindre tank.

BJÖRN S: Det behövs annan energi till t.ex. biobränsle. Nu eldar man ca. 3 tim/dygn mot tank
som räcker 1 dygn vid -10- -12 grd. Tanken är d§ 1300- 1500 liter. Detta styr
solf§ngarens storlek/prestandakrav. S§ hög temperatur behövs inte d§. 1300- 1500 liter
sparar värme för varmvatten i 3 dagar. Vi bygger oftast 4 moduler a 2,5 m2.

BJÖRN K: k-värdet sjunker med trycket. Etsat glas ger högre transmission (H2SiF6), åldras
ej (6-årstest),2-sidigytbehandling. DTsolar' + 4,5 ~
Bengt Hellström mäter på konvektionshinder, honeykomb sämretransmittens men lägre K-
värde. Optimalt: 30-40 mm honeycomb: 10- 15 ~ förbättring vid drifttemperatur 79 grd.
Honeykomb görs av polykarbonat, tål 134 grd, måste läggas direkt mot glaset.

DISKUSSION om vacuum kontra honeycomb,

MIKEAL: Aerosol dyrt

DISKUSSION: SP-testade solf{jngare har st{jtt stagnat jon i ett ~r

BENGT: Studsvik jobbar med vacuumisolering av fjärrvärmekulvertar. Vacuumisolerade
kylsk~p kommer. p~ sikt är vacuum intressant men inte idag.

SVANTE: Två plåtar med glaskross emellan och pumpat

MIKAEL: Isolerglas med små kulor tillverkas i Australien -beskrivs i Solaris,
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BENGT: Tunna vacuumskikt i vissa applikationer likvärdigt med mineralull. Intressant'

vacuumisolerade tankar I t.ex. gropmagasin. I Tyskland har man testat pl~ttank som
termosflaska. Jag har ritning, gjord för 5 ~r sedan.

SVANTE: När ett skåp bara får vara 60 cm brett spelar det roll om isoleringen är
( vacuum ) eller 10 cm ( mineralull )

cm

KLAUS presenterade typiskt svenskt villasystem med solf~ngare. Solvärmeväxlare i botten av

tanken, ej skiktad tank. Presenterade en dansk solf~ngare .AIDT MILJÖ, enkel att installera,
med dubbelmantlad tankenhet, färdigisolerad med alla armaturer i.

MIKAEL: Per Isaksson är väl insatt i Furbos arbete.

KLAUS:
länder.

b~de DK och Tyskland mycket förr~dsberedare. Det är olika regler för tankar i olika

Mikael Holland dränerande system med vatten, ej glykol

DISKUSSION om kokning och stagnation och viket tryck anläggningen t~l.

GÖRAN S: Glykolen i systemet m~ste testas ibland, kan börja sönderdelas vid stagnation,

BJÖRN S: Det ska vara korrosionsskydd i glykolen,

BENGT: glykolen börjar cracka vid 200 grd., asfaltpart1klar

DISKUSSION om vilka faktorer utom temp. som påverkar glykolens sönderdelning.

MIKAEL: Det bildas korrosiva ämnen ( myrsyra) vid sönderdelning.

KLAUS presenterade fler system. Danskt med olagrad golvvärme. Tyskt system med 2 tankar
(förr~d, ackuffi.), mycket rör och ventiler. Ackumulatortank som inneh~ller förr~dsberedare,
enklare system, Götllnds 1 Falköplng gör s~dana tankar ocks~ ( mest oisolerade). Tyska tanken
har alla anslutnlngar 1 botten och lsolerlng med dragkedja, mycket snabbt och lätt lnstallerad.

MIKAEL: TeknoTerm har värmeväxlare att sätta under existerande tank

KLAUS: Den behöver 20 grd övertemperatur. L~gflödessystem: 0,15
l/min = 0 ,02 1/5 Rekommenderar Twintube.

/ m2 min, dvs 8 m2 ,2

BENGT: Det ska vara samma totala flöde genom solf~ngaren och lasten per dygn

BJÖRN S: Soloch ved, skönt slippa elda under sommaren. Suveränt med en liten elvärmd
isolerad topp i tanken.

KLAUS presenterade en ljten 12 V pump, lämpljg att köra med solpanel (ca S W), kostar ca.
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1500,- 1 tillverkas i Tyskland. Ger nog billigare system i slutändan eftersom installationen är
s~ enkel, det behövs ingen godkänd elektriker. Furbo i Danmark styr bara p~ l.ius och tid, inte
intensitet.

BJÖRN S: TeknoTerms lilla vvx kan köras pI§ timer.

KLAUS presenterade forskningstank med centralrör I klaffar och skiktning,

MIKAEL: Talar med forskare i Ume~ om en s~dan tank, kanske ocks~ i Säter ?

KLAUS: Experimentella kurvor visar god skiktning.

BJÖRN s: Eva Nilsson ( Lund) har gjort studium av liknande tank med perforerat metallrör
Jag har rapport. Det finns en holländsk tank med "snabel" som flyter i tanken.

MIKAEL: Björn Almquist p~ Stockholms Energi har gjort studie för ev. flytande
(självreglerande) utsläpp i tank. Per Isaksson vet mycket om amerikanska prov.

LASSE: I ngemar Kar lssons tank med panna.

BJÖRN S: Dehlboms tank med tre inlopp och termostatstyrning. En man i Ljungkile har en tank
med längre värmeslinga genom 2/3 del av tanken -han f~r alltid bra värden. Varning: ASG och
Bilspedition är v~rdslösa med tankarna, slingan böjs ner~t !

BENGT: Vi har jobbat med polymersystem, dränerade system med luftkudde i tanken, trycklöst
system. perforerat kopparrör i slitsat plaströr i tanken. Tror det är lösbart med passiva

skiktningssystem.

Mikael: Den p~minner om TeknoTerms tankar för flerbostadshus.

BENGT: Ide att solf~ngarkrets och varmvattenkrets är samma (dränerande system),

DISKUSSION om temperaturvakter.

BJÖRN S: Termostatbrytare i toppen som bryter vid 97 grd. Demonstrerade n~gra av sina
system: solf. , självsvetsat exp.kärl , manometer 6 bar, vvx i tanken l flödesreglering,
vatten/glykol 50 /50.2,5 -3 kg tryck vid 25 grd, 5,5 kg vid 90 grd.
Vedsystem: vedpanna (Östlund) ger 95 grd vatten vid full effekt, 2 tankar, solen värmer O,
1/2 , 1 , 11/2 eller 2 tankar, veden resten. System för den interesserade.

DISKUSSION om frysrisker, självcirkulation i stigrör till exp.kärlet

MIKAEL: Peter Kjaerboes pump är en viktig komponent. Gustav Jansson (SOLERC, Värmdö)
plåtsolfångare och speciella tankar med bra skiktning. Finns i Ronnebybrunn. finns BFR

rapport.
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KLAUS presenterade exempel, Solsam-solf~ngare med material- och arbetskostnad för
solf~ngare, armatur I tank, ledningar I m fl.. Exempel Solsam, Solvis, Aidt
Systemberäkningar ännu ej gjorda.
Kostnader per kWh ( uppskattade):
Solsam: -,88 -1 ,04
Solvis: -,58 --l 71
A idt: -,80 -1 ,04

Räknat med 30 års avskrivning, 6 % realränta.

MIKAEL: bättre räknar med 20 år

BENGT: Förlusterna i rör och tank 20 jg, varning för självcirkulation som leder till förluster

KLAUS: Drömsystemet: solf~ngare. 1 rör(dubbelt), drivl~da, rör till tank; drivl~da best~ende
av: solpump, exp.kärl, vvx, liten pump p~ tanksidan, termostatventil,tidsrelä, I hopsatt kostar

materialet till drivlådan ca 5000:-,

SVANTE: Solf~ngeri för villor: kommersiella komponenter oftast ett steg för stora.

KLAUS: Drömsystem 2: Solf~ngare med liten solpanel som driver
tank med inbyggd förr~dsberedare, intelligent lösning.

2 v pump, vvx. I det är allt

MIKAEL: Kjaerboes pump kan ersätter solpaneloch pump.

DISKUSSION av Kjaerboes pump.

SVANTE: Genom att sänka trycket i systemet g~r pumpen ig~ng vid lägre temp

MIKAEL: Den ska snart vara p~ ritningsunderlagsstadiet. Det finns en liknande kommersiell
pump i Canada, men den är dyr. Ocks~ integrerade system solf~ngare och tank. Nya material,

transparent isolering.

BENGT: Kanadensisk system med självcirculation p~ tanksidan

BJÖRN S: Självbyggeri f~r ner kostnaden för solf~ngaren kraftigt, i gruppen f~r man byta
tjänster. Förenklad kalkylmodell: 15% ränta x 0, 7, 15 ~rsavskrivning, ger hög kostnad i
början, l~g i slutet. 1 :a ~ret ger det ca. 1 :30 per kWh för 5 m2 TeknoTerm, -:96 /kWh för
självbyggd solf~ngare 7, 7 m2.
Materialkostnad Lesol per 2,6 m2 modul 2055,- + moms, Björn säljer stripsen med tillbehör
och Al-profil I resten köps lokalt.

LASSE: Kolla utvecklingspotentialen, hantverk industriell tillverkning

BENGT: Stor potential kvar hos vacuumrör. Vi ska satsa p~ svenska tillverkare.

SVANTE: Det är inget självändam~l att bygga solf~ngare i Sverige.

MIKAEL: Jo !
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MIKAEL: Nu är svenska solfångare bäst och billigast. Nya innovationer behövs.

BJÖRN s: Än s~ länge behövs m~ngfald. Idag är det psykologiska, inte tekniska problem

Göran s: Sänk temperatur i solf~ngaren. höj verkningsgraden. Yttre vvx. 15 ggr effektivare än
spiral i tanken. Fyrvägsventil som tar billigaste energin först.

SVANTE: Legionella bakterier; ingen risk i villor där vattenomsättningen är hög.
Ur Solsams synpunkt viktigt att se vad andra gör. Vad händer i framtiden? Försvinner
höstvårvärmebehovet ( ekohus)? Det behövs rena tappvarmvattensystem.

LASSE: I nget om okonventionella lager?

BENGT: Lite TEPIDUS-verksamhet
dyrt för so l.

Holland. Henrik Bjurs, Studsvik: Det franska lagret för

GÖRAN S: Vi m~ste lösa dagens problem, kokning, frysning.

KLAUS: Per Isakssons tax: 3 punkter:l~gflöde, motströms-vvx, skiktad tank.
Sänk installationskostnader med intelligenta lösningar. Götlinds gör billigast tankar
m~ttbeställda.

BENGT: Lämnar rapport med tv~ skiktade tankar. Man kanske inte behöver sträva efter
fullständlg sklktnlng om man har väldlg bra solf~ngare.

MIKAEL: Jätteinteressant dag! Kommentar till Svantes energisnålare hus: det kan finnas positiva
effekter för sol. Också: det påg~r l~gtemperaturutveckling för husvärme.

KJELL: Nordströms hus i Järnbrott!

MIKAEL: Plastslangar, kan det vara något? Finns mater1al1 sikte som klarar
Utvecklade komponenter som kan exporteras är bra.

20 grd?

KLAUS: Twintube exempel p~ användbar produkt.

SVANTE: Man kan bygga en solf~ngare som begränsar sin temperatur själv till 125 grd.

MIKAEL: Detta behövs för att honeycombstrukturer ska överleva.

SVANTEs ideer: 1. ) svart färg som blir vit, 2.
Kan Klaus adjungeres till TASK 14 i juni ?

) rullgardjn

4)MIKAEL: Jag ska försöka det! ( Per deltar i TASK

BENGT: Det finns inget bra simuleringsverktyg för blandade varmvatten /
uppvärmningssystem. Behövs PRESIM-modell.

SVANTE: Bra ide, halvfärdig PRESIM/TRNSYS

BENGT: IEA -för dynamisk provning behövs s~dana program
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SVANTE: Det finns tv~ olika skiktackumulatortankar TRNSYS

GÖRAN S: Styr- och reglerutrustning. En energimätare behövs för att tala om vad din 40 000
kronors solanläggningen ger. MinIkrav: Larm när pumpen stannar!

M I KAEL: L it teraturstudier ?

KLAUS: Ja, mycket.

LASSE: Referensgrupp

MIKAEL: G~ vidare: Viktigt vad TeknoTerm och Solsam tycker. Allmänt om att g~ vidare: Viktigt
kolla att inte samma sak görs n~gon annanstans; gäller FoU med test av speciella

systemlösningar etc.
Drömsituation: Att TeknoTerm och Solsam hittar gemensam komponent, tex tank och

ledningssystem.

LASSE: Slut och tack
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