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MILJäANPASSAT ENERGISYSTEM

INLEDNING
Hur länge har världen möjligheter och räd att behälla dagens
energisystem och hur ser det ideala framtidssystemet ut? När fär
förnybara energikällor som sol, vind och biomassa sin rätta plats
i större skala. Det är givetvis mänga parametrar som kommer att
styra detta, varav de viktigaste blir politiska viljan
internationellt, prisutvecklingen samt efterfrägan pä ändliga
energitillgängar.

ENERGISVERIGE UNDER 70 -80 TALEN
Svenska energiprognoserna frän 1970 gällande 1990 var dubbelt sä
höga som utfallet.Märkligt nog ansägs egna energikällor som
otillräckliga och ointressanta. Olja och uran presenterades som
framtiden. sä korn oljekriserna och miljöfrägorna fick en plats i
debatten, speciellt försurningen. Oljan blev sä dyr att Sverige
fick räd att börja spara energi och orden "inhemska helst
förnybara energikällor" blev slagord.
Oljepriserna fortsatte att stiga och man fick räd att sätta ett
pris pä miljön. Oljan skulle bort.Staten ställde krav pä landets
kommuner att reducera oljeanvändningen med 70% under 80-talet.
Det började byggas stora fastbränslepannor och värmepumpar blev
högsta mode. Vattenfall satsade mer än 300 Mkr ären 79-86 pä
utveckling och demonstration av stora värmepumpar. Totalt säldes
ca 165000 pumpar i Sverige. Oljan ersattes av billig el till
värmepumpar, avkopplingsbara elpannor samt elpatroner.En liten
marknadsandel tillföll ocksä biobränslen. I Borlänge ökade
andelen elvärmda smähus mellan 1980-86 med 60% trots att
nyproduktionen var nästan no11. Det stora fjärrvärmenätet i
Borlänge fär 70% av sin energi frän värmepumpar (varav 1/3
el) .Fastbränslepannan som eldas vintermänaderna ger ca 25% av
ärsbehovet. Värmepumpepoken tog tvärslut 1986 när oljan äter blev
billig och efter sig har den lämnat ett antal ofullkomliga
anläggningar. Tekniska problem är alltför vanliga och CFC-frägan
kan komma att avsluta epoken. Ekonomiskt har det varit en bra
affär för mänga. vi byggde med en pay-offtid pä 3-4 är. Den
tekniska livslängden tycks bli ca 10 är.

ENERGIN I SVERIGE UNDER 90-TALET
Mänga tror idag att kärnkraften till stor del kan ersättas med
kraftvärme i kombination av minst 50% expansion av
fjärrvärmenäten. Jag är tveksam! Mänga energiföretag brände sig
pä 80-talets politiska visioner. Idag vet vi att vinnarna blev de
som inte tog sitt samhällsansvar. Frän ärsskiftet införs
sannolikt moms även pä fjärrvärme. Till skillnad frän enskild
eldning beskattas även vära personal-,drift-och kapitalkostnader.
oljan blir billigast igen. Den ekonomiskt sinnade
fastighetsägaren kör givetvis igäng sin panncentral om den finns
kvar.En ny panninstallation kan ocksä löna sig.

Energikriserna, nya skatter och miljöavgifter mm har gett stora
variationer i energipriserna. El är enda
undantaget.lnstabiliteten har tvingat fram nya prisstabila
tekniker inom fastighetsbyggandet .Värmebehovet i form av
radiatorvärme har minskat kraftigt samtidigt som fastighetselen
ökat.Tappvarmvattnet värms med fränluftsvärmepump. Lönsarnheten
att ansluta fjärrvärme finns när käken stär mitt över befintlig
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kulvert. Huvuddelen av nyproduktionen i Borlänge blir i praktiken
totalel.
am elproduktionen antas baserad pä kondenskraft innebär det att
gO-talets byggande kräver mer primärenergi än 60-talets!

STATLIGA UTREDNINGAR INFÖR KONTROLLSTATION 90
Hur gär det med elpriset?
Den ena statliga utredningen efter den andra presenteras. Bara i
är läggs ett femtontal utredningar fram pä regeringens bord inför
kontrollstation 90 .Den senste EL 90 som behandlar
konsekvenserna för den elintensiva industrin under
kärnkraftavvecklingen visar med hjälp av 650 sidor, att industrin
inte täl höjningar av elpriset. Man accepterar inte prissättning
enligt längsiktig marginalkostnad som skulle bli 27-28 öre/kWh
fram mot 2010 utan kräver medelpriset 22-23 öre. Om inte kommer
1/3 av kemi-,gruv-, massa-och pappers samt 2/3 av järn-och
stälindustrin att släs ut.
Specialpriser för viss industri anses som handelshinder och
därmed ännu mer förödande för svensk industri som även av andra
skäl gär mot en än mer osäker framtid. EL 90 säger ochsä nej till
att belasta elproduktionen med miljöavgifter. Man vill konservera
dagens situation med läg elskatt och moms. Vattenfall föresläs
bekosta merkostnaden för ny elproduktion. Elintensiva industrin
nyttjar 22% av elproduktionen och stär för 22% av vär export.
Skulle de miljöavgfter som belastar värmeproduktionen även gälla
för tex oljekondens skulle enbart bränslet kosta ca 60 öre/kWh
el.
Miljöavgiftsutredningen föreslär som bekant att industrin befrias
frän koldioxidavgift för samtliga fossila bränslen.

I enegiprop 1985 stär det pä mänga ställen "inhemska
bränslen,solvärme, naturgas". 11988 ärs version nämns inte
solvärme och vi fär se vad det kommer att stä i det epos som just
nu är under utarbetande. STEV och SNV har i sin senaste rapport
om miljöanpassad svensk energiförsörjning är 2015 angett
biobränslen, vind och naturgas som de viktigaste ersättarna till
kärnkraft.

BIOENERGINS FRAMTID
Vattenfall bar just startat ett program för ca 1000 Mkr fört att
utreda bioenergins möjligbeter, allt frän skogsrävaran inkl
ekologi till nya produktionsanläggningar för el.

NATURGASENS FRAMTID
Swedgas, ägt till 51% av Vattenfall satsar samtidigt pä en stor
naturgasintroduktion i mellansverige och Bergslagen.För att klar~
en tidigarelagd kärnkraftsavveckling är tidplanen pressad.
Biobranchen ser naturgasen som ett sort hot genom att
alternativkostnadsprincipen tillämpas och tror att längs
gasledningarna läggs fastbränslepannorna ned som en parentes
under en 30-40 ärsperiod.

VINDKRAFTENS FRAMTID
Vindkraften kan bli gO-talets fluga genom att bidrag kan
förväntas till en bred introduktion. Kanske blir det
miljöförstöringen som kommer att bidra till att möllan
allt fortare.

snurrar
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FRAN PLAN TILL MARKNADSEKONOMI
Mitt anförande kanske later pessimistiskt. Samtidigt tror jag att
det speglar lite av energibranchens förundrade tankar. Förutom
att Sverige skall byta energisystem befinner vi oss mitt inne i
ett byte av den svenska planekonomiska modellen till en mer
renodlad marknadsekonomi. Regelverken haller pa att brytas ner
och den skyddade och detaljreglerade värld vi levt haller pa att
föränd. En del vill ga i lä och gnälla medan andra hissar segel.

ENTUSIASTERNA OCH ALTERNATIVEN
Det är spännande med solenergins föresprakare som inte trots
motgangar ger upp.pa längre sikt kommer genombrottet. Som
framgar av vad jag hittills sagt sa skulle energisystemet se
annorlunda ut i Sverige redan nu om spelreglerna vore lika.
Sätter vi ett riktigt pris pa miljön och och premierar lag
energiförbrukning mätt som primär energi fran ändliga tillgangar
kommer alternativen att fa helt nya förutsättningar.
Energifragorna är globala och läser man den sk Brundtland-
rapporten är det ganska självklart att nagot radikalt maste
göras. vi trycker gaspedalen allt hardare mot botten medan vägen
blir allt smalare och krokigare. Det är positivt att se att
solenergifragorna behandlas genom internationellt samarbete.

INTERNATIONELLA MILJÖRESTRIKTIONER
Det vi kan förvänta oss de närmaste ären är en rad
miljörestriktioner. CFC stär högst upp pä listan och när Gert
Bohlin har övertygat president Bush stär begränsningar pä
växthusgaser pä tur. Försurningen som riskerar den svenska skogen
kan fä sin lösning, vilket nu ocksä diskuteras pä fullt allvar
genom investeringar i östeuropa.

AVSLUTNING
Med denna kanske förvirrade bakgrund skall vi ägna resten av
dagen ät att lyssna och diskutera hur längt utvecklingen av det
naturliga steget-solenergin har kommit.Är det solen som skall
ersätta värmepumparna om nägra är ? När är tekniken mogen att
möta industriell användning ? Var ligger storskalighetens
prisnivä ? Krävs säsonglager ? Jag hoppas att vi under dagen
skall fä svar pä en mängd olika frägor frän vära föredragshällare
och frän konferensdeltagarna.

INTRODUKTION AV FÖREDRAGEN
-John Duffie kommer att lära oss de teoretiska och matematiska
grunderna för solvärmeteknik.
-Lars Erik Jäderberg berättar som ägare av världens största
solvärmefängaranläggning om sina erfarenheter.
-Jan Olof Dagenbäck, som representerar tillverkaren av
solfängare, beskriver vilka tekniska egenskaper som krävs av
solfängare för olika användningsomräden.
-Hans Andren representerar II allmännyttan" som bygger och
förvaltar solfängare i smäskalig form .
-Ingvar Engkvist representerar myndigheten som samordnar FuD,
teknikspridning och marknadsföring av energiutveckling

Borlänge 90-05-07

Anders Lindberg.
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BASICS OF MODERN SOLAR THERMAL ENGINEERING

John A. Duffie
Solar Energy Labaratory

University of Wisconsin -Madison

I INTRODUCflON

Why Solar Energy?

Solar energy is a natural resource that can be collected and applied to many energy
needs. It is readily converted to thermal energy (heat) that is useful for such needs
as water heating, building heating, industrial process heating, drying and
evaporation, operation of thermal power cycles, and many others. The problems
associated with solar energy applications can be viewed as of three types. The first is
the thermal performance of a system: given a system design and application, how
much energy can it be expected to deliver? The second is an economic evaluation:
can the solar process deliver energy to the application with less expenditure of
resources (usually measured in monetary terms) than can other energy sources?
The third is a set of social and esthetic questions that are more subjective in nature.

This discussion of the basics of solar thermal processes addresses the first of these
three problem areas. We need to know how much energy a solar process can
usefully deliver before other evaluations can be made. And, we need to understand
how the processes work so that their useful output can be maximized. In the
paragraphs below the essential features of solar thermal processes will be outlined.
This will be done through discussions of two equations that are basic to the
understanding of the processes.

(These discussions deal with thermal processes. Many of the same ideas apply to
other solar processes, such as photovoltaic and biological processes.)

Solar Processes

The major elements in a solar processes are the collectors, the storage unit, the load,
and the auxiliary energy source. These are pictured schematically in Figure 1. The
collectors are the "heat exchangers" that absorb incident solar radiation and convert
it to sensible (or latent) heat, usually in a working fluid. The storage unit stores
energy so that energy loads that occur when solar energy is not available can be met;
it is a buffer between solar energy supply and loads which have different time
dependencies. The load is the energy need to be met (the energy to be supplied to
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heat water or a building). For practica1 reasons it is seIdom appropriate to meet a11 of
an energy need by solar energy , and the solar process is combined with another
energy supply, the auxiliary source, and together they meet the load.

Figure 1 Schematic of a solar process showing collectors (fluid heaters), storage, load, and auxiliary.

A complete solar process can also include other components, such as controllers to
control operation of collectors and energy delivery, heat exchangers, pumps,
blowers, piping, ducting, etc.

For clarity I a building heating system using liquid heating collectors and water tank
storage will be used as an example. The principles of operation of this system extend
to other applications; the details of how components function may differ for other

applications.

Active/Passive Systems

The system shown in Figure 1 is an active system which uses pumps and
controllers in its operation. It uses some "parasitic" energy (usually electrical) to
operate mechanical devices that move fluids (and thus energy) in the system. It is
possible to design passive systems that minimize or eliminate the needs for
parasitic energy .In passive building heating systems, the south-facing windows and
the rooms behind them can serve as collectors and the thermal mass of the building
structure can provide storage. Thus the collection and storage functions are
integrated into the building. There are performance limitations on both active and
passive systems that are different, but the same basic prindples apply to both classes
of systems.

Solar Collectors

A solar collector is a special kind of heat exchanger that absorbs solar radiation,
converts it to heat, and transfers that heat to a working fluid. A schematic section of
a flat-plate collector is shown in Figure 2. A black plate absorbs most of the solar
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energy that is incident on it. It gets hot, and heat is transferred into a fluid (a liquid
in the design shown) that is circulated through the tubes. Insulation is provided on
the back to reduce back losses. Transparent insulation is provided in the form of a
cover (usually glass) over the absorber plate ta reduce upward losses from the
absorber plate

/ Cover

/

x ,
,

Plate
/ -

/
,---
\

/

Sun 0--

-~/ /""

Figure 2 Schematic of a flat plate collector. The arrows indicate energy flows in the collector.

~

II THE BASIC EQUAnONS

The Collector Energy Balance

The basics of solar processes can best be illustrated in terms of two important
equations. These are both energy balances, i.e., special statements of the second law
of thermodynamics. Imbedded in each of them are rate equations that indicate how
fast energy is being transferred; these are handled by conventional heat transfer
methods. The first of these equations is an energy balance on a collector .

0)Qu = AcFiIT'!a -UdTi -T a)]

Qu is the energy collected and added to the fluid. Ac is the collector area. F R is a
factor that accounts for all of the temperature gradients on the collector plate. IT is

the radiation that is incident on the cover, 'C is the fraction of that radiation that is

transmitted through the cover and is incident on the absorber plate, and a is the

fraction of that radiation that is absorbed by the black plate. Thus the product IT'Ca,

the first term in the brackets, is the amount of energy absorbed, per unit area of
absorber plate.

The second term in the brackets is the thermal losses from the collector, incl uding
those out the top and bottom, by all mechanisms (conduction, convection and
radiation). U L is an overall heat loss coefficient and depends on the thermal
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properties of the back insulation and the cover, as well as the thickness of the
insulation, the plate to cover spacing, the wind speed, the temperatures of the plate
and surrounding air, and the emittance of the plate" Thus UL includes the effects of
all of the materials properties and dimensions that affect the ways in which heat is
lost from the plate" The temperature difference (T i -T a) is the difference between
the temperature of the fluid entering the collector T i and the surrounding air
temperature T a" The product U L (T i -T a) is the heat loss per unit area of the
collector, based on Ti"

There are temperature gradients on the absorber plate, both across the plate and
along the plate in the direction of fluid flow. For example, the plate will be hotter
near where the fluid exits than where it enters because the fluid temperature will be
higher at the exit than at the entrance. The calculation of heat losses (the second
term in the brackets) should be based on the mean plate temperature rather than on
the inlet fluid temperature, but the mean plate temperature is generally not known
and the inlet fluid temperature is known. The factor FR accounts for this difference;
it can be derived from heat transfer theory. FR is determined by such characteristics
as the material and thickness of the plate, the tube to tube spadng, and the fluid flow
rate.

This energy balance is simple in concept. It says that the energy collected is the
energy absorbed less the energy lost. There are some assumptions that are implicit
in the equation (e.g., that there is negligible energy stored in the collector and its
parts), but the equation is an elegant and simple one that works very weIl for most

practical collectors. When the details of the calculation of F R' U v 't" and a are
written out, it is clear that they are determined by the dimensions and properties of
the parts of the collector; this provides us with the means of understanding how a
collector works and determining its best design. .

The Storage Energy Balance

The second of the important equations is an energy balance on a storage tank. This
is analogous to a bank statement; it says in essence that the accumulation of energy
in the store is the difference between what has been added and what has been
removed. If the storage tank is assumed to be fully mixed and thus of uniform
temperature T s' the equation can be written:

dT
mCp~ = QIl -Ls- Losses (2)

The term on the left is the accumulation term. rn is the mass of the water in the



2:5

tank, Cp is its heat capacity and dT s/dt is the rate of change of T s with time t. The
first term on the right is the rate at which energy is added to the tank from the
collector (and is calculated by Equation 1). Ls is the rate at which energy is
transferred from the tank to the load; a knowledge of how that transfer occurs (e.g.,
transfer across a load heat exchanger) is generally available. The last term, losses, is
the rate at which the tank loses heat to its surroundings. These losses will always
occur if the tank temperature is high er than the surroundings temperature; they
will depend on the dimensions of the tank and how it is insulated, and can be
calculated by conventional means. The sum of the second and third terms is the
rate at which heat is removed from the tank, and the Qu term is the rate at which
energy is added. If the addition is at a greater rate than the removal, the tank
temperature rises and energy is stored; if the reverse is true the store is depIeted.

Calculations with this equation are generally done hour by hour (hourly radiation
data are generally the best that are available) and the results accumulated over time.
Normally performance is wanted over a season or a year, as that is the basis on
which economic calculations are made. If Ls is calculated for each hour for a year
and summed, the result is the annual energy supplied to the load from the solar
energy system for a year .

Equation 2 can take other forms. If the tank is stratified with hotter water at the top
than at the bottom, a set of equations {each very much like Equation 2) can be
written to describe the tank. There may be other energy inputs and outputs and
thus additional terms in the equations. The fundamental energy balance idea,
however, is the basis of all of these variations.

III ABSORBED SOLAR RADIAnoN

The next step is to look in more detail at Equation I, the collector energy balance, to
see w hat is important in collector operation. First consider the absorbed radiation.
An essential part of this is Ir' the radiation incident on a unit area of the collector in
an hour .

Solar Radiation

Solar radiation is electromagnetic radiation that is essentially all in the wavelength

range 0.3 to 3 ~m. (The visible spectrum is almost half of this, and is in the range of

about 0.38 to 0.78 ~m.) If there were no atmosphere, the highest radiation levels
(averaged over the year) would be 1.367 kW /m2. The atmosphere attenuates the
radiation and 1.1 kW /m2 represents very high radiation on earth. The minimum
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daytirne levels, under conditions of heavy clouds, are essentially zero. Thus solar
radiation is variable with weather (in addition to annual and diurnal variations).

An additional factor is the angle of incidence of radiation on the surface of interest
(the collector). This is the angle between the perpendicular to the surface and the
direction to the sun. Idea1ly, a collector should be oriented so that the radiation is
always normal (perpendicular) to the surface; for practical reasons collectors are
usually fixed in position, and it is necessary to calculate from the measurements that
are available what the radiation on this collector surface would be (and what the
angle of incidence would be).

The radiation calculations are complicated by the fact that while much of the
radiation may not be changed in direction as it passes through the atmosphere,
some of the radiation is always scattered by the water vapor, dust, and gas molecules
of the atmosphere. Thus there is beam radiation coming from the direction of the
sun, and diffuse radiation that is scattered and reaches the collector from all parts of

the sky.

There are geometrical relationships that allow ready calculation of the angle of
incidence of beam radiation on a surface. This angle depends on the location, the
orientation of the surface (its slope and the direction it faces), the time of year, and
the time of day. With these equations, if the beam radiation on any surface is
known, that on any other surface can be calculated. Calculation of the diffuse part is
more uncertain, and several "sky models" are available on which to base the
calculations. The simplest is the "isotropic sky" model, in which it is assumed that
the diffuse is the same from all parts of the sky. H a collector is sloped, there will
also be ground reflected radiation incident on it; this is particularly important at
high latitudes where best collector angles are nearer vertical than horizontal, and
where snow cover results in high ground reflectance.

Radiation Measurements

Most radiation measurements are made on horizontal surfaces, and include both
beam and diffuse components. For some stations, hourly data are available for
periods of years. For many stations only monthly average daily radiation data are
available; these are useful in estimating the long term performance of some

systems.

For a few stations, extensive and detailed measurements are available of beam and
diffuse radiation and radiation on surfaces other than horizontal. These data
provide the basis of statistical methods for calculation of radiation on sloped
surfaces from measurements on horizontal surfaces.
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Radiation Data Processing

The measurements available are seIdom the numbers needed to predict the
performance of a solar process. Starting with an hour's radiation on a horizontal
surface, an estimate is made (based on past statistics) of the proportions of beam and
diffuse. To get radiation on a tilted collector, a geometric factor is calculated for the
beam radiation, and one of the sky models is used to get the diffuse (and ground-
reflected radiation if it is significant) on the collector. The result of these
computations is IT' the radiation on the sloped collector. The angle of incidence of
the radiation streams on the collector comes out of the calculations.

Transmittance, Absorptance, and Absorbed Radiation

The remaining factors in the product 'falT' the absorbed radiation per unit time per

unit area, are the transmittance 'f of the cover and the absorptance a of the plate.
These are both functions of the materials properties and of the angle of incidence of
the radiation. At normal incidence (angle of incidence near zero) a good cover
should have a transmittance >0.9 and a good black absorber should have absorptance

>0.9. An example of the dependence of the 'fa product on angle of incidence of the

radiation is shown in Figure 3, where the ordinate is the ratio of 'fa to 'fa at

normal incidence and the abscissa is the angle of incidence 8.

1 !

\

('ra)
~

0
90O

Angle of Inddence
Figure 3 The dependence of fa on the angle of incidence for a typical flat-plate collector with a single

glass cover.

Thus knowing the radiation on a horizontal surface, the properties of the cover and
absorber materials, the orientation of the collector, and the time of year and day, the
absorbed radiation on the collector can be calculated.
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IV COLLECTOR HEA T LOSSES

The Collector Loss Coefficient

The heat loss term. in Equation 1, the collector energy balance, is the product of a loss
coefficient UL and a temperature difference (T i -T a). The loss coefficient U L
includes the losses by conduction out the back, and by combined processes of
radiation and convection out the front. These loss streams are indicated in Figure 4.
The calculation of each one of these streams and the combination of the parallel and
series losses are done by conventional heat transfer methods.

//

'/
Figure 4 Schematic of the mechanisms by which heat is lost from the absorber of a collector.

An important property of the absorber surface in determining heat losses is its
emittance for long wave radiation. "Flat black" surfaces have high emittances

(perhaps 0.9); selective surfaces are available which have high a but have low
emittance (perhaps 0.1). The radiation losses from the absorber to the cover are
strongly dependent on this emittance, and the use of selective surface can lead to
enhanced collector performance.

The Temperature Difference

The ambient temperature T a is fixed by weather. The collector temperature T i is
fixed by the design of the system and by the recent history of its operation. The store
energy balance (Equation 2) shows the variation of the tank temperature T s with
time; the collector inlet temperature T i is the same as or slightly less than T s (see
Figure 1). Thus the solution of the combined Equations 1 and 2 will determine T i
and thus the amount of energy collected. (For most processes it is not possible to
calculate the solar energy collected without simultaneously calculating what is going
on in the rest of the system.)
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v ENERGY STORAGE

Liquid Tank Storage

The most common storage medium is water held in some kind of tank or
equivalent container. These may be small with a fraction of a cubic meter capacity
in domestic water heaters, or they may be very large (400,000 cubic meters in the
Lyckebo cavern store). Water is the medium used; no other fluid has as high a heat
capacity, costs so little, is so widely available, or has so little hazard associated with it.

Equation 2 is an energy balance for a fully mixed water tank. The Qu term comes
from Equation 1. The losses from the tank can be written as (UA)s(T s -T a'). Here
(UA)s is a tank 1055 coefficient times the tank area; it depends primarily on the
thickness and conductivity of the insulation on the tank. The temperature
difference (T s -T a. ) is the difference between the water temperature and the
temperature of the air around the tank (which will be the same as the ambient
temperature if the tank is outdoors or room temperature if it is indoors). In a we11
designed and built system, tank losses should be considerably smaller than the other
energy flows into and out of the tank. (If seasonal storage is considered, the losses
may be significant even with we11 insu1ated tanks with 10w 1055 rates, as the time
over which the losses occurs wi1l be long.)

Energy Ls to the load may be removed from a tank by any of several mechanisms.
In an open system, such as most solar water heaters, cold water from the supply
enters the tank as hot water flows out to the distribution piping. In a closed system
like that shown in Figure 1, which is representative of many building heating
systems, water from the tank is circu1ated through a heat exchanger where energy is
transferred to the air in the building. In this case the energy transfer across the heat
exchanger is calculated from the temperatures of the fluids entering the exchanger
(i.e., from T s and the room temperature). It is generally not possible to calcu1ate Ls
without knowing T s' and T s depends on the recent history of the tank energy
balance. Thus again, the equations must be solved simultaneously, hour by hour, to
trace what the system does.

Packed ßed Storage

Many building heating systems use air heating collectors and storage in packed beds.
The beds are nearly always pebble beds, for reasons of cost and availability. Heated
air from collectors is circulated through a bed of pebbles contained in a bin; heat is
transferred to the pebbles, raising their temperature. Energy is recovered from the
bed by circulating air from the building through the bed where it picks up heat from
the pebbles. Analyses of these beds is more complex than that of water tanks, but the
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methods are well established. The basic concept of energy balances is used, with the
addition of analysis of the rates of heat transfer into and out of the solid pebbles.

Other Storage Media

It is possible to store energy in other media. Phase change storage has been widely
considered. A material that undergoes a phase change at an appropriate
temperature which is accompanied by a therma1 effect may be usefu1. An example
of a phase change storage material is sodium sulfate decahydrate. When this
materia1 is heated at about 34 C it undergoes a phase change to sodium sulfate and a
solution, and heat is absorbed; when the mixture is cooled past about 34 C the
decahydrate is again formed, and the heat is evolved. (There are problems with the
reversibility of these systems.)

It may be observed that the principles of solar energy storage are essentially identical
to storage of energy in other contexts. Most buildings are equipped with water
heaters that hold a limited supply of energy in the form of hot water; this supply is
a buffer between low rates of energy supply to the tank and high rates of energy use.
An important factor in solar energy system design is to keep the temperature of the
storage medium Ts as low as possible. Low Ts means low collector inlet
temperature T i and higher solar energy collection. (In other words, solar processes
operate best at minimum temperatures, while the performance of conventional
systems is nearly independent of temperature.)

VI OTHERCOMPONENTS

It has been noted that the collector and storage are two major components of a solar
energy system. Other components have been mentioned, e.g., a load heat exchanger .
There are additional components that must be considered in an analysis of these
systems. Two will be noted; collector controls, and collector heat exchangers.

A collector will be able to deliver energy only when the absorbed energy is greater
than the heat losses, i.e., when the difference in the terms in the brackets in
Equation 1 is positive. If the radiation is not high enough to allow collection, the
collector circulating pumps should be off. They should be turned on when the
value of [IT't'a- UdTi- Ta)] becomes positive (or actually when enough energy can be
delivered to make it worth running the pumps). There are other turn-on criteria
that are associated with stable operation. However, a simple and for many purposes
adequate representation of the operation of the combination of a collector,
circulating pump, and pump control can be written simply by making a change in
Equation 1:
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Qu = A~iIT'fa -UdTi- T a)J+ (3)

The superscript + indicates that only positive values of the term in the brackets are
to be considered, and that Qu can be zero or positive, but not negative.

In climates where freezing temperatures occur, it is mandatory to protect collectors
against freezing. This may be done by arranging for the collectors and associated
piping to drain when not in use (which may be difficult to do, particularly in large

systems).

A common alternative is the use of an anti-freeze solution (such as ethylene or
propylene glycol and water) in the collector loop, with water in the tank, and with a
heat exchanger between them. Figure 5 shows a schematic of a collector, heat
exchanger, tank subsystem, so arranged that only the collector and piping
immediately adjacent to it is exposed to freezing temperatures. Transfer of energy
across the heat exchanger requires a temperature difference; this difference adds to
the in1et temperature T i and reduces collector performance.

I!/Collector

( TankI/

~

II

L ~ i(-
Collector Heat

Exchanger
Figure 5 Schematic of a collector, heat exchanger, tank subsystem useful in freezing climates.

-

The performance of this subsystem can be described in terms of equations for each of
the individual components; however, the equations can be reduced to another
modification of Equation 1.

Q" = AcF~IT'fa -UdTi- T a)J+ (4)

where the modified factor F~ accounts for the temperature drop across the heat

exchanger. F~/FR is a simple function of the characteristics of the heat exchanger
and the flow rates of the fluids through the exchanger. It will always be less than
one but greater than zero; if the ratio is 0.9, the presence of the heat exchanger
means that the combination of collector and exchanger performs like a collector that
is 0.9 times as large. Thus Equation 4 is an elegant, simple, and useful model of the
collector, the heat exchanger, the pumps, and the controller that has built into it the
full range of design parameters and characteristics of the components.
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Other components may also be used in systems. For each one, or for appropriate
combinations of components, the appropriate energy balance equations and rate
equations must be written.

VII LONG TERM PERFORMANCE CALCULA TIONS

Simulations

The discussion above has dealt with the equations for the component parts of solar
energy systems and how the solar radiation incident on collectors can be estimated
from available data. With the complete set of equations, the performance of the
system, i.e., the amount of energy it will deliver to a load, can be computed for each
hour. What the system does in a particular hour will depend on what it has been
doing the previous hours (which determines T s and thus the collector inlet

temperature).

The solution oE these equations over many hours (such as the 8,760 hours in a year)
is clearly a job tor a computer. The set oE equations constitutes a modelot the
system. The equations include time dependent terms such as incident solar
radiation, ambient temperature, etc. With hourly data tor a year (the most common
time base), it is possible to "operate" a system in a computer to determine w hat its
annual output would be in that year. This process, reEerred to as simulation, is
made easier by the availability oE general solar process simulation programs like
TRNSYS [1].

Simulations can be viewed as numerical experiments that are the counterparts of
physical experiments. They complement physical experiments. They have
advantages: simulations can be run very quickly and inexpensively; they can be
repeated {which is not true with physical experiments due to weather variability);
design parameters can be varied to assess the effects of changes; and systems can be
"moved" to any climate for which the appropriate weather data are available.
Physical experiments are also needed, as they very often identify practical problems
that have not been anticipated in setting up the system models.

If simulations are to be done for a year, the question arises: what year? Weather
does vary from year to year. Ideally, data for an "average" year should be used as an
indicator of long-term (many year) performance. Typical Meteorological Years
(TMYs) have been developed that are a year of data which, when used in
simulations, give essentially the same results as simulations done with many years
of data.
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Design Procedures

Simulations are widely used in studies of solar processes and in design of new and
large systems. For annual performance estimation of standard types of systems such
as water heaters and building heaters, "short-cut" methods are available that require
a calculation per month rather than a calculation each hour .Thus for many routine
design problems simulations are not needed.

VIII SUMMARY

Solar thermal processes are based on absorption of solar radiation in collectors,
transferring the resulting heat into sensible heat in fluids, storing the heat for use
when needed, and supplying the heat in useful quantities and at useful
temperatures to meet loads The basic mechanisms and calculation methods (energy
baIances and rate equations) are common to solar and other processes. Their
applications to solar processes involve some unique problems and challenges. The
solar radiation flux is low compared to that in most heat exchangers, and the
efficiency with which energy is collected and delivered is quite sensitive to the
temperatures at which a system operates. Special techniques are available for
calculating the radiation that is incident on collectors, a key factor in determination
of performance.

There is a very substantial body of information on solar process components and
systems. It ranges from theory based on fundamental physical principles to
empirical relationships. The validity of standard component models is well
established. With these models it is possible to understand and predict the behavior
of systems and the parts thereof in terms of the materials characteristics, design
parameters (dimensions, etc.), and the weather that drives the processes. (At the
same time, there are still many potentially interesting solar processes yet to be
explored and new components that are yet to be modered and developed). The brief
outlines presented here can serve as an introduction to books such as Solar
Engineering of Thermal Processes [2] which treat these matters in detail.
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Box 24079
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Tel: 031-813030

SOLFANGARE FäR OLlKA ÄNDAMiL

Bakgrund

Den klassiska solfängaren är 1- 2 m2 stor och bestar av en
svartmalad absorbator med ett vanligt glas framför. Denna sol-
fangare utvecklades före energikrisens dagar. Ändamalet var att
värma varmvatten i länder med hög utomhustemperatur och manga
klara dagar. I dessa länder har hus och lägenheter sina egna sma
uppvärmningssystem, vilket självfallet hade föranlett
utvecklingen av solfangare att passa dessa mindre system.

I Sverige har vi helt andra förutsättningar att använda
solvärme. Fördelarna i Sverige är väldimensionerade centralvärme-
system, god tillgäng till markytor och bra organisation för
drift och underhäll. Nackdelen, som ofta nämns, är att vi har
nagot mindre solinstralning om man jämför med semesterres-
malen längs Medelhavet. vi har dock ungefär samma solinstralning
som man har ner till Alperna.

I Sverige bar därför utvecklats nya typer av solfangare, bade
för sma ocb stora anläggningar.

o
Egenska~er hos den svenska solfanqaren

Till skillnad mot sin utländska motsvarighet klarar den svenska
solfangaren att producera värme vid lag solintensitet. Genom att
konstruera solfangaren sa, att sma värmeförluster sker ifran den
uppsamlande absorbatorn producerar den svenska solfangaren
energi under större delen av aret.

Stralningsförlusterna har minskats genom att vi har utvecklat
selektiva processer för absorbatorn, d v s processer som gör att
95% av solen absorberas medan ca 15% emitteras i form av värme-
stralning. vi har saledes laga stralningsförluster, vilkt gör
att totala värmeflödet ut fran solfangaren är mindre.

De konvektiva värmeförlusterna bar ocksA minskats genom att inte
bara använda gtt enkelt glas, utan lägga in ett s k
konvektionsbinder av teflon mellan absorbator ocb glas.

Övriga atgärder som är gjorda pa de svenska solfangarna är att
alla solfangare har nagot större yta, vilket gör att ramarna
runt solfangaren blir mindre i förhallande till ytan, d v s
lägre förluster runt kanterna samt att isoleringen pa baksidan
fran absorbatorna är bättre än i de tidigare konstruktionerna.

Oe nya solfangarna kan därför producera 1000 värme med 50%
momentan verkningsgrad alternativt kan de producera 50-gradig
värme en lätt mulen dag med samma verkningsgrad.
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Solfinqare för fjärrvärme

Att värma ett fjärrvärmenät med solvärme innebär antingen att
man värmer nätet direkt när solen lyser eller att fjärrvärme-
nätet har ett större lager som lagrar solvärme fran sommar till
vinter. Anläggningarna är vanligtvis ganska stora, d v s tusen-
tals m2, och solfangarna är vanligtvis uppställda direkt pa en
markyta.

Det viktigaste förutom solfangarprestanda, är att man till
en lag kostnad kan uppföra en anläggning med absolut mini-
malt antal underhallstimmar. För att minska kostnaden utnyttjar
den nya solvärmetekniken enkla betongbalkar, som läggs pa
marken, ovanpa vilka solfangarna placeras. Solfangarna är vidare
seriekopplade i grupper om tio och tio. Inloppet sker i
den ena solfangaren, vätskan passerar sedan en grupp pa tio sol-
fangare, d v s 60 meter, innan den samlas upp för att ater trans-
porteras till värmeväxlarna vid fjärrvärmenätet. pa detta sätt
sa har man genom enkla rörförbindningar mellan solfangarna
reducerat rör- och kulvertkostnader i solfangarfältet till ett
absolut minimum.

För att klara det laga underhallet bestar solfangarna av
härdat glas, som är fem ganger sa starkt som vanligt glas samt
alla delar i solfangaren är gjorda av aluminium och alla
tätningar är gjorda av EPDM-gummi medan vattenkretsen är av
koppar.

Oe anläggningar som finns i drift i Sverige bar samtliga
krävt en tillsyn ca varannan vecka. I övrigt bar de fungerat
belt utan problem.

Solfjärrvärmeanläggningen i Falkenberg med 5500 m2 solfingaryta,
som v ärmer ett dygnslager pi 1100 m3, vilket sedan ger sin
energi till fjärrvärmenätet för Falkenbergs tätort.
Anläggningen togs i drift 1989.
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Solfanaare för flerbostadshus

Till skillnad fran fjärrvärmenätet har flerbostadshusen en
takyta, som man lämpligen placerar mot söder med vanlig tegel-
takslutning och helst inte mer än 45° fran absolut
söderrriktning. Den givna lösningen är da att använda takets
konstruktion som ramverk och bärningsstruktur för solfangaren.
Lösningen är därför en s k takintegrerad solfangare, där
solfangaren är bade tak, husets väderskydd och energisamlare.
Denna typ av solfangare kan bli mycket stor, den största enskilda
solfangaryta som har byggts är över 400 m2.
Det är saledes lite skillnad pa den lilla solfangaren för nagra
ar sedan och de nyare konstruktionerna.

Solfangaren för flerbostadshus kan belAnas med statliga lan i
nybyggnation till större delen av sin kostnad. SAledes blir
energikostnaden med dessa typer av solfangare i allmänhet lägre
än andra energislag.

solvärmeanläggningen i särö med 700 m2 solfängaryta, integrerade
i takkonstruktionen. Solfängarna v ärmer ett isolerat ärsvärme-

o
lager pa 800 m3
Anläggningen togs i drift 1989.
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Solfinqare för villor

Av naturliga orsaker liknar solfangare för villor relativt
mycket de solfangare som fanns energikrisens dagar. Skillnaden
är att de nu är nagot större, har bättre prestanda samt att de
kräver mindre pumpar, mindre utrustning i apparatrum
och mindre rörsystem da de utnyttjar lägre flöden för att
överföra energin.

Ett vanligt tappvarmvattensystem i Sverige har tva stycken 2,5
m2 stora solfangare, en cirkulationspump, en differenstermostat
och en liten värmeväxlare, som ansluts i botten av en varmvatten-
beredare pa ca 300 liter. Vanligt är ocksa att man använder 10 -
15 m2 solfangare för att värma sin ackumulatortank som man
har t ex för att utnyttja nattel eller da man eldar fastbränsle.

5 m2 solfangare för varmvattenberedning i enfamiljshus.
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Kommunal solvärme i världsklass

-eller konsten att bygga världens största solvärmeanläggning
i ett av Sveriges minsta fjärrvärmesystem.
Dramatisktl Nej -egentligen inte. Snarare ett naturligt
steg i den utveckling som präglat 1980-talets solsverige.
En för uppvärmningsändamAl anpassad teknik har utvecklats
och verifierats i ett antal stora anläggningar under 80-talet
där sAväl produktionsteknikens som produkternas effektivitet
ökat med varje ny anläggning.

Ett kommersiellt genombrott är att förvänta i mitten av 90-
talet.
Det är mot denna bakgrund man mAste se Falkenbergsanlägg-
ningen- ett naturligt steg i utvecklingen av en angelägen
energiteknik som man bedömmer snart ska kunna stA pA egna
ben.

Och varför Falkenberg kan man frAga sig. NAgot enkelt svar
pA detta har jag inte, men en starkt bidragande orsak är
säkert det stora intresse man i Falkenberg visat för lokala
och miljövänliga energiformer. I kommunen finns tvA bad-
anläggningar som i olika grad är baserade pA solvärme samt
ett förhAllandevis stort antal enfamiljshus med solfAngare.

Även annan lokal energiteknik har kanske bidragit till att
det blev Falkenberg. De institutionella förutsättningarna
var sAledes goda. Att sedan Falkenberg ocksA är en, med
svenska mAtt, solig plats torde inte ha varit nAgon nackdel.

Sammantaget ger de här faktarerna "de lakala förutsätt-
ningarna", vilka jag tycker är nyckeln till en lAngsiktig,
miljövänlig ach ekanamiskt rimlig energitillförsel.

Genom att utnyttja de lokala förutsättningarna minskar
behovet av storskaliga centrala lösningar och användandet
av bränslen som leder till större miljöbelastningar.

I Falkenbergs fjärrvärmesystem har vi nu en förhällandevis
gynnsam bränslemix med flis, naturgas och sol.
Samtidigt kan man möjligen säga att solvärmen här ersätter
relativt miljövänliga bränslen -men solvärmen är ändä
fördelaktigast frän miljösynpunkt.
Solvärmen ska ett normalt solär bidraga med ca 2 millioner
kWh (2 GWh/är). Anläggningens storlek är anpassad till
fjärrvärmesystemet med möjligheter till korttidslagring.

SolfAngarytan är 5500 kvm fördelade pA 440 st solfAngare om
vardera 12.5 kvm. De är sammankopplade i serie 10 och 10 och
ger en temperaturhöjning pA 30 c.
Fältet byggdes i tvA etapper med nAgra mAnaders mellanrum.
Den första halvan blev klar i slutet av juni 1989 och
resten i oktober dA även ackumulatortanken blev färdig.
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Sistnämnda är uppförda vid värmeverket som förbinds med
solfAngarfältet via en 750 rn lAng kulvert.
Ackumulatortanken, som är 24 rn hög och rymmer 1100 kbm
vatten, är av skiktningstyp och möjliggör korttidslagring
(nAgot dygn) avenergin.
Skiktningsfunktionen har utvecklats i förhAllande till
tidigare anläggningar sA att densitetsskillnaden i inkommande
vatten utnyttjas för att placera vätskan pA rätt nivA genom
vertikala dysor inuti tanken.

En inreglering och ombyggnad av undercentralerna i fjärr-
värmenätet har gjorts i vinter i syfte att minska retur-
temperaturen.
Härigenom erhAlls flera positiva effekter sAsom bl a
effektivare arbetsmiljö för solfAngarna.

Även salfAngarfältet ach kulvertsystemet har utvecklats i
förhAllande till tidigare anläggningar.

Sammantaget synes systemkastnaden för Falkenbergsanlägg-
ningen bli ca hälften av kastnaden för anläggningen i
Lyckeba ach knappt tvA tredjedelar av kastnaden i jämfört
med Nykvarn.

Hur var da "turerna" kring anläggningens tillkomst?

Det hela började i mitten av 1987.
Efter inledande diskussioner genomförde BFR en för-
studie. Därefter genomfördes en projektering som finan-
sierades av BFR.
I början av 1989 beslöt kommunen att bygga anläggningen och
BFR beviljade en finansiering genom experimentbyggnadslAn.
Ett drygt halvAr senare stod anläggningen klar.
Anläggningskostnaden uppgick till knappt 13 Mkr.
Därutöver bidrar STEV med ca 1 Mkr till utvärdering genom
Mätcentralen vid Chalmers Tekniska Högskola.

Fr!n tanke till färdig anläggning-p! ca 2 !r. Det har-g!tt

Bygglav beviljades tidigt ach den politiska hanteringen
präglades av sarnförst!nd, kanske rned vissa nyansskillnader
i entusiasrn.

En viktig deI i den positiva besIuts- och genomförande-
processen var BFR:s agerande, som präglades av tydIighet
och mAIinriktad besIutsamhet.

fort och givetvis har problemen pa vägen inte varit s~
sv!rforcerade.
Att finna de erforderliga tre tunnland mark (knappt) som
erfordrades var kanske det som kändes sv!rast men även den
fr!gan löstes snabbt.
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Hur blev det dA ? vAra drifterfarenheter är ännu mycket
begränsade. Under första sommaren hade vi halva fältet
inkopplat men saknade möjligheter till ackumulering och
mätning samt reglering. Fältet kopplades i och ur manuellt
och solvärmetillskottet noterades primärt som uppskattad
minskning i övrig produktion. Även med bara halva fältet i
drift kunde vi notera att det vid flera tillfällen inte
erfordrades nAgon kompletterande eldning.
När hela anläggningen stod klar pA senhösten hade
"solen gAtt ned" och nAgot bidrag lämnade inte solvärmen
förrän i februari dA den t ex den 6 februari under en timma
gav 1.2 MWh. Under mars gav solvärmen 131 MWh och april
198 MWh.
Den 7 april t ex gav drygt 14 MWh vilket faktiskt motsvarar
Arsbehovet i en normalstor välisolerad villa.
Den hitills maximalt uppmätta effekten är 2.72 MW.

Den pAbörjade utvärderingen har sam mAlsättning

att dakumentera driften ach bestäroma anläggningens
prestanda

-att analysera anläggningens funktion och ställa den i
relation till idealfunktion med hjälp av simulerings-
program

-att ge underlag för förbättringar av drift ach utförande
för salvärmeanläggningar i allmänhet

att jämföra solfAngarprestanda, systemfunktion och
temperaturberoende med Nykvarnanläggningen

Utvärderingsresultatet kommer att redovisas i en rapport
samt i ett seminarium.

Lars-Erik Jäderberg



Koncept

19900502

Underlag till färedrag i samband med Konferens om s k Kommunal Solvärme

Hägskolan i Borlänge den 7 maj 1990.

KOMMUNAL SOLVÄRME

Den kammunala allmännyttans bastadsföretag i Sverige ach dess rättigheter, skyl-

digheter ach potential för teknikupphandling inom energiomrAdet inger möjlighe-

ter men en lika star passivitet. I Sverige finns idag ett tusental allmännyttiga

bostadsföretag där de största förvaltar nära 100.000 lägenheter. En handfull av

Sveriges kommuner har nagon form av solvärmeinstallation, och da nagon större

anläggningt Uppsalat Växjät Falkenbergt ästersund ach kanske nAgan ytterligare.

Dessa förvaltar ca 15.000 kvm solfangare, och da i större anläggningar. Dessa

kommuner och de ytterligare 280 i landet förvaltar inte speciellt mAnga s k

mellananläggningar, sAdana anläggningar sam skulle kunna bana vägen för teknik-

upphandling, volymer, erfarenheter mm. Orsakerna är enkla, de stora anläggningar-

na kommer genom först~else och vilja fr~n oftast energibolag eller iknande, men

varför kan inte allmännyttan visa samma vilja ti introduktionsansvar för t ex

salvärme i befintlig ach ny bebyggelse?

Svaren kan vara svAra men kan förmodligen ocksA vara skrämmande enkla, saknad av

vilja, kompetens, intresse, ansvar mm. Vidare sä saknas rädgivning inom energi-

omrädet men ocksä en rörig bild i länemöjlighet för introduktion. Allmännyttan

ach dess sida- ach huvudarganisatian visar rnycket start aintresse för bi a ener-

giamrAdet, men acksA andra avgärande rättigheter ach skyldigheter inam hyresrät-

ten säsom brukarmedverkant materialval ur bl a hälsosynpunktt entreprenadsut-

veckling mm.

Stiftelsen Värendshus är ett litet företag, med dess fördelar ach nackdelar, för-

delar säsam minimal beslutsängest, initiativrealisering, fysisk vilja mm sam bl

rnedfört att Stiftelsen Värendshus begränsade verksarnhet idag har ett ferntontal

solvärmeanläggningar och en policy att i varje projekt ha nAgon form av ackumu-
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lerande salvärmeanläggning för tappvarmvatten ach husuppvärmning sam genamförs

i upphandlingsform utan intrang i den statliga belaningen.

Frihet, jämlikhet üch brüderskap

Oe allmännyttiga büstadsföretagens küppling till den kümmunala demükratiska prü-

cessen är en fördel ur beredningssynpunkt. MAnga beslut, mAnga samtal mm men den

demokratiska processen ser ut att medföra handlingsstrypning, lathet, enkelhet,

en inställning att inom energiomradet göra det man gjorde igar, utan att veta

vad man gjarde! Men am nu allmännyttan stAr där i skamvrAn sA behöver den ej

skämmas. Omgivningen är inte speciellt bättre. Friheten: den stAr där naken ach

finns ej nAgonstans inom energiomrAdett Jämlikheten: det rättsliga i samhällspro-

cessen, där är situationen blockerad av storheter och monopol, Broderskapet: nä.

ringslivet inom samhällsmönstret, där rAder anarki istället för sammanhAllning,

ekanamisk ach företagsmässig utveckling ach stundtals lögner am pradukter ach dess

förrnAga inför brukare rn fl. Utvecklingen inarn treenigheten ach i synnerhet bra-

derskapsbegreppet inam näringslivet är en nödvändighet för förtraende, ach mark-

nadsintrang ach volym sam ger resultat. Salvärmens produkthallare maste bära an-

svaret inför samhället, brukare ach sig själva.

E~t!ep~en~ds!~r~me!

En avgörande betydelse för solvärmens intrAng är inte bara de samhällsmässiga

strukturerna-pracesserna inam myndighet ach näringsliv. Utveckling inam entrepre-

nadsomradet maste ga vidare mer byggd pa förtroendestrukturer istället för fort-

satt utveckling att halla entreprenadsvärldens parter ifran varandra. Är detta

möjligt? I Stiftelsen Värendshus begränsade verksamhet ach upphandlingside ser

vi möjligheten att genom en mer utvecklad s k styrd totalentrepren'ad med särade

anbudsformer kunna blotta t ex kvaliteterna i projekt utan att man i initialske-

det behöver framta handlingar sam lAser prajektet i kastnader. Man ser direkt

det s k hyresuttaget sam är helt vägledande för byggbarhet mm. Stiftelsen Värends-

samband med totalentreprenadshandlingar i anbuds-hus styrda kravspecifikation

skedet styr energiva"let omedelbart med direkt utslag pA hyresuttaget. Detta ger
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möjlighet ti ställnin~tagande kvalitetsnivaer inom skilda offiraden. Solvärmen

f Ar samma status sam andra delar i entreprenaden. Idag handlar vi upp salvärme

i samtliga vAra projekt med i övrigt, i vAra bedömningar, hög kvalitet mate-

rialval, f ärger, 'utemiljöer mm. till en hyresuttagsnivA am ca SOO,-/kvm/Ar, jäm-

fört med starstädernas nivaer am ca 65O,-/kvm/ar, ach da utan salvärme eller

andra kvaliteter.

Entreprenadsform. entreprenadsutveckling kan möjliggöra en potential för ökad

introduktion för svensk solvärme!

Upphandlingsformer

En ovan skissad entreprenadsform ger naturligtvis dA självklart en upphandlings-

situation som ger en beställning där solvärmesystemet fastställs iksom energi-

systemet i ävrigt, ackumuleringstankar, tillskottsvärme mm. Projektet kan där-

efter färdigprajekteras ach byggas utan speciella insatser frAn beställare ach

entreprenör.

Tilläggskalkyl till baskalkyl -nej det hjälper ej

Stiftelsen Värendshus har ej utnyttjat, eller hur vi nu uttrycker ass, bättre

be1Aning i 1Aneunder1aget med 5,-/kWh inbesparing i t ex ett solvärmesystem. 501-

värmeintroduktionen ger en högre belAningsgrund, men produktionskostnaden ökar,

ach den ökar mer än belaningsmöjligheten, t ex pa grund av entreprenadsfarmen,

kreditivkastnaden ökar acksA ach ger högre s k byggherrekastnad sam i en samlad

bild ger en högre hyra, trots att driftskostnaden sänks. Direkta bidrag kan vara

en rnöjlighet till volyrnökning, rnen bidragsvolyrnen sänker lAneunderlaget rned rnot-

svarande belopp, detta motverkar, men sidokostnaderna minskar"Ji'ksom kreditiv

mm. ProdukthAllarens medverkan i entreprenaden mer direkt, uppsättning, igAng-

sättning mm kan sänka praduktianskastnaden ach t ex de s k entreprenadsarvaden

sam i skilda valymer läggs pa inam skilda led i prajektet. Tillhandahalla fler

komponenter i systemmet kan ocksa vara en utväg. Produkthallaren som egen entre-

prenör kan vara en annan väg.



5:4

19900502

Installerade solvärmeanläggningar inom Stiftelsen Värendshus bestAnd, 1978-1990

Inst.är Vta/m2OmrAde/fastighet Fabrikat Typ Ack/mJ/l Tillskott/ävrigt

TorsAs 9:1 1978 10 TeknoTerrn HighTerm 500 el

TorsAs. 9: 1 1978 10 TeknoTerm Sun Unit 500 el

Ingelstad I 1978/88 2500 TeknoTerm HT 5000 olja/el

EkgArden 1979 50 TeknoTerm Trensum VP/5tal

Pionen I 1982 400 3 x 6 luftburen v p

Kyrksjävägen 1984 300 24 oljaTeknoTerm 11

Nöbbele I 1988 30 Solsam 30011stStand. el

Furuby I-II 1988 150 TeknoTerm Ir 13 el (natt)

TorsAs 12:1 1988 84 Solsam Stand. 6 olja/el (natt)

Nöbbele II 1989 54 Solsam el (natt)Stand. 5

Aryd 1989 120 Solsam Stand. 9 olja

Furuby III 1989 120 Solsam Stand. 9,5 el (natt)

TävelsAs 1990 50 Solsam Stand. 8 el (natt)

STIFTELSEN VÄRENDSHUS
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Planerade solvärrneinstallationer inom Stiftelsen Värendshus bestAnd de närrnaste 3 Aren

Inst.ärOmräde/fastighet Vta/m2 Fabrikat Ack/m3Typ Tillskott/övrigt

VArärten 1990 150 25 gasol

UrAsa 1990 50 5 el (natt)

Logen 1990 50 5 el (natt}

Ingelstad 10:24 1991 50 5 vedt ei (natt)

KvarngArden 1990 150 10 el/olja
-

Marmorn 1991 50 5 ved, el (natt)

GI-tomten 1991 50 5 ved, el (natt)

Kalvsvik 1992 50 5

Vederslöv 1992 150 10

Fridhem 1992 400 30

Ingelstad II 1992 8000 16500 gasol
-

Kvarnhjulet 1992 200 15

Brandsprutan 1992 100 9

Ljungen 1992 200 15

STIFTELSEN VÄRENDSHUS

Hans Andren
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STATENS ENERGIVERK
El- ach värmeteknikbyran

Ingvar Enqvist

UTVECKLING INOM SOLVÄRMEOMRADET

Nedan ges en kartfattad beskrivning av bakgrund ach nuläge
vad gäller teknik för större salvärmeanläggningar. Därut-
över behandlas utvecklingsmöjligheter ach marknad samt

presenteras energiverkets utvecklingspragram för 90-talet.

Bakqrund

Det har under ett antal är gjorts en hel deI utvecklings-
insatser kring användning av solenergi för värmeförsörj-
ning i kombination med olika former för lagring.

Insatserna har i huvudsak kornmit att inriktas pä tekniska
lösningar sorn skulle kunna betecknas sorn högternperatur-
system baserade pä plana högeffektiva solfängare ofta i
kombination med relativt stora bergrumslager med vatten
sorn lagringsmedium.

Det finns idag fungerande tekniska lösningar -ett lO-tal
anläggningar har byggts -men de kan inte konkurrera med
alternativen pa ekonomiska grunder.

Med dagens teknik skulle uppvärmningskostnaden för en 601-
värmeanläggning, beroende pa storlek, kunna ligga kring
50-70 öre/kWh medan konkurrerande tekniker ligger mellan
30-35 öre/kWh.

Detta innebär att det f n är för stort gap mellan solvärme
och övriga alternativ för att det skall uppsta en naturlig
efterfragan som skulle kunna driva fram solvärmetekniska
anläggningar med lägre kostnader.

Utveck.linqsmöiliqheter

Finns det dA möjlighet att pAverka kostnaden för solvärme-
anläggningar? Ja studier pekar pA att det finns förutsätt-
ningar att reducera kostnaden om insatser görs syste-
matiskt under en period av 5-7 Ar.
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I korthet kan sägas att kostnaden för ett solvärmesystem
kan sänkas om man:

1. Vidareutvecklar Bolfangarna -pa ett koBtnadBeffektivt
Bätt- Ba att preBtanda ökar.

2. Genomför produktionstekniska utvecklingsinsatser vid
tillverkning av solfAngarna.

3. Utvecklar kostnadseffektiva tekniker för mindre värme-
lager.

Den sammanvägda effekten av de avan nämnda insatserna har
av bl a Studsvik SGI ach Teknikum (Uppsala universitet).
bedömts kunna medföra en kastnadsreduktian med ätminstane
35%.

Marknad

Finns det da efter dessa insatser förutsättningar för att
en efterfragan skall uppkornrna. Ja, orn man verkligen kan
uppnä den angivna kostnadsreduktionen sä finns det atrnin-
stone en teknisk/ekonornisk potential rned nuvarande kost-
nadsrelationer,dvs det finns en tänkbar rnarknad. Tänkbar
därför att även alternativen kan bli kostnadseffektivare
orn det blir härdare konkurrens.

Det är ocksa sa att det med stigande elpriser blir intres-
santare att producera el pa värmeunderlaget i vara större
fjärrvärme- och blockcentralsystem. Därmed slas troligen
solvärme som basproduktionsenhet ut. även med miljöav-
gifter och skatter pa alternativen. Förutsättningarna för
solvärme i landets fjärrvärme- och blockcentralsystem är
alltsa generellt sett inte alltför ljusa.

Men am man studerar dessa system lite naggrannare sä fram-
gär att det finns system sam har bättre förutsättningar
för salvärme än andra.

Det är i första hand fjärrvärme- och blockcentralsystem
som inte är sa stora. att det uppstar konkurrens om värme-
underlaget för elproduktion. Möjligen kan stora kraft-
värmeanläggningar som behöver lager av driftoptimerings-
skäl även ha vissa förutsättningar för solvärme.

Utveck.linqsproqram

Kommer dä en utveckling till ständ enbart med insatser
frän tillverkare och entreprenörer? Det är tveksamt, tro-
ligen inte under överskädlig tid i alla fall. Däremot
skulle ett statligt utvecklingsprogram kunna medverka till
att skapa förutsättningar för en utveckling av solvärme-
tekniken.
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Ett sädant program skulle ocksä underlätta den kommersi-
ella introduktionen som bör ske i takt med förväntade
energiprisökningar och aviserade miljöavgifter och skatter
under 1990-talet. Hur skulle dä ett statligt utvecklings-
program kunna se? Ett sädant program som beskrivs i det
följande bör bestä av mälinriktade Forsknings- och Teknik-
utvecklingsinsatser som bas för enskilda företags produkt-

utvecklingsinsatser.

FORSKNING

Det behövs forskningsinsatser dels av grundläggande karak-
tär dels av tillämpad karaktär.

1. Grundläggande FoU

Studier av grundläggande mekanismer sam kan ge högre verk-
ningsgrad has salfängare ach lager.

Exempel pa insatser är:

Studier avseende utformning av transparent isolering
för reduktion av förluster.

Studier av absorbtionsegenskaper hos olika y tor (pig-
menterad och anodiserad aluminium) sa att man kan op-
timera den optiska selektiviteten.

Studier cm hur man kan förbättra lAngtidsstabiliteten
h cs aluminiumbaserade sclreflektcrer.

Studier av grundläggande geatekniska ach termahydrau-
liska frAgeställningar sam kan öka effektiviteten has

marklager.

Verifiering av modeller för markvärmeväxlare.

2. Tillämpad FoU

Systemtekniska insatser bör göras. Dessa insatser avser
inte i sä hög grad övergripande systemfrägor utan mer
tillämpade insatser som gär ut pa att fä kunskap om hur
värmeproduktionsanläggningar skall kunna anpassas sä att
solvärmeanläggningars speciella förutsättningar kan ut-
nyttjas fullt ut.

Inorn lagertekniken bör insatser göras för att bl a syste-
rnatiskt utprova lärnpliga linermaterial för groplager.
Studier kring frägeställningar sorn rör skiktning samt
konstruktion av lock och tätningar är även viktiga att

genornföra.
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TEKNIKUTVECKLING

När det gäller teknikutvecklingsinsatser sä bör de gä ut
pä att malinriktat fä till ständ ett antal lab/experiment-
anläggningar samt pilot- och fullskaleanläggningar för att
därigenom succesivt utveckla och prova kostnadseffektiva
solfAngare med högre prestanda och lager med lägre kost-
nad. förslagsvis:

2-3 Lab/experimentanläqqninqar där man i relativt liten
skala -etappvis- provar och utvärderar solfängare som ut-
vecklats med utgängspunkt frän FoU-resultaten och som har
bättre prestanda än dagens. För att fä till ständ anlägg-
ningarna erfordras betydande statligt stöd.

2;3 ~ab/experimentanläqqninqar där man dels utvecklar nya
billiga sma lagertyper (typ groplager och hybridlager)
dels provar och utvärderar den utvecklade lagertypen. Det
pagar viss utveckling men denna utveckling bör kunna pa-

skyndas genom betydande statligt stöd till ytterligare
anläggningar.

Man bör därefter bygga nagra fullständiga systeml pilotan-

läqqninqar. förslagsvis 4-5 stycken som ligger inom de
förväntade marknadssegmenten. Man skall därvid utveckla
och prova fullständiga system som skall kunna leverera
värme till rimlig kostnad med visst statligt stöd. Syftet
är att fa kunskap om bade byggandet och driften. Beto-
ningen bör fortfarande ligga pa teknikutveckling.

Slutligen bör man bygga 2-4 anläggningar som inriktas pa
de relevanta marknadssegmenten och är rena demo-anläqq-
ninqar med nagot lägre statligt stöd än pilotanägg-
ningarna. Till detta kopplas mAlgruppsinriktade informa-
tionsinsatser.

g~nomförande

För att uppnä den angivna kostnadsreduktionen erfordras
sammanfattningsvis i huvudsak att följande förutsättningar
är uppfyllda.

1. Saväl grundläggande sam tillämpade farskningsinsatser
genamförs.

2. Effektiviseringar i tillverkningsprocessen
gäller solfangare -genomförs.

vad

3. Insatser för utveckling av lagertekniken genomförs

4. En efterfrägan skapas genom stöd till byggande av an-
läggningar sä att de som tillverkar solfängare och de
som utvecklar lagertekniken samt de entreprenörer som
skall bygga anläggningarna fär ett underlag för nöd-

vändiga företagsspecifika utvecklingsinsatser.
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När det gäller de nödvändiga for6kningsinsatserna sä har
statens energiverk hösten 1988 beslutat om stöd till hög-
skolan Falun/Borlänge och under vären 1989 till teknikum i
Uppsala för grundläggande forskning under en första tre-

ärsperiod.

Diskussioner med olika grupper av solfängartillverkare har
lett till tvä projekt där tillverkningsprocessen effekti-
viseras. Energiverket har hösten 1989 beslutat am stöd
till dessa. (Teknoterm- och Solsamgruppen).

Beträffande laqer- ach systemtekniska insatser pägär
studier för att fä fram ett underlag avseende dels fart-
satta farskningsinsatser dels nödvändiga teknikutveck-
lingsinsatser. Resultatet redavisas v ären 1990.

Slutligen har diskussioner päbörjats med ett antal anlägg-
ningsägare (mindre fjärrvärmeverk och blockcentraler) för
att efterhöra intresset för att bygga pilot- och full-
skaleanläggningar. En förutsättning i dessa diskussioner
är att energiverket skall stä för en viss andel av pro-

jektkostnaden, genom finansiering via energiteknikfonden.

De ovan nämnda FoU-insatserna är i huvudsak inriktade mot
solvärmetillämpningar i kollektiva system (fjärrvärme- och
blockcentralsystem), men har även betydelse för utveck-
lingen inom solvärmeomrädet i sin helhet.

När det gäller insatser inom individuella. sk husegna sy-
stem har även beslutats om konkreta insatser. En överens-
kommelse har träffats mellan statens energiverk och
Svenska solenergiföreningen (SEAS) om ätgärder för att
främja investeringar i solvärmeanläggningar för ersättning
av el. överenskommelsen gäller mindre solvärmeanlägg-
ningar. för produktion av tappvarmvatten och individuell
uppvärmning mm. med en arlig energianvändning som är
mindre än 500 MWh.

Kostnaden (behov av statlig subvention) för att genomföra
ett utvecklingsprogram enligt ovan. under en femärsperiod
kan uppskattas till 40- 50 milioner kronor.
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