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Bakgrund 
 
Resans syfte var att besöka Plataforma Solar Almeria (PSA) för att informera oss om deras 
verksamhet samt diskutera framtida studentutbyte.  
 
PSA är den största anläggningen för koncentrerande termisk solelproduktion i Europa, och 
endast en anläggning i USA anses ha samma omfattning och dignitet vad gäller FoU-
verksamhet inom CSP (Concentrated Solar Power). Verksamheten vid PSA har varit igång 
sedan början av 1980-talet, då den startades med att man på europeiskt initiativ byggde två 
anläggningar för termisk solelproduktion (koncentrerande soltorn och parabiliska tråg; 2,5 
MWthermal vardera) i jämförande syfte. Efter detta har verksamheten utvidgats betydligt och 
man har anläggningar inom ett tiotal olika solenergifält, där CSP dominerar verksamheten. 
Idag finns ca 100 personer verksamma vid PSA, varav ca 50 personer är knutna till den stat-
liga energiforskningsorganisationen CIEMAT med huvudkontor i Madrid. Det Europeiska 
samarbetet med att driva PSA har upphört, men Tyskland finns fortfarande kvar då ett antal 
forskare från DLR är verksamma vid PSA. Uppskattningsvis 50% av verksamheten är statligt 
finansierad grundforskning medan 50% är projektfinansierad  FoU eller företagsanknuten 
forskning och testning. 
 
2010 gjorde en student vid den internationella solenergimagisterutbildningen vid Högskolan 
(Maria Elena Cantos) sitt examensarbete vid PSA. Initiativet var hennes eget, bl a beroende 
på att hon kommer från Spanien. Hennes arbete var ett utökat examensarbete om 30 hp 
(normalt 18 hp) och handlade om tvätt av speglar hos parabiliska tråg. Samarbetet med PSA 
fungerade bra och efter hennes ca 6 månaders vistelse vid PSA skrev hon om sina erfaren-
heter på ESES Alumnihemsida. Detta gjorde att två studenter från 2010/11 års program kon-
taktade PSA och nu gör sina examensarbeten där (Simon Caron- test av sandstormars in-
verkan på reflektorer och Vasileios Velvelidis – accelererad test av inverkan av surt regn på 
reflektoregenskaper). I och med att de valt att göra sitt examensarbete vid PSA har det skri-
vits en femårig överenskommelse mellan PSA och HDa (signerad av rektor) om fortsatt 
samarbete där HDa ska kunna skicka sina studenter för examensarbeten till PSA. 
 
Under besökets första dag (6/6) besökte vi 12 olika avdelningar vid PSA som redovisas i 
bilaga till denna reserapport. Under besökets andra dag (7/6) hade vi dels ett möte med tre 
av cheferna vid PSA, dels ett möte med studenterna på plats för att diskutera hur deras arbe-
ten fortskrider. Under eftermiddagen hade vi från början planerat in ett besök vid Andasol, en 
av de större kommersiella solelanläggningarna i Spanien (50 MWel), men detta fick ställas in 
då ägarna av Andasol ej svarat på den förfrågan som PSA skickat till dem. 5/6 och 8/6 var 
resdagar. Vår värd under vistelsen vid PSA var Arantxa Fernandez som också är den lokala 
handledaren på plats för våra nuvarande och tidigare studenter vid PSA. 
 
Syftet med rapporten är att ge en bild av de olika verksamheterna vid PSA, aktuell 2011, 
inför framtida samarbete. F 
 
 
PSAs intresse för samarbete 
 
Vi uppfattade de representanter från PSA som vi träffade som uppriktigt intresserade av 
samarbete i framtiden. Det ska dock tilläggas att PSA bara är en del av den större organisat-
ionen CIEMAT med huvudkontor i Madrid, varför större samarbeten måste sanktioneras däri-
från. Så var t ex fallet med den överenskommelse om att skicka examensarbetare från HDa 
till PSA som skrevs under våren 2011. 
 
Samarbete kan ske såväl när det gäller undervisning som forskning. Närmast till hand ligger 
undervisning, där vi, förutom att skicka examensarbetare till PSA, även i övrigt kan ha lärar- 
och studentutbyte. Vid vårt besök visade sig att det idag finns en ettårig magisterutbildning i 
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solenergiteknik vid Universidad de Almería (ca 2 mil från PSA), något vi varit ovetande om 
fram till nu. Undervisningen är helt på spanska och utbildningen sker till stor del av lärare vid 
PSA som hyrs in som föreläsare till denna utbildning. Utbildningen har ett fokus på CSP, 
men även solenergi för växthus och teknik som t ex vattenrening ingår. Förutom att lärare 
hyrs in för denna utbildning finns det ett formellt samarbete mellan PSA och Universidad de 
Almería, CIESOL, som är ett gemensamt institut för solenergiforskning. Från och med nästa 
år tillkommer en regel om att lärare i undervisningen vid Universidad de Almería måste vara 
anställda vid universitetet, och detta kan komma att innebära att intresset från personal från 
PSA att undervisa på masterutbildningen minskar. Mer information om denna utbildning finns 
på spanska på 
http://cms.ual.es/UAL/en/universidad/departamentos/fisica/noticias/INICIOMASTER. 
 
Inom forskning finns ett antal specialområden där vi kan ha utbyte av varandra, även om 
våra verksamheter ligger en bit ifrån varandra. Områden som kan vara aktuella är utveckling 
av absorbatorytor för höga temperaturer, karakterisering av ytor och utveckling av simule-
ringsprogram. En intressant möjlighet är också EU-projektet SFERA (sfera.sollab.eu), finan-
sierat av 7:e ramprogrammet, som innebär ökade möjligheter för företag och institutioner 
inom EU att komma åt de fem centra för koncentrerande solenergiteknik som idag finns inom 
EU och Israel, inkluderande PSA som vi ser som det största. Varje år (kring januari-mars) 
ansöks om nya samarbetsprojekt och blir man utvald kan man fritt utnyttja anläggningarna, 
under förutsättning att resultatet blir offentligt. Då det finns flera företag i Sverige som har 
teknik intressant för CSP, kan detta vara en möjlighet för svensk industri att komma in i detta 
samarbete och lära sig av de stora institutionernas erfarenhet. Här kan finnas möjlighet att 
genomföra projekt som inkluderar examensarbetare från HDa, ev. tillsammans med forskare 
från HDa. 
 
 
Samarbete PSA- HDa 
 
Efter första dagens rundvandring på PSA identifierade vi ett antal områden där vi redan idag 
har kompetens vis HDa som kan utnyttjas vid framtida samarbete: 
 

• Low concentrating systems for PV and Solar thermal applications 
• Optical properties of reflectors (scattering) 
• Development of absorber coatings (together with Uppsala University) 
• Chemical heat pumps 
• Development of simulation models for thermal systems (TRNSYS) 

 
Några områden vi speciellt diskuterade var: 
 

Collaboration with student exchange (Master students from DU to PSA) 
 
Vi ska fortsätta med examensarbetare vid PSA som vi avser med den överenskommelse 
som skrivits under. Vi har bett de nuvarande studenterna att beskriva deras arbete vid PSA, 
inklusive praktiska saker som hur man kan skaffa bostad i Almeria, transporter mm, på ESES 
Alumnihemsida. Till hösten kan vi be våra kontakter vid PSA beskriva några olika möjliga 
examensarbeten som kan genomföras vid PSA. Hur studenterna väljs ut måste vi dock dis-
kutera mer. 
 

Education in CSP within ESES programme 
 
I vår magisterutbildnings nuvarande tappning ingår CSP med 3 hp. Här har det visat sig fin-
nas intresse från forskare vid PSA att komma som gästföreläsare till Sverige. Eduardo Zarza 
var en av de som visat intresse för detta. Ett konkret förslag skulle också kunna vara att PSA 
utvecklar en kortare kurs (2 veckor?) om CSP på plats vid Plataforma Solar som kan erbju-
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das som valbar kurs vid ESES. Finansiering av detta skulle kunna vara att vi köper lärar-
tjänster direkt därifrån, medan studenterna själva få bekosta resa och uppehälle. Samtidigt 
finns det möjlighet att läsa en alternativkurs på plats i Sverige. Då PSA inte direkt är kopplat 
till något Universitet utan till den statliga forskningsorganisationen CIEMAT kan det vara 
svårt att får finansiellt stöd från t ex Erasmusprogrammet, men olika typer av finansiellt stöd 
bör undersökas vidare då vi tror att en sådan kurs skulle kunna vara mycket attraktiv för våra 
studenter som genom detta skulle får tillgång till och erfarenhet av en av världens största 
anläggningar för CSP. Utvecklat lärar- och undervisningssamarbete kan också bli än mer 
intressant ifall vi utvecklat vår egen ettåriga magisterutbildning till en tvåårig master. 
 

Collaboration between DU and University of Almeria in form of teacher and student ex-
change. 

 
Idag verkar det inte finnas något formellt samarbete mellan Universidad de Almería och PSA, 
även om deras ettåriga masterutbildning i solenergiteknik till stor del (ca 50%) vilar på lärar-
kapacitet från PSA. Framtiden verkar lite osäker pga universitetets anställningsregler som 
tidigare nämnts. Det kan dock tänkas bli aktuellt med ett mer omfattande samarbete mellan 
HDA och Universidad de Almería, t ex genom att vi delar lärarresurser och även har student-
utbyte, speciellt som det verkar som även Universidad de Almería har ambitionen att utöka 
sin utbildning till en tvåårig master. Samarbete kommer dock att kräva att deras utbildning 
sker på engelska; eller att de kan tillåta sina studenter att genomföra en del av sina kurser på 
Engelska. Vi har inte haft kontakt med Universidad de Almería om deras utbildning, men bör 
bevaka denna utveckling i framtiden. 
 

Use of unique equipment in Sweden 
 
Vi har en del experimentell utrustning och erfarenhet I Sverige som kan vara av direkt in-
tresse för PSA. Ett konkret område var att PSA har behov av att kunna göra vinkelupplösta 
mätningar av reflektans hos reflektorer där det behövs en goniometer med hög upplösning, 
helst 1 mrad. Goniometrar finns vid Uppsala universitet, men även vid försvarets forsknings-
institut FOI i Linköping. Här kan vi både genomföra gemensamma forskningsprojekt, och det 
kan också tänkas att någon student med rätt bakgrund från HDA genomför examensarbete 
inom detta. Något vi inte diskuterade, men som skulle kunna vara en möjlighet, är att vi bju-
der in gästforskare från PSA till Sverige för att göra mätningar här, något som skulle stärka 
samarbetet. En sådan gästforskare skulle samtidigt kunna föreläsa för våra studenter, samt 
sätta igång ett antal examensarbeten redan då studenterna är i Sverige. Vi bör diskutera 
med bl a Uppsala Universitet om detta kan vara en möjlighet. 
 
Vi berättade också om STRIs klimatkammare i Ludvika och de möjligheter detta kan inne-
bära. Det bör dock noteras att man vid PSA inte arbetar så mycket med utvecklingen av el-
teknik för CSP, men detta kan komma att ändras i framtiden. 
 

Support contacts with Swedish companies  
 
Det finns en rad svenska företag (eller företag med verksamhet i Sverige) som har eller kan 
ha intresse att verka inom CSP-teknik I framtiden, t ex 
• AlfaLavall – cleaning mirror technology, heat exchangers  
• Rispasso – Stirling engines for solar power 
• ABB and HVV – development of CSP system technology 
• Alstrom – gas turbines  

 
SFERA-projektet som nämnts tidigare innebär en spännande möjlighet för dessa företag att 
komma åt den utrustning och kompetens som finns bl a vid PSA. Ledningen för PSA bad oss 
uttryckligen at fungera som ”antenn” ut mot dessa företag. Vi kommer att ta kontakt med flera 
av dessa företag och diskutera om det finns intresse från deras sida. Från vår sida finns in-
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tresse att delta i samarbete genom att kunna erbjuda examensarbetare som genomförs åt 
svenska företag vid PSAs anläggningar. 
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Bilaga: Verksamhet vid PSA 
 
Nedanstående beskrivning av verksamheten vid PSA baseras på våra anteckningar från be-
söket på plats. Vi kan ha missuppfattat vissa detaljer och missat väsentliga fakta, varför upp-
gifterna måste kontrolleras innan de används. Ytterligare information kan hämtas bl a från 
Plataforma Solars hemsida www.psa.es, genom att kontakta Mats Rönnelid eller Frank Fied-
ler vid Högskolan Dalarna eller den kontaktperson som visade oss runt på respektive an-
läggning och som oftast är den ansvarige för just den anläggningen. 
 
HTF: Parabolic-Trough Collectors with Oil 
Kontakt: Javier León (javier.leon@psa.es) 
 
De flesta kommersiella anläggningar för generering av termisk solel är idag baserade på pa-
raboliska tråg med olja som värmebärare. Man arbetar med olja inom temperaturintervallet 
200 ºC - 390 ºC (Thermal oil) och de paraboliska tråg som idag används är alla av samma 
typ, baserad på 28 facetter (paraboliska speglar med 4 mm glas och baksidesreflektor av 
silver täckt med skyddande lager av färg) och en total aperturyta på 12*5,8 m. Modulen kal-
las ”Euro Trough”, och det finns flera olika tillverkare. De problemområden man arbetar med 
är bl a absorbatorytan där det idag endast finns en kommersiell tillverkare, samt hur absorba-
tortuberna monteras för att kunna ta upp den termiska längdförändring de utsätts för. Även 
de flexibla, roterande anslutningarna mellan absorbatorrören och distributionsledningarna för 
termisk olja är ett viktigt utvecklingsområde.  På PSA finns flera olika tillverkare av Euro 
Trough representerade och optimering görs av montage och funktion för att kunna pressa 
priserna. 
 
En nackdel med att använda olja som värmebärare är att temperaturen begränsas till strax 
under 400 ºC pga av materialegenskaperna hos oljan, vilket begränsar processens elektriska 
verkningsgrad då ånga sedan produceras med värmeväxling. Även dagens absorbatorytor 
riskerar att degraderas om temperaturen blir högre. Det finns också en brandrisk om het olja 
kommer ut vid rörbrott eller andra läckage (händelser av detta slag finns dokumenterade vid 
kommersiella anläggningar). 
 

  
Vänster: Två rader med Euro Troughs. Varje rad består av sex moduler (12*5,7 m). Höger: 
Två olika typer av moteringsriggar för Euro Troughs: 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psa.es/
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DISS: Parabolic-Trough Collectors with Direct Steam Generation 
Kontakt: Eduardo Zarza (eduardo.zarza@psa.es) 
 
Vid PSA pågår sedan drygt tio år en utveckling av system för direkt förångning av vatten i 
absorbatorerna. Genom detta kan ånga skapas direkt i absorbatorrören och man slipper 
därmed värmeväxling med den kostnad detta innebär. Man slipper också temperaturfall i 
värmeväxlingen mellan olja och vatten/ånga, samtidigt som man kan producera högre ång-
temperaturer då oljan inte begränsar den övre temperaturen, vilket i båda fallen kan bidra till 
högre elektrisk verkningsgrad. Ett avgörande problem man arbetet med, och som man nu 
anser sig ha löst genom att ha hittat rätt flöden och tryck, är hur man hanterar tvåfas-flöde 
(vatten/ånga) då temperaturen varierar över anläggningen, samtidigt som absorbatorn är 
ojämnt upphettad (fram- och baksida). Tekniken kan komma att bli framgångsrik då det dels 
ökar den elektriska verkningsgraden och minskar installationskostnaden. Det har nyligen 
beslutats att det ska byggas en 3 MWel demonstrationsanläggning med denna teknik på an-
nan plats i Spanien. 
 

  
Vänster: En rad med Eurotroughs för direkt förångning. Den lutande modulen är en del i stu-
diet av två-fasflöde. Höger: Eduardo Zarza förevisar anläggningen. På bilden ser man hur 
absorbatorerna kan monteras för att tillåta termisk expansion. 
 
 
Molten Salts Loop for Thermal Storage Systems 
Kontakt: Margarita Rodriguez (margarita.rodriguez@psa.es) 
 
En viktig teknik i kommersiella termiska solelanläggningar är saltlager för att kunna spara 
värme från dagen till tider då solen inte skiner och därigenom förlänga tiden för elproduktion 
till upp till 24 timmar/dygn. Flera av dagens kommersiella anläggningar i Spanien arbetar 
efter denna princip. Som värmelager används smält salt där två behållare arbetar mellan en 
lägre temperatur på ca 290 ºC och en övre på 400-500 ºC, Den lägre temperaturen bestäms 
av saltets smältpunkt; sjunker temperaturen under detta stelnar saltet vilket skapar problem 
med driftsstopp och igensättning; rören har därför ett system med elektrisk uppvärmning om 
situationen uppkommer att värme inte tillförs i tillräcklig mängd. I den anläggning man ha 
studerar man såväl komponenter i saltlagret, saltlagrets funktion vid upprepade cykler och 
värmeväxling mellan solfångarmediet och saltlagret. Två olika typer av värmeväxlare finns; 
för termisk olja och gasformiga media (CO2).  

mailto:eduardo.zarza@psa.es
mailto:margarita.rodriguez@psa.es
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Vänster: Anläggning för studier av Molden salt. Tanken på bilden är en av tankarna som an-
vänds, den andra är liggande (under bilden). Höger:I den vänstra delen av bilden ses en lig-
gande värmeväxlare för värmeväxling mellan termisk olja och saltlagret. 
 
Parabolic-Trough Collectors with Pressurized Gasses  
Kontakt: José Mª Márquez (josemaria.marquez@psa.es) 
 
Vid PSA pågår en utveckling av att kunna använda gas under högt tryck som solfångarme-
dium. Genom att gasen har högt tryck och temperatur (100 bar, 500-525 ºC) kan man an-
vända gasen direkt mot en gasturbin, vilket ger väsentligt högre verkningsgrad jämfört med 
om man har termisk olja (med efterföljande värmeväxling) som värmemedium och ångturbin 
för kraftproduktion. Man slipper också risken för brand som finns då termiska oljor används. 
Idag använder man CO2 som gas, bl a för att den innebär lägre risk för läckage än andra 
tänkbara gaser, men tekniken ska kunna användas även för andra gaser. Tekniken är en bit 
från kommersialisering och ett av de huvudproblem man arbetar med är tätningen i de flex-
ibla (roterande) anslutningar för absorbatorer som idag finns. Vi fick också uppfattningen att 
det ännu inte finns kommersiella gasturbiner för CO2 på marknaden. Man studerar också 
värmeväxlingen mot saltlager som testas i saltlageranläggningen som ligger bredvid. 
 

 
José Mª Márquez framför de två raderna med paraboliska tråg för test av gas som värme-
medium. 

mailto:josemaria.marquez@psa.es
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Laboratories for Optical Characterization and Durability of Solar Reflectors 
Kontakt : Arantxa Fernández (arantxa.fernandez@psa.es) 
Det finns flera laboratorier för test av optiska egenskaper, främst reflektormaterial. Framför-
allt är det mindre prov (ofta 6*6 cm) man provar. Bland utrustningen finns spektrofotometer 
med integrerande sfär för området 300-2500 nm, klimatkammare med reglering av fukt, tem-
peratur och instrålning (solspektrum), kammare för test av sur och fuktig miljö, utrustning för 
slitage (en DIN-standardiserad borste för mekanisk provning), värmeskåp för termisk på-
frestning och en kammare för påverkan av sand i vind. Man har även en egenutvecklat in-
strument för att studera hur reflektansen varierar över mindre ytor (ca 5*5 cm) för att kunna 
studera korrosionsfenomen, samt en portabel reflektometer. Laboratoriet gör såväl egna stu-
dier (Arantxa arbetar med den kommitté som tar fram standarder för solfångarreflektorer i 
Spanien) samt genomför studier åt de andra projekt inom PSA där man behöver studier av 
reflektorytor.   
 

 
Arantxa Fernández framför testkammaren för sandstorm. I denna anläggning kan man prova 
ytor upp till ca 10*10 cm med olika sandkoncentration, sandsammansättning, vindhastighet 
och infallsvinkel. 
 
 
CESA-1: Central Tower for Power Production 
Kontakt: Raúl Enrique (raul.enrique@psa.es) 
 
Soltornet med tillhörande heliostatfält (rörliga speglar på marken) är PSAs största installat-
ion, såväl till höjden som ytmässigt. Tekniken med heliostatfält som koncentrerar solstrål-
ningen mot en central receiver är en av två huvudspår för termisk solel idag och det finns 
inga grundläggande egenskaper (tekniskt eller ekonomiskt) som gör att inte denna teknik kan 
komma dominera framtidens termiska elproduktion. Idag dominerar paraboliska tråg (med 
termisk olja) den termiska solelmarknaden, vilket man vid PSA förklarar med att det tack vare 
de stora investeringarna i Luz-fälet i USA på 1980-talet har gjort detta till en beprövad teknik 
som gör att man kan få banklån för investeringarna i nya fält med paraboliska tråg, medan 
övrig teknik har det betydligt svårare. 
 
Ett soltorn bygger på principen att man värmer luft som man sedan låter passera en gastur-
bin. Fördelen är hög verkningsgrad, medan en av de stora nackdelarna är att man inte kan 
lagra energin för senare elproduktion. I anläggningen vid PSA kan man testa olika kompo-
nenter som hör till tekniken med att producera el med soltornsteknik. Bl a provar man olika 
typer av luftkylda absorbatorer, olika värmelager och värmelagringsmaterial (man har en 1 
MWh keramisk lager på toppen av tornet som är ett korttidslager kring 30 minuter) samt olika 
typer av styrning och injustering av heliostatfält. Heliostatfältet kan placeras långt från tornet 
(> 1 km) och olika typer av heliostater och heliostatfält har studerats. När vi var där planera-
des för ett nytt heliostatfält som en kommersiell aktör installerade för test i soltornet. 
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Vänster: Soltornet där det koncentrerande ljuset samlas. Det finns mottagare (recivers) på 
olika nivåer för olika tillämpningar. Höger: Kontrollrummet i soltornet. 
 

 
Två av heliostatfälten framför soltornet (foto från tornets topp) Längst bort finns ett fält där ett 
företag ska bygga och testa en ny heliostatlösning. 
 
 
Solar Furnace 
Kontakt: José Rodríguez (jose.rodriguez@psa.es) 
 
Vid PSA finns en solugn på sammanlagt 60 kW effekt som med hjälp av reflekterad solstrål-
ning från en heliostat kan koncentrera solstrålningen mot en mottagare till intensiteter mot-
svarande 3000 solar (3000 kW/m2).  Anläggningen används inte för elproduktion, utan då 
man vill kunna utsätta material och komponenter för höga temperaturer, typiskt 2000-3000 
ºC, t ex olika typer av legeringar. Man har tidigare testat t ex noskonen för den europeiska 
rymdskytteln. Genom ett vridbart galler framför solugnen kan man noggrant kontrollera in-
strålningsnivåerna. Provytorna är typiskt 25*25 cm eller mindre. Man bygger för närvarande 
en till motsvarande ugn av ungefärligt samma storlek bredvid den ursprungliga. 
 

mailto:jose.rodriguez@psa.es
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Vänster: Solugnen sedd från utsidan. Gallret framför fungerar som en persienn och kan vin-
klas för att kontrollera intensiteten i fokus. Höger: närbild av reflektorerna i solugnen, taget 
från plattformen för absorbatorn. 
 
 
Stirling dishes  
Kontakt: Jesús Fernández (jesus.fernandez@psa.es) 
 
Vid PSA finns sex anläggningar för test och provning av stirlingmotorer och reflekterande 
paraboler för dessa. Verksamheten verkade dock ligga lite på sparlåga och inget aktivt ut-
vecklingsprojekt verkade vara på gång. Vi fick intrycket att koncentrerande paraboler med 
Stirlingmotorer inte ansågs vara lika kommersiellt intressanta som andra tekniker i dag. En 
viktig anledning som angavs var kostnaden för Stirlingmotorn, där kostnaden för stirlingen-
heten i sig angavs vara lika stor som resten av kostnaden för reflektorer, och järnstrukturen 
som bygger upp hela enheten. En anledning ska vara att de i princip bara finns en tillverkare 
av Stirlingmotorer i världen och de olika företag som finns på marknaden tillverkar samma 
typ av motor antingen som subcontractors eller på licens. Det pågår dock annan utveckling i 
världen som förväntas resultera i nya typer av Stirlingmotorer och nya typer måsta också 
komma fram för att pressa priserna. Vid en framtida massproduktion kan denna typ av elpro-
duktion mycket väl komma att bli konkurrenskraftig gentemot andra tekniker för soldriven 
elproduktion. Den totala verkningsgraden med dagens teknik angavs vara kring 17%, från 
solstrålning till el. 
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Vänster: En rad med solfångare med Stirling-motor i fokus av parabolen. Parabolerna är 
vända upp och ner då de inte är i drift. Höger: Detalj av mottagare i Fokus; lådan innehåller 
en gasbehållare som värms upp av koncentrerat solljus och en Stirlingmotor som värms av 
den uppvärmda gasen. 
 
 
CRS: Central Receiver System with Autonomous Heliostats Solar Field 
Kontakt: Thorsten Denk (thorsten.denk@psa.es) 
 
Bland det första som byggdes vid PSA i början av 1980-talet var ett soltorn med heliostater 
och effekten 500 kWel. Tornet och heliostatfältet finns kvar idag, men speglarna har (antagli-
gen) bytts ut och heliostatfältet har gjorts om så att strömförsörjningen till speglarnas motorer 
(för att vrida den reflekterade strålningen mot tornet) numer sker lokalt med solceller vid varje 
heliostat, medan styrningen sker trådlöst med radiolänk. På detta sätt kan man spara en av-
sevärd kostnad för ledningsdragning, som annars skulle innebära flera km nedgrävd kabel 
eftersom varje torn behöver individuell strömförsörjning. Soltornet används  
 

  
Vänster: Thorsten Denk vid heliostatfältet där strömförsörjningen idag sker vid varje heliostat 
med en solcellsmodul placerad mellan speglarna. Höger: Soltornet med heliostatfältet fram-
för. 

mailto:thorsten.denk@psa.es


   

13 

idag främst till kemiska experiment där man använder energin koncentrerad till soltornet för 
kemiska experiment, t ex metoder för att framställa syntesgas (CO + H2). 
 
 
Solar Desalination Plant 
Kontakt: Diego Alarcón (diego.alarcon@psa.es) 
 
Det finns en större anläggning för avsaltning med hjälp av solenergi. Själva anläggningen fick 
vi inte fotografera pga sekretess med det de just nu arbetade med. Principen de arbetar med 
utgår från desalinering i flera steg, där varje steg innebär lägre tryck (och lägre kondensat-
ionstemperatur). På detta sätt kan man effektivisera processen så man kan avsalta 10-15 
ggr mer vatten än om man arbetar med enkel avdunstning (som kräver ca 2,3 MJ/m3 vatten - 
vattnets ångbildningsentalpi vid atmosfärstryck ). Man provar och utvärderar också andra 
metoder för desalinering. Värmen som behövs för processerna produceras med högeffektiva 
solfångare och här använder man flera olika typer av CPC-solfångare, bl a utvecklade av 
INETI i Portugal. 
 

  
Vänster: CPC-solfångare som producerar värme till desalineringsanläggningen. Höger. Sy-
stem för test av maskin arbetande enligt Organic Rankinecykel. 
 
 
SOLAR CHEMISTRY: Detoxification and Disinfection Tests Facilities and Laboratories 
Kontakt: Sixto Malato (sixto.malato@psa.es), Pilar Fernández Ibáñez (pi-
lar.fernandez@psa.es) 
 
En forskargrupp vid PSA arbetar med Detoxification and Disinfection. I huvudsak handlar det 
om att låta solens UV-strålar lysa på vatten kontaminerat med organiska föroreningar, vilket 
gör att dessa bryts ner eller omvandlas till mer oskadliga föreningar. Tekniken är känd och 
man kan göra samma sak genom att helt enkelt ha vatten i en PET-flaska och utsätta denna 
för solstrålning något eller några dygn. Med koncentratorer (olika typer av CPC-
koncentratorer) kan man dock förkorta tiden för nerbrytning till någon timme, vilket kraftigt 
ökar teknikens kapacitet. Man har också tidigare arbetat med materialutveckling genom att 
studera reflektorer och glass för att öka reflektansen respektive transmittansen för kortare 
våglängden. Idag är arbetet mer inriktat mot de kemiska processerna för att optimera tekni-
ken och kapaciteten. Man har fått flera uppmärksammade utmärkelser för sitt arbete. 
 

mailto:diego.alarcon@psa.es
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Vänster: Demonstrationsanläggning för vattenrening genom att vatten med farliga organiska 
ämnen utsätts för solljus. Höger: Prisbelönt anläggning för vattenrening. 
 
 
ARFRISOL: Efficiency Energy in Buildings 
Kontakt: María José Jiménez (mjose.jimenez@psa.es) 
 
På området finns en nyligen uppförd kontorsbyggnad som uppförts i ett nyligen avslutat EU-
projekt. Byggnaden sammanför flera olika tekniker; solskydd av söderfönster för att minska 
överhettning sommartid men släppa in solljus vintertid (då utomhustemperaturen ibland kan 
krypa ner mot 0 ºC), solskorstenar för att öka ventilationen nattetid (ventilationsluckorna är 
stängda dagtid för att hindra överhettning sommartid), solvärme för tappvarmvatten och till 
golvvärme vintertid. Solfångarna används också till en kemisk värmepump för kyla där Cli-
mateWell bidragit till tekniken. På vintern kyls golvet aningen genom en strålningskylanlägg-
ning på taken med cirkulerande vatten nattetid som kopplas till golvvärmesystemet sommar-
tid. Man mäter också kontinuerligt elförbrukningen, temperatur, luftfuktighet ochCO2-halt 
som en del av utvärderingen av byggnaden. När vi frågade hur ClimateWells kylanläggning 
fungerade fick vi olika svar, och det verkade vara tveksamt om den var i drift för tillfället. 
 

  
Vänster: Kontorsbyggnad vid PSA som byggts för att vara energieffektiv och utnyttja passiv 
och aktiv solenergiteknik. Höger: presentation av det projekt där flera energieffektiva bygg-
nader uppförts och där bl a Climate Well deltagit. 
 
Andra tekniker representerade vid PSA 
Förutom de grupper som presenterade sin verksamhet finns andra tekniker representerade 
vid PSA. Bl a finns en anläggning med Fresnellreflektorer (500 kW thermal) för att skapa högt-
rycksånga (efter värmeväxling med termisk olja) för elproduktion. Projektet avslutades för 
några år sedan och tekniken befanns vara för dyr och inte konkurrenskraftig med t ex para-

mailto:mjose.jimenez@psa.es
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boliska tråg. Vidare fanns flera anläggningar med mindre paraboliska reflektorer med en 
öppningsbredd kring 1 m. Dessa anläggningar är antagligen tagna ur drift eller används 
framförallt för mindre utvecklingsprojekt och specialapplikationer där målet är att få medelhög 
temperatur (kring 100-150 ºC). 
 

  
Vänster: Fresnellkoncentrator för produktion av ånga. Reflektorerna är riktade neråt då an-
läggningen är tagen ur drift. Höger: Paraboliska tråg som producerar värme till avsaltnings-
anläggning. 

 


