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Sammanfattning 
Världen står idag inför stora problem gällande energiförsörjning och miljöpåverkan. Något måste 

göras för att stoppa den negativa utveckling som sker. Ett sätt att göra detta är att göra 

energiproduktionen mer hållbar genom att skifta från en hög användning av fossila bränslen till att i 

större utsträckning använda förnybara energikällor. En sådan är solenergi, och det är just detta 

energislag, i synnerhet användningen av solenergi för produktion av varmvatten, som presenteras i 

den här rapporten. 

Ett land som borde ha bra förutsättningar för utvinning av just solenergi är Singapore. Landet har en 

mycket begränsad landyta och nästintill inga naturresurser. På grund av detta står importerad 

naturgas för den största delen av landets energiförsörjning. I rapporten har ett case skapats, för att 

undersöka prestandan och lönsamheten för ett solvärmesystem installerat i en villa i Singapore. För 

att genomföra detta har litteratur gällande solen, solvärmesystem och landet Singapore granskats. 

Vidare har tekniska samband inom värmeteori sammanställts för att kunna genomföra de 

beräkningar som lett fram till resultatet. 

Resultatet av rapporten är att en installation av ett solfångarsystem på en villa i Singapore är möjlig 

att implementera och anses lönsam. Andra typer av installationer har undersökts mer kvalitativt och 

anses också ha en stor potential i Singapore. I förlängningen skulle Singapores behov av importerad 

energi minska och landets miljöpåverkan reduceras. 
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Abstract 
The world faces big issues regarding its energy supply and its impact on the environment. Something 

has to be done in order to stop this. One way to do that is to make energy generation more 

sustainable by shifting from fossil fuels to renewable energy sources. Solar energy is one of them, 

and this report covers hot water produced from it. 

A country that should have good conditions to harvest solar power is Singapore. The country has a 

very limited land area and almost no natural resources. Because of this, most of its energy is supplied 

by imported natural gas. In this report, a case has been created to evaluate the performance and 

profitability of a hot water solar system in a villa in Singapore. In order to do this, literature about the 

sun, solar heating systems and Singapore has been looked into. Further, thermodynamical 

correlations have been studied and used in calculations to draw conclusions. 

The result of this report is that an installation of a solar water heating system in a villa in Singapore is 

feasible and profitable. Other applications of solar thermal power have been evaluated qualitatively 

and the conclusion is that these also have big potential in Singapore. Ultimately, this could lead 

Singapore to be less relying on imported energy and also reduce its impact on the environment. 
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Förord 
Den här rapporten är ett examensarbete på kandidatnivå som ingår i civilingenjörsutbildningen 

Industriell ekonomi med inriktning energiteknik vid Linköpings Universitet. Skrivandet har 

genomförts i Singapore mellan januari och maj 2015 och i Sverige mellan maj och juni samt mellan 

september och december 2015. 

Författarna vill tacka berörda administratörer, studievägledare och annan personal på Linköpings 

Universitet som svarat på frågor om hur ett kandidatarbete ska gå till när det skrivs utomlands. Tack 

ska också studenter som tidigare gjort kandidatarbeten utomlands ha, särskilt de som ställt upp och 

svarat på funderingar och givit inspiration via mejl. Sist, men inte minst, ska handledare Ingrid 

Andersson, som stått ut med Skype-samtal och mejl från andra sidan jorden, ha ett stort tack. 

 

Linköping, december 2015 

Daniel Gustafsson  

Isak Larsson 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till det genomförda arbetet samt vilket syfte och 

frågeställningar som rapporten ska uppnå. Även avgränsningar och rapportens disposition hittas i det 

här kapitlet. 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle, med ökande befolkningsmängder och förbättrade levnadsstandarder, går det åt 

mer och mer energi för varje dag. Sedan 1965 har världens energianvändning fördubblats och den 

fortsätter att stiga - idag ligger ökningen på mellan en och två procent per år. Detta stora 

energibehov täcks till 80 % av fossila bränslen såsom kol, olja och naturgas. (Ståhl & Sundqvist, 2010) 

De fossila bränslena är icke förnybara energikällor, vilket betyder att de återbildas mycket långsamt, 

långsammare än den takt som mänskligheten använder dem (Nationalencyklopedin, 2015a). 

Dagens stora användning av fossila bränslen innebär att de en dag kommer ta slut. Experter spår att 

all kol, olja och naturgas kommer vara slut innan år 2150, och därmed står mänskligheten inför den 

stora utmaningen att hitta andra energikällor för att ersätta bortfallet. Redan innan den sista 

droppen olja tar slut kommer dock världen ha fått känna på konsekvenserna av de minskade 

resurserna, eftersom priserna stiger i takt med att en allt mindre mängd fossila bränslen kan utvinnas 

från jordens inre. (Ståhl & Sundqvist, 2010) 

Det finns tyvärr andra problem associerade med den höga användningen av fossila bränslen. Vid 

utvinning och förbränning av kol, olja och naturgas släpps stora mängder så kallade växthusgaser, 

främst koldioxid, ut. Dessa gaser ökar effekten av den naturliga växthuseffekten som jordens 

atmosfär tillhandahåller. (Ståhl & Sundqvist, 2010) 

Utan växthuseffekten skulle det liv som idag finns på jorden omöjligen kunna existera, eftersom 

jordens yttemperatur hade varit betydligt lägre. Växthuseffekten har en värmande inverkan på 

jorden, eftersom värmestrålning som sänds ut från jorden absorberas av växthusgaser i atmosfären 

och strålar tillbaka mot jorden, som då värms upp (Nationalencyklopedin, 2015b). Problem uppstår 

dock när växthuseffekten förstärks till följd av en ökande mängd växthusgaser i atmosfären, som till 

stor del kommer från förbränning av fossila bränslen. Jordens medeltemperatur har redan börjat öka, 

och fortsätter det alltför länge kan det få katastrofala konsekvenser för jorden såsom ökande 

förekomst av extrema väderfenomen, utplåning av ekosystem och höjning av världshavens 

vattennivå. (Nationalencyklopedin, 2015c) 

Lösningar finns som kan råda bot på klimat- och miljöproblemen associerade med användningen av 

icke förnybara energikällor. Om världen skulle skifta sin energiproduktion till att istället använda sig 

mer av förnybara energikällor som t.ex. vatten-, vind-, och solenergi skulle miljön inte belastas på 

samma sätt, samtidigt som ländernas ekonomier inte skulle behöva oroa sig för stigande priser på 

kol, olja och naturgas i samma utsträckning. (Ståhl & Sundqvist, 2010) 

De förnybara energikällorna är direkt eller indirekt baserade på solenergi och förnyas därmed 

fortlöpande. Någon risk att de tar slut på samma sätt som de icke förnybara energikällorna finns 

därför inte. (Nationalencyklopedin, 2015d) Att lägga om världens energiproduktion låter sig dock inte 

göras helt problemfritt, eftersom energisystem bestående av förnybara energikällor ställs inför nya 

problem. Exempelvis tar vatten- och vindkraft stora landarealer i anspråk och bioenergi, alltså 
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förbränning av organiskt material, kan bidra till att stora koldioxidsbindande skogsarealer skövlas, 

med en ökande mängd koldioxid i atmosfären som följd. (Ståhl & Sundqvist, 2010) 

Solenergi, generering av el eller värme från solens strålning, är idag en energiform på frammarsch. 

Bedömare ser stora möjligheter i detta hållbara sätt att generera energi och tror att energi direkt 

från solen kan stå för 50 % av världens energiproduktion om 50 år. Den typen av solenergi som i 

nuläget har högst verkningsgrad och som har störst potential att fånga stora energimängder är den 

termiska solenergin: generering av solvärme och solkyla med hjälp av solfångare. (Ståhl & Sundqvist, 

2010) 

Ett land som potentiellt sätt skulle kunna använda sig av mer solenergi är stadsstaten Singapore, 

beläget precis söder om Malackahalvön i Sydostasien. Landet kallar sig självt för “City in a Garden” 

och arbetar redan nu med smarta energi- och miljölösningar för att uppnå en bra levnadsmiljö för 

sina invånare (National Parks, 2015) (Loh, 2009). Singapore är även ett viktigt handelscentra, och 

jobbar starkt med tekniska innovationer (Hawksford, u.d.). Dessa faktorer, i kombination med det 

faktum att Singapore ligger precis norr om ekvatorn och har hög solinstrålning, borde verka drivande 

för en ökande användning av solenergi. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att få en större förståelse för solfångare och solfångarsystem samt de 

tekniska samband som går att applicera på dessa. Fokus ligger på Singapore och landets 

förutsättningar att använda sig av solvärme. 

1.3 Mål 
Målet med rapporten är att sammanställa tillräcklig teknisk information om solstrålning och 

solfångare. Vidare ska det undersökas hur utbredd användningen av solfångare är i Singapore idag 

samt vilka möjligheter det finns till utbyggnad, både sett till tekniska, ekonomiska och miljömässiga 

förutsättningar. Ett case ska skapas för att undersöka prestandan och lönsamheten för ett 

solvärmesystem i Singapore.  

1.4 Frågeställningar 
Vilka olika varianter av solfångare finns det och hur fungerar dem? Vilka tekniska samband finns och 

hur kan dessa användas för att studera olika typer av solfångare? 

Hur ser förutsättningarna för solvärme ut i Singapore? Hur ser användningen ut idag och vilka 

förutsättningar finns för utbyggnad? 

Vilka typer av solfångare skulle kunna vara lämpliga för installation i Singapore? 

1.5 Avgränsningar 
Rapportens huvudfokus är att beskriva hur tappvarmvatten produceras med hjälp av solenergi. 

Andra typer av användningsområden för solfångare (såsom uppvärmning, solkyla, samt ånga för 

industriella processer) nämns i denna rapport, men behandlas inte utförligt. 

Då Singapore har begränsat med ledig landyta kommer endast solfångare som kräver begränsat med 

markyta samt solfångare som kan monteras på tak och/eller fasad att diskuteras. 
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1.6 Disposition 
Rapporten består av 12 kapitel. Varje kapitel innehåller underrubriker med mer ingående 

information om området. Kapitlen i rapporten är: 

 Kapitel 1 Inledning 

Här introduceras rapporten och dess syfte, frågeställningar, avgränsningar och disposition. 

 Kapitel 2 Metod 

I kapitel två beskrivs vilken metod som används för framställande av rapporten. Här 

diskuteras även de olika källornas relevans och trovärdighet i var sitt underkapitel.  

 Kapitel 3 Solen och solstrålningens egenskaper 

Detta kapitel markerar starten för det teoribaserade innehållet i rapporten. Här presenteras 

solen och solstrålningens egenskaper. 

 Kapitel 4 Värmeteori 

Termodynamikens första huvudsats och de tre varianterna av värmeöverföring beskrivs. 

Vidare visas de tekniska samband som används vid beräkningar av värmeöverföring. 

 Kapitel 5 Solfångare 

Plana solfångare, vakuumrörsolfångare och några utvalda typer av koncentrerade solfångare 

beskrivs. Fördelar och nackdelar med de olika typerna diskuteras. 

 Kapitel 6 System med solenergi 

I detta kapitel beskrivs olika komponenter i vattenburna värmesystem samt de sätt 

solfångare kan integreras i dessa. 

 Kapitel 7 Singapore 

I kapitel 7 presenteras fakta om Singapore. Ämnen som behandlas är bland annat Singapores 

klimat, solinstrålning, solenergianvändning idag samt boendesituationen i landet.  

 Kapitel 8 Beräkningar solfångare 

Kapitel 8-10 behandlar ett case där ett solfångarsystem har installerats i en villa i Singapore. 

Först görs beräkningar på hur värmeövergångar sker i en plan solfångare. 

 Kapitel 9 Beräkningar ackumulatortank 

Här görs beräkningar på en ackumulatortank som ingår i caset. 

 Kapitel 10 Beräkningar system 

Caset knyts samman med beräkningar som rör hela solvärmesystemet – både tekniska och 

ekonomiska. Detta kapitel är det sista som används som teoriunderlag för rapporten. 

 Kapitel 11 Analys och diskussion 

Innehållet från kapitel 3-10 sammanställs och analyseras för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna.  

 Kapitel 12 Slutsats 

Sist presenteras de slutsatser som rapporten har lett fram till. 

Efter de 12 huvudkapitlen hittas referenser och bilagor.  
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2 Metod 

I det här kapitlet beskrivs hur arbetet med rapporten har genomförts och de olika typer av källor som 

har använts. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Författarna till denna rapport hade sedan tidigare viss kunskap om solstrålning och solfångare efter 

universitetsstudier på Linköpings Universitet och Nanyang Technological University. Djupare kunskap 

har dock varit nödvändigt att införskaffa och detta har skett med hjälp av litteraturstudier av böcker, 

rapporter samt innehåll på webbsidor.  

För att applicera den värmeteori som finns om solfångarsystem har beräkningar av ett system 

installerat i Singapore genomförts. Detta skedde i form av att ett case konstruerades, delvis baserat 

på verkliga produkter, så att intressanta detaljer om ett solfångarsystems egenskaper har kunnat 

studeras. 

Sökning efter information har till stor del skett på Internet, genom att använda sökmotorn Google. 

Därefter har innehållet på olika sökträffar jämförts med varandra, för att på sätt minska 

sannolikheten att felaktigheter skrivs med i rapporten. För att snabbare hitta relevant och trovärdigt 

material har sökningar även genomförts på databaser som tillhandahålls av bibliotekstjänster från 

Linköpings Universitet och Nanyang Technological University. Ett bra exempel på detta är 

informationen som hämtats från Nationalencyklopedins hemsida, vilken kräver inloggning med 

exempelvis ett LiU-konto. 

2.2 Källkritik 

2.2.1 Böcker 

De tryckta källorna som använts som underlag för denna rapport är skrivna av kända författare som 

är väl insatta i ämnet. Oftast är författarna professorer med lång erfarenhet av solenergi och/ eller 

värmeöverföring och därför anses dessa källor vara trovärdiga. I den mån det går har de senaste 

versionerna använts för att kunna presentera den senaste tekniken och de mest aktuella 

forskningsrönen. Böckerna har alla en lång lista av referenser och det finns en viss risk att 

information kan ha bearbetats och förändrats från sin primärkälla. 

2.2.2 Webbsidor 

En stor mängd hemsidor har använts, vilket gör det svårt att kritiskt granska alla källor. Särskild 

försiktighet har tagits när information inhämtats från säljande hemsidor, eftersom dessa kan ha en 

viss tendens att framställa sina egna produkter som bättre än vad de i själva verket är. För att 

minimera riskerna med dessa sidor har information om solfångare och relaterade produkter jämförts 

med varandra samt mot information från böcker. 

Tre hemsidor som använts flitigt i rapporten är Nationalencyklopedins digitala uppslagsverk, SMHI:s 

hemsida samt landguiden.se. Dessa institutioner tillhandahåller stora mängder allmännyttig data 

framtagen av experter och därför anses information härifrån vara trovärdig.  

Dessa sidor uppdateras regelbundet och saknar därför datumuppgifter. 
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2.2.3 Rapporter 

Rapporter och utdrag från rapporter som använts kommer till största del från statliga myndigheter i 

Singapore och innehåller statistiska sammanställningar av olika data. De senast publikt tillgängliga 

rapporterna har använts för att kunna erhålla den senaste statistiken. Rapporterna anses vara 

trovärdiga och relevanta för det här arbetet. 
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3 Solen och solstrålningens egenskaper  

Det här kapitlet markerar starten för de kapitel som presenterar den tekniska grund som rapporten 

vilar på. Fakta om hur solens strålning beter sig och olika parametrar som påverkar solinstrålningen 

på jorden behandlas här. 

3.1 Solen 
Solen är jordens närmaste stjärna och viktigaste energikälla, eftersom i stort sett alla energislag som 

människan använder har sitt ursprung från solens strålning (Nationalencyklopedin, 2015e). I solens 

fusionsprocess, där väteatomer slås ihop till heliumatomer, frigörs enorma mängder energi, som i 

huvudsak lämnar solen i form av elektromagnetisk strålning (Nationalencyklopedin, 2015f). Årligen 

utstrålar solen omkring 3,5 x 1018 TWh, varav 750 x 106 TWh når fram till jordytan. En energimängd 

som skulle kunna täcka jordens nuvarande förbrukning av fossila bränslen hela 10000 gånger om. 

(Kåberger, Brogren, & Andersson, 2003) Således skulle många av dagens energiproblem kunna lösas 

om bara en bråkdel av all solenergi togs tillvara på ett effektivt och smidigt sätt (Vattenfall, 2013). 

3.2 Solstrålning fram till jordens atmosfär 
Den solstrålning som når fram till utkanten av jordens atmosfär kallas för solarkonstanten. Den 

betecknas S0 eller Gsc och definieras som den totala strålningseffekt per areaenhet som når fram till 

utkanten på jordatmosfären när jorden befinner sig på sitt medelavstånd från solen. Areaenheten i 

fråga är vinkelrätt mot den infallande solstrålningen. (Nationalencyklopedin, 2015g), (Duffie & 

Beckman, 2013) 

Avståndet mellan solen och jorden påverkar till en viss grad den mängd solstrålning som når fram till 

jordens atmosfär. Jordens omloppsbana är inte helt cirkulär, vilket betyder att i början av juli är 

jorden som längst ifrån solen och mindre strålning når fram, och i början av januari är den som 

närmast och då når mer strålning fram (se Figur 1). Variationerna i solinstrålning på grund av denna 

effekt kan därför bli så stora som +/- 3,3 % under året. Vid bestämningen av solarkonstanten har 

medelavståndet mellan himlakropparna använts och dess värde sätts till 1367 W/m2. Även om den 

faktiska mängden energi som solen strålar ut varierar något över tid på grund av bland annat 

solfläckar på solens yta, kan solarkonstanten ses som just ett konstant värde vid tekniska beräkningar 

Figur 1. Jordens väg runt solen. Källa: SMHI (2014b). 
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och tillämpningar, eftersom dessa variationer påverkar signifikant mindre än jordens avstånd till 

solen. (Duffie & Beckman, 2013), (Foster, Ghassemi, & Cota, 2010) 

På grund av jordens runda form fördelas den infallande solstrålningen på 1367 W/m2 

(solarkonstanten, som ju är definierad med hjälp av en plan yta) över jordens mycket större, 

klotformade atmosfär, och den genomsnittliga solinstrålningen till jordens atmosfär blir därför 342 

W/m2. Detta värde varierar kraftigt mellan olika platser på jorden. Mellan atmosfärens ytterkant och 

jordytan finns många hinder för solstrålningen och endast en del av den når ner hela vägen. Detta 

förklaras vidare i avsnitt 3.3. (Russel, 2010) 

3.3 Solstrålning som når jorden 
Begreppet solstrålning innefattar både direkt och diffus solstrålning. Den direkta solstrålningen är 

den solstrålning som når jordytan direkt från solen, utan att brytas eller reflekteras, och definieras 

som den strålningseffekt som infaller vinkelrätt mot en yta. Andelen solstrålning som är direkt ökar 

när luftfuktigheten är låg, få partiklar finns i luften, solen står högt på himlen och det är låg 

molnighet. (Nationalencyklopedin, 2015h), (Nationalencyklopedin, 2015i) 

När solstrålningen träffar luftmolekyler, vattenånga, moln, damm och andra föroreningar i jordens 

atmosfär tenderar en del av den att absorberas, brytas eller reflekteras. Den del av solstrålningen 

som tar den här vägen och sedan når fram till jordytan kallas för diffus strålning. 

(Nationalencyklopedin, 2015j) 

Benämningen globalstrålning används för att beteckna den totala infallande solstrålningen mot en 

horisontal yta och beräknas genom {1} nedan (SMHI, 2014a): 

 𝐺 = 𝐼 sin(ℎ) + 𝐷 {1} 
 

De variabler som ingår i {1} beskrivs i Tabell 1. Begreppet solhöjd beskrivs i Figur 2. 

Tabell 1. Parametrar för beräkning av globalstrålning. 

Beteckning Beskrivning Enhet 

𝐺 Global strålning 
𝑊ℎ

m2
 

𝐼 Direkt strålning 
𝑊ℎ

m2
 

𝐷 Diffus strålning 
𝑊ℎ

m2
 

h Solhöjd  ° 
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Solstrålningen som når fram till jordens atmosfär är som tidigare nämnt förhållandevis konstant från 

år till år. Solstrålningen som faktiskt når ner till mark- eller havsnivå skiljer sig dock ofta mycket åt 

beroende på dag på året, tid på dagen, latitud1, väder och ozonlagrets tjocklek. (Foster, Ghassemi, & 

Cota, 2010) Även ytterst lokala faktorer såsom markens reflektionsförmåga, albedo, kan påverka 

(Nationalencyklopedin, 2015h). I Figur 3 från SMHI jordens energibalans där de globala 

medelvärdena för olika typer av strålning presenteras. 

                                                           
1 Begreppen latitud och longitud, även kallat bredd- respektive längdgrad, är två olika vinklar som används för 
att benämna en position på jordytan. Latituden används för att definiera en position i nord-sydlig riktning i 
förhållande till ekvatorn och longituden används för att definiera en position i öst-västlig riktning i förhållande 
till nollmeridianen. Både latitud och longitud kan anges i grader eller i decimalform. Mer genomgående 
förklaring av dessa begrepp går att finna online på bland annat 
http://whatis.techtarget.com/definition/latitude-and-longitude  

Norr,  = 0 

 

h 

Rakt upp 

Figur 2. Illustration av begreppen solhöjd, h, och azimut, . 
Inspiration: U.S. Department of Commerce (2015). 

http://whatis.techtarget.com/definition/latitude-and-longitude
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3.4 Solens position på himlen 
Det är inte jordens avstånd till solen som är den största orsaken till de årstidsvariationer av 

solinstrålning som upplevs på jorden. Istället är det jordaxelns lutning på 23,4 mot jordbanans plan 

som är orsaken till att solen är uppe mer på sommaren än på vintern. (Nationalencyklopedin, 2015k) 

Om norra halvklotet används som exempel, så befinner sig det som närmast solen under 

sommarsolståndet i slutet av juni. Då står solen som högst på himlen och den solstrålning som träffar 

en kvadratmeter av atmosfären sprids ut på en dryg kvadratmeter nere på marken. Under vintern 

står solen inte lika högt på himlen och då sprids samma mängd strålning ut över en större yta (se 

Figur 1). (SMHI, 2014b) Dessa årsvisa variationer av solinstrålning minskar vid platser nära ekvatorn, 

och här delas året in i torr- eller regnperioder eller efter sommar- och vintermonsunerna istället för 

vår, sommar, höst och vinter (Nationalencyklopedin, 2015k). 

Ett sätt att visualisera hur solens position på himlen varierar med tid på dygnet och datum under året 

är att använda ett så kallat solbanediagram. I ett solbanediagram går det att för en given position på 

jorden utläsa i vilket väderstreck solen står och hur högt solen når över horisonten, för olika tider 

under dagen och för olika dagar under året. För att beskriva i vilket väderstreck solen står i används 

azimutvinkeln och för att beskriva hur högt solen står på himlen används solhöjden. Båda dessa 

begrepp visualiseras i Figur 2. (SMHI, 2015a) 

Figur 3. Jordens energibalans beskrivet av SMHI, vidareutvecklat från Kiehl och Trenberth. Källa: SMHI (2007).  
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Som nämnt tidigare varierar solhöjden under årets gång, vilket enkelt kan ses eftersom solen står 

högt på himlavalvet under sommaren, men betydligt lägre på vintern. Något som inte är lika självklart 

är att även väderstrecket, azimutvinkeln, varierar under året. Med hjälp av ett så kallat analemma, 

som visar solens position på himlen för ett givet klockslag varje dag under ett år, kan detta 

visualiseras. När ett analemma ritas ut i ett solbanediagram liknar det en utdragen åtta. Ett exempel 

på hur ett solbanediagram med analemma kan se ut för Norrköping (latitud 58,58˚N longitud 

16,15˚O) visas i Figur 4. (SMHI, 2015a) 

Används en annan typ av diagram med konturer, kan solens upp- och nedgång läsas ut på ett enklare 

sätt. Ett exempel på ett sådant konturdiagram visas i Figur 5. 

Figur 5. Solbanediagram för Norrköping (58,6˚N 16,2˚O) där solhöjden visas som konturer, dag på året visas på y-axeln, tid 
(UTC) visas på x-axeln och väderstrecken är de något böjda orangea linjerna. Svensk vintertid=UTC+1 och svensk 

sommartid=UTC+2. Källa: SMHI (2015a). 

Figur 4. Solbanediagram för Norrköping från 2013. För att enkelt kunna överskåda årsvariationer visas ofta flera dagar i 
samma diagram, i detta fall har den första dagen i varje månad valts. På x-axeln visas azimutvinkeln och på y-axeln 

solhöjden, båda uttryckt i grader. De svarta utdragna åttorna är analemma för varje halv timma. Källa: SMHI (2015a). 
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Det som i första hand påverkar hur ett solbanediagram ser ut är den aktuella ortens breddgrad. Sker 

förflyttning i öst-västlig ledd kommer solen att ha samma bana på himlen, men alla tider förskjuts 

med cirka 4 minuter per längdgrad. Till exempel ligger Örebro ungefär tre längdgrader väster ut från 

Stockholm, medan breddgraden är ungefär den samma för båda städerna. Detta betyder att Örebro 

ligger tolv minuter efter Stockholm, och invånarna får vänta tolv minuter på att solen ska få samma 

position där som i Stockholm. (SMHI, 2015a) 

På nätet finns flera sidor som erbjuder en interaktiv visualisering av hur solen rör sig på himlen för 

olika längd- och breddgrader. Två bra exempel på sådana hittas i Bilaga 1 i slutet av rapporten. 
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4 Värmeteori 

I detta kapitel behandlas grundläggande värmeteori samt de samband som finns att använda vid 

beräkningar. De källor som använts genomgående är den fjärde upplagan av boken Fundamentals of 

Thermal-Fluid Sciences (Cengel, Cimbala, & Turner, 2012) samt Formelsamling i termo- och 

fluiddynamik (Storck, Karlsson, Andersson, Renner, & Loyd, 2012). Även inspiration till figurerna i 

detta kapitel är hämtad från dessa två källor. 

4.1 Termodynamikens första huvudsats 
Termodynamikens första huvudsats säger att energi varken kan skapas eller förstöras, bara 

omvandlas. 

4.1.1 Öppet system 

Första huvudsatsen för ett öppet system definieras enligt {2}. Beteckningarna 1 och 2 står för två 

olika punkter i systemet, exempelvis in- och utlopp. Parametrar som används listas i Tabell 2. 

 
�̇�12 = �̇� (ℎ2 − ℎ1 +

𝑣2
2 − 𝑣1

2

2
+ 𝜌(𝑧2 − 𝑧1)) + �̇�𝑡12 {2} 

 

Om ingen hastighetsförändring och höjdförändring sker, inget arbete uträttas mellan punkterna och 

fluiden är en perfekt gas, kan {2} förenklas och skrivas enligt {3}: 

 �̇�12 = �̇�𝑐𝑝(𝑇2 − 𝑇1) {3} 

 

Tabell 2. Parametrar för termodynamikens första huvudsats för ett öppet system. 

Beteckning Beskrivning Enhet 

�̇� Värmeeffekt W 

�̇� Massflöde 
kg

s
 

ℎ Specifik entalpi 
J

kg
 

𝑣 Strömningshastighet 
m

s
 

𝜌 Densitet 
kg

m3
 

𝑧 Höjd m 

�̇� Arbetseffekt W 

𝑐𝑝 Specifik värmekapacitet (konstant tryck) 
J

kgK
 

𝑇 Temperatur K 
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4.1.2 Slutet system 

För ett slutet system tecknas den första huvudsatsen enligt {4}. Beteckningarna 1 och 2 står här för 

olika tidpunkter. Parametrar definieras i Tabell 3. 

 𝑄12 = 𝑚(𝑢2 − 𝑢1) + 𝑤12 {4} 
 

Om inget arbete uträttas och systemet är inkompressibelt, kan {4} förenklas och skrivas som {5}: 

 𝑄12 = 𝑚𝑐𝑝(𝑇2 − 𝑇1) {5} 

 

Tabell 3. Parametrar för termodynamikens första huvudsats för ett slutet system. 

Beteckning Beskrivning Enhet 

𝑄 Värme J 

𝑚 Massa kg 

𝑢 Specifik inre energi 
J

kg
 

𝑊 Arbete J 

𝑐𝑝 Specifik värmekapacitet (konstant tryck) 
J

kgK
 

𝑇 Temperatur K 

 

4.2 Värmeledning 
Värmeledning är överföringen av energi från partiklar med hög energi till anknytande partiklar med 

lägre energi. I fasta ämnen sker det via molekylers vibrationer och vandring av fria elektroner, medan 

det i gaser och vätskor sker via diffusion samt kollision mellan molekyler. Hur snabbt denna 

överföring sker i ett medium beror av dess utformning, tjocklek, temperaturskillnad över mediet 

samt av materialets värmekonduktivitet, k.  

4.2.1 Endimensionellt skikt 

Värmeöverföringen via ledning genom ett endimensionellt skikt kan beräknas enligt Fouriers lag, {6}, 

och visas i Figur 6. De parametrar som används vid beräkningarna definieras i Tabell 4.  

Figur 6. Värmeledning genom endimensionellt skikt. 
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�̇�𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑘𝐴

𝑇1 − 𝑇2

𝑏
 {6} 

 

Tabell 4. Variabler för värmeledning genom endimensionellt skikt. 

Beteckning Beskrivning Enhet 

�̇�𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 Värmeöverföring via värmeledning W 

𝑘 Värmekonduktivitet 
W

mK
 

𝐴 Area m2 

T1,T2 Temperatur, yta K 

𝑏 Längd m 

 

4.2.2 Cirkulärt rör 

Värmeledningen genom ett cirkulärt rör beräknas enligt {7}, och visas i Figur 7. De parametrar som 

används vid beräkningarna definieras i Tabell 5. 

 

 
�̇�𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 2𝜋𝐿𝑘

𝑇𝑖 − 𝑇𝑦

ln
𝑅𝑦

𝑅𝑖

 
{7} 

 

Tabell 5. Variabler för värmeledning i cylinder. 

Beteckning Beskrivning Enhet 

�̇�𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 Värmeöverföring via värmeledning W 

𝑘 Värmekonduktivitet 
W

mK
 

𝐿 Rörets längd m 

Figur 7. Värmeledning i cylinder. 
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Ti Innertemperatur, yta K 

Ty Yttertemperatur, yta K 

𝑅𝑖 Innerradie m 

𝑅𝑦 Ytterradie m 

 

4.3 Konvektion 
Konvektion är den värmeöverföring som sker mellan en fast yta och en fluid och är en kombination 

av värmeledning samt fluidens rörelser. Om det inte finns någon rörelse i fluiden kan det jämföras vid 

ren värmeledning, men vid rörelse påskyndas överföringen. Man skiljer på påtvingad och naturlig 

konvektion. Påtvingad konvektion uppstår när fluidens rörelse påverkas av yttre faktorer, såsom en 

fläkt eller pump. Naturlig konvektion sker när fluidens rörelser uppkommer naturligt via de 

densitetsändringar i fluiden som uppstår till följd av temperaturförändringar. 

Värmeöverföringen vid konvektion kan beräknas enligt Newtons värmeöverföringslag, {8}, och visas i 

Figur 8. De parametrar som används i beräkningarna definieras i Tabell 6. 

 

 �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴(𝑇𝑦 − 𝑇∞) {8} 

 

Tabell 6. Variabler för konvektion. 

Beteckning Beskrivning Enhet 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑣 Värmeöverföring via konvektion W 

ℎ Värmeövergångstal 
W

m2K
 

𝐴 Ytans area m2 

Figur 8. Värmekonvektion. 
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𝑇𝑦 Ytans temperatur K 

𝑇∞ Omgivningens temperatur K 

 

4.3.1 Värmegångsövertalet 

Värmeövergångstalet, h, beror av flertalet faktorer, däribland ytans utformning och fluidens 

viskositet. För att beräkna h, i {9}, används den dimensionslösa storheten Nusselttalet, som 

definieras olika från fall till fall. För att beräkna Nusselttalet behövs i sin tur ett antal dimensionslösa 

storheter: Prandtls tal, {10}, Reynolds tal, {11}, Grashofs tal, {12}, och Rayleighs tal, {13}.  

De parametrar som används i samtliga ekvationer definieras i Tabell 7. I samtliga ekvationer står L för 

karakteristisk längd och har olika betydelser för olika fall. 

 

 
ℎ =

𝑁𝑢 ∙ 𝑘

𝐿
 {9} 

 
𝑃𝑟 =

𝜇𝐶𝑝

𝑘
 {10} 

 
𝑅𝑒 =

𝑈𝐿

𝜈
 {11} 

 
𝐺𝑟 =

𝑔𝛽∆𝑇𝐿3

𝜈2
 {12} 

 
𝑅𝑎 = 𝐺𝑟𝑃𝑟 {13} 

 

Vid följande konvektionsberäkningar studeras fluidens egenskaper vid filmtemperaturen, 𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚, om 

inget annat nämns. Denna temperatur är ett medelvärde av ytans och fluidens temperatur och 

beräknas enligt {14}: 

 
𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 =

𝑇𝑦𝑡𝑎 + 𝑇𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔

2
 {14} 

 

Tabell 7. Parametrar för beräkning av värmeövergångstal. 

Beteckning Beskrivning Enhet 

ℎ Värmeövergångstal 
W

m2K
 

𝑁𝑢 Nusselts tal - 

k Värmekonduktivitet, fluid 
W

mK
 

𝐿 Karakteristisk längd  m 

Pr Prandtls tal - 

𝜇 Dynamisk viskositet, fluid 
kg

ms
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𝐶𝑝 Specifik värmekapacitet, fluid 
J

kgK
 

Re Reynolds tal - 

𝑈 Strömningshastighet 
m

s
 

𝜈 Kinematisk viskositet 
m2

s
 

𝐺𝑟 Grashofs tal - 

𝑔 Tyngdacceleration 
m

s2
 

𝛽 Volymutvidgningskoefficient 
1

K
 

𝑇 Temperatur K 

𝑅𝑎 Rayleighs tal - 

 

Prandtls tal visar förhållandet mellan kinematisk och termisk diffusivitet. Reynolds tal visar 

förhållandet mellan fluidens tröghetskrafter och viskösa krafter vid strömning, och används vid 

beräkningar av påtvingad konvektion. Ett högt Reynoldstal tyder på att de viskösa krafterna inte har 

så stor inverkan över fluidens rörelser, och strömningen kan därmed klassas turbulent. Ett lågt 

Reynoldstal tyder på att de viskösa krafterna kan hålla fluiden i skick och strömningen kan klassas 

laminär. Övergången från laminär till turbulent strömning definieras med hjälp av Reynoldstalet och 

är olika från fall till fall.  

Vid naturlig konvektion används Grashofs tal istället för Reynoldstalet, och är förhållandet mellan 

fluidens flytkrafter och dess viskösa krafter. På samma sätt som Reynoldstalet, visar Grashofs tal vilka 

krafter som har störst påverkan på fluidens rörelser. Flytkrafterna är de krafter som uppstår till följd 

av de densitetsskillnader som uppstår när termisk energi överförs, till eller från fluiden, via 

konvektion. Rayleighs tal är produkten av Prandtl-talet och Grashofs tal, och visar förhållandet 

mellan flytkrafterna och den viskösa samt kinematiska diffusiviteten hos fluiden. 

4.3.2 Strömning över plan platta 

För en plan horisontell platta står 𝐿 för plattans längd i strömningsriktningen. När Reynolds tal har 

räknats fram kan Nusselttalet beräknas på två olika sätt, beroende på om strömningen är laminär 

eller turbulent. Övergången mellan laminär och turbulent strömning brukar anses vara kring  

𝑅𝑒 = 5 ∙ 105. När 𝑅𝑒 < 5 ∙ 105 antas strömningen laminär och {15} kan användas som ett 

medelvärde för hela plattan. 

 
𝑁𝑢 = 0,664 𝑅𝑒1/2𝑃𝑟1/3     (0,6 < 𝑃𝑟 < 15) {15} 

 

Om 𝑅𝑒 > 5 ∙ 105 har strömningen gått över till att bli turbulent och {16} kan användas för att räkna 

fram ett medelvärde för hela plattan. 
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𝑁𝑢 = 0,037𝑃𝑟1 3⁄ (𝑅𝑒4 5⁄ − 23600) {16} 

 

4.3.3 Anströmmad cylinder 

Vid beräkningar för en anströmmad cylinder (se Figur 9) är det cylinderns diameter, D, som är den 

karakteristiska längden, 𝐿.  

 

Nusselttalet kan sedan beräknas enligt {17}: 

 

𝑁𝑢 = 0,3 +
0,62 𝑅𝑒1 2⁄  𝑃𝑟1 3⁄

[1 + (0,4/𝑃𝑟)2 3⁄ ]1 4⁄
[1 + (

𝑅𝑒

282000
)

5 8⁄

]

4 5⁄

 {17} 

 

4.3.4 Naturlig konvektion – horisontell platta 

Vid naturlig konvektion för en, relativt omgivningen varm, horisontell platta med den varma sidan 

uppåt ska den karakteristiska längden beräknas enligt {18}: 

 
𝐿 =

𝐴

𝑂
 {18} 

 

där 𝐴 är plattans area och 𝑂 plattans omkrets. Den framräknade karakteristiska längden används 

sedan för att beräkna Grashofs tal enligt {12}, där ∆𝑇 sätts till skillnaden mellan plattans 

yttemperatur och den omgivande fluidens temperatur. Sedan beräknas Rayleighs tal, varpå ett av 

följande Nusseltsamband, {19} eller {20}, kan väljas: 

 
𝑁𝑢 = 0,54 𝑅𝑎1 4⁄      (104 ≤ 𝑅𝑎 ≤ 107) {19} 

 
𝑁𝑢 = 0,15 𝑅𝑎1 3⁄      (107 ≤ 𝑅𝑎 ≤ 1011) {20} 

 

D 

U 

Figur 9. Anströmmad cylinder. 
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4.3.5 Naturlig konvektion – vertikal platta 

Nusselttalet för konvektion vid en vertikal platta kan beräknas med Ekvation {21}, där plattans 

vertikala längd (höjd) används som karakteristisk längd vid beräkningen av Grashofs tal i {12}. ∆𝑇 

sätts till skillnaden mellan plattans yttemperatur och fluidens temperatur.  

 
𝑁𝑢 = (0,825 +

0,387 𝑅𝑎1 6⁄  

[1 + (0,492/𝑃𝑟)9 16⁄ ]8 27⁄
)

2

 {21} 

4.3.6 Naturlig konvektion – vertikal cylinder 

Konvektionen vid en vertikal cylinder kan beräknas med samma Nusseltsamband som den för en plan 

platta om uttrycket i {22} är uppfyllt. 

 
𝐷 ≥

35𝐿

𝐺𝑟1 4⁄
 {22} 

där 𝐿 är cylinderns längd och 𝐷 är dess diameter. Grashofs tal beräknas med cylinderns längd som 

karakteristisk längd.  

 

4.3.7 Naturlig konvektion i lutande slutet skikt 

 

Vid beräkning av värmegenomgång i slutna luftskikt mellan två parallella och lutande plattor, (𝑇1 >

𝑇2), se Figur 10, kan den naturliga konvektionen som uppstår förenklas. Detta görs genom att räkna 

fram 𝑘𝑒𝑓𝑓 för luftspalten enligt {23}. 

 
𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑁𝑢 {23} 

där 𝑘 är luftens värmekonduktivitet, och Nusselttalet beräknats enligt {24}: 

Figur 10. Naturlig konvektion i lutande skikt. 
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𝑁𝑢 = 1 + 1,44 [1 −

1708

𝑅𝑎 cos 𝜃
]

+

[1 −
1708(sin 1,8𝜃)1,6

𝑅𝑎 cos 𝜃
] + [

(𝑅𝑎 cos 𝜃)1 3⁄

18
− 1]

+

 {24} 

 

där 𝜃 är lutningen av skiktet från horisontalplanet. Notationen [ ]+ säger att om parantesens innehåll 

är negativt ska det sättas lika med noll.  

Den karakteristiska längd som används vid beräkningen av Grashofs tal är luftspaltens bredd, 𝑏, och 

den filmtemperatur som används är medelvärdet mellan den varmare plattans temperatur, 𝑇1, och 

den kallare plattans temperatur, 𝑇2. Värmeöverföringen kan sedan, rent beräkningsmässigt, tolkas 

som ledning genom ett skikt med 𝑘𝑒𝑓𝑓 som värmekonduktivitet och luftskiktets tjocklek, 𝑏, som 

skiktets bredd. 

4.4 Strålning 
Värmestrålning är en elektromagnetisk värmetransport som emitteras av kroppar vars temperatur är 

högre än den absoluta nollpunkten. Denna strålning har en våglängd mellan 0,1 och 100 µm och 

kräver inget medium att färdas i, vilket medför att denna värmetransport sker även i vakuum. 

Det maximala värmeflödet som kan emitteras från en kropp definieras som värmeflödet från en 

perfekt strålare, så kallad svart kropp, och tecknas enligt {25}: 

 
�̇�𝑠𝑡𝑟,   𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝐴𝑇4 {25} 

där 𝜎 är Boltzmanns konstant: 

𝜎 = 5,67 ∙ 10−8 W/(m2K4) 

För en verklig yta beräknas strålningen enligt {26}, där emissiviteten, ε, är ett mått på hur lik ytan är 

den för en svart kropp. Ett emissivitetsvärde på 1 betyder att det är en svart kropp. De parametrar 

och konstanter som används i beräkningarna definieras i Tabell 8. 

 
�̇�𝑠𝑡𝑟 = 𝜀𝜎𝐴𝑇4 {26} 

Värmeutbytet via strålning mellan två kroppar kan definieras enligt {27}: 

 
�̇�𝑠𝑡𝑟 = 𝜀12𝜎𝐴(𝑇1

4 − 𝑇2
4) {27} 

där 𝜀12 är det resulterande emissivitetsförhållandet mellan de två kropparna.  

För en liten kropp i ett större utrymme kan 𝜀12 sättas till emissiviteten för den mindre kroppen, d.v.s. 

𝜀12 = 𝜀1. 

För specialfallet där två oändligt stora parallella ytor gör ett strålningsutbyte, kan det resulterande 

emissivitetsförhållandet beräknas enligt {28}: 

 
𝜀12 =

1

1
𝜀1

+
1
𝜀2

− 1
 {28} 
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Tabell 8. Parametrar och konstanter för beräkning av strålning. 

Beteckning Beskrivning Enhet 

�̇�𝑠𝑡𝑟 Värmeöverföring via strålning W 

𝜀, 𝜀1, 𝜀2 Emissivitet - 

𝜀12 Resulterande emissivitetsförhållande - 

𝜎 Boltzmanns konstant 
W

m2K4
 

A Kroppens yta m2 

T, T1, T2 Yttemperatur K 

 

4.5 Värmegenomgångskoefficient 
Då värmegenomgång beräknas genom exempelvis väggar med flera olika skikt och dessutom med 

konvektion vid dess ytor, används ofta värmegenomgångskoefficienten U. Detta görs för att lättare 

kunna jämföra olika material och byggnadsdelar, såsom fönster och rör. 

4.5.1 Plan vägg 

Värmegenomgången genom en plan vägg definieras enligt {29} och illustreras i Figur 11. Samtliga 

parametrar definieras i Tabell 9. 

 

 

 
�̇� = 𝑈𝐴(𝑇∞,𝑖 − 𝑇∞,𝑦) {29} 

 

  

Figur 11. Värmegenomgång genom plan vägg. 
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Där värmegenomgångskoefficienten, 𝑈, beräknas enligt {30}: 

 

 1

𝑈
=

1

ℎ𝑖
+ ∑

𝑏𝑗

𝑘𝑗
𝑗

+
1

ℎ𝑦
 {30} 

 

Tabell 9. Parametrar för beräkning av värmegenomgång genom plan vägg. 

Beteckning Beskrivning Enhet 

�̇� Värmegenomgång W 

𝑈 Värmegenomgångskoefficient 
W

m2K
 

𝐴 Area m2 

𝑇∞,𝑖 Temperatur, omgivning insida K 

𝑇∞,𝑦 Temperatur, omgivning yttersida K 

ℎ𝑖, ℎ𝑦 Värmeövergångstal 
W

m2K
 

𝑏 Längd m 

k Värmekonduktivitet 
W

mK
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4.5.2 Rör 

Värmegenomgången genom ett rör definieras enligt {31} och illustreras i Figur 12. Samtliga 

parametrar definieras i Tabell 10. 

 

 

 
�̇� = 𝑈𝐴𝑦(𝑇∞,𝑖 − 𝑇∞,𝑦) {31} 

 

Där värmegenomgångskoefficienten beräknas enligt {32}: 

 

 

1

𝑈
=

𝑅𝑦

𝑅𝑖ℎ𝑖
+ ∑

𝑅𝑦 𝑙𝑛 (
𝑅𝑦𝑗

𝑅𝑖𝑗
)

𝑘𝑗
𝑗

+
1

ℎ𝑦
 {32} 

 

Tabell 10. Parametrar för beräkning av värmegenomgång genom rör. 

Beteckning Beskrivning Enhet 

�̇� Värmegenomgång W 

𝑈 Värmegenomgångskoefficient 
W

m2K
 

𝐴𝑦 Ytterarea m2 

𝑇∞,𝑖 Temperatur, omgivning insida K 

𝑇∞,𝑦 Temperatur, omgivning yttersida K 

Figur 12. Värmegenomgång genom rör. 
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R Radie m 

ℎ𝑖 , ℎ𝑦 Värmeövergångstal 
W

m2K
 

k Värmekonduktivitet 
W

mK
 

 

4.5.3 Linjäriserad strålning 

I de fall både konvektions- och strålningsförluster förekommer vid ytan kan strålningsförlusterna 

linjäriseras för att kunna ingå i värmeövergångskoefficienten. Då räknas ℎ𝑦 i {30} och {32} fram enligt 

{33}: 

 
ℎ𝑦 = ℎ𝑘 + ℎ𝑠 {33} 

Här har värmeövergångstalet för konvektionen, ℎ𝑘, adderats med 

strålningsvärmeövergångskoefficienten, ℎ𝑠, som beräknas enligt {34}: 

 
ℎ𝑠 = 𝜎𝜀12

𝑇1
4 − 𝑇2

4

𝑇1 − 𝑇2
 {34} 

 

där parametrarna definieras som i Tabell 8 från stycket om strålning ovan. 
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5 Solfångare 

Här presenteras hur plana solfångare, vakuumrörsolfångare och några utvalda varianter av 

koncentrerande typer av solfångare fungerar och vilka fördelar och nackdelar dessa typer har 

gentemot varandra. 

Den viktigaste komponenten i ett solvärmesystem är solfångaren. Denna speciella typ av 

värmeväxlare absorberar en del av den energi som finns i solstrålningen och omvandlar den till 

värme. Värmen används sedan till att höja temperaturen hos ett arbetsmedium (vanligtvis luft, 

vatten eller olja), som strömmar genom solfångaren. (Kalogirou, 2009) Hur detta arbetsmedium 

sedan vidare distribueras, lagras och används i olika applikationer beskrivs i kapitel 6. I detta kapitel 

ligger fokus istället på själva solfångarens funktion och egenskaper. 

Idag finns det flera olika typer av solfångare (se Figur 13), som alla skiljer sig något åt när det kommer 

till funktion och användningsområden. Det är därför naturligt att det finns flera olika sätt att 

klassificera solfångare på. I detta kapitel delas solfångarna in i de tre huvudkategorierna plana 

solfångare, vakuumrörsolfångare och koncentrerande typer av solfångare. 

I Figur 14 visas verkningsgrader för plana solfångare, vakuumrörsolfångare samt för PTC och CPC (två 

typer av koncentrerande solfångare) vid olika temperaturförhållanden. 

Figur 13. Beskrivning av olika typer av solfångare. Källa: Kalogirou (2009). 
Reprinted from Solar Energy Engineering - Processes and Systems, 2nd edition, Soteris A. Kalogirou, 3rd chapter, page 

126, Copyright (2014), with permission from Elsevier. 
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5.1 Plana solfångare 
Huvudkomponenterna hos en vanlig plan solfångare beskrivs nedan och visas sedan i Figur 15 och i 

Figur 16 (Foster, Ghassemi, & Cota, 2010) (Kalogirou, 2009): 

 Ett eller flera lager av glas. Har ofta ett lågt innehåll av järn, eftersom detta medför att glaset 

släpper igenom mycket av kortvågsstrålningen från solen, men stoppar i stort sett all 

långvågig värmestrålning som försöker ta sig ut från enheten. Dessutom hindrar glaset luft 

att strömma över solfångarens absorbatorplatta, vilket minskar konvektionsförlusterna. 

 En absorbatorplatta. Plattan är vanligen av metall och är ofta täckt med lager av andra 

material och/eller med färg. Detta tjänar till att få bra strålningsabsorberande egenskaper 

samt till öka absorbatorplattans värmeledningsförmåga. Denna del beskrivs närmare i avsnitt 

5.1.1 nedan. 

 Passagevägar för värmetransport. Beroende på vald konstruktion har solfångaren antingen 

rör, fenor eller passager som gör det möjligt för värmen från absorbatorplattan att ledas iväg 

m.h.a. av det strömmande arbetsmediet. 

 In- och utkopplingar. Kopplingar för att leda arbetsmedium till och från enheten.  

 Isolering. Baksidan och sidostyckena på solfångaren är isolerade för att förhindra 

värmeförluster. 

 Skyddande överdrag omgärdar solfångarnas komponenter och gör den tålig mot fukt, regn, 

damm och annat som kan orsaka slitage. 

Figur 14. Verkningsgrader för plana solfångare (flat plate), vakuumrörsolfångare (evacuated-tube), PTC (parabolic trough) 
och CPC (compound parabolic). Tin är vattnets temperatur in till solfångaren, Ta är temperaturen på solfångarens 

omgivning och IT är den infallande solstrålningen på solfångaren. Källa: Foster, Ghassemi och Cota (2010). 
© 2010 From Solar energy: renewable energy and the environment by Foster, Ghassemi and Cota. Reproduced by 

permission of Taylor and Francis Group, LLC, a division of Informa plc. Authorized translation from English language edition 
published by CRC Press, part of Taylor & Francis Group LLC. 
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När solstrålning träffar solfångaren släpps det mesta igenom av glasskivan. Strålningen fortsätter och 

träffar absorbatorplattan, som absorberar strålningen och temperaturen på plattan ökar. Värmen 

överförs via ledning och konvektion till det strömmande arbetsmediet, som strömmar ut från 

enheten och vidare genom solvärmesystemet. (Foster, Ghassemi, & Cota, 2010) (Kalogirou, 2009) 

Huvudmålet för solfångaren är att absorbera så mycket som möjligt av strålningen, samtidigt som 

värmeförluster ska minimeras. Genom medvetna materialval av komponenterna samt ordentlig 

tätning av systemet, kan verkningsgrader på ca 70-80 % erhållas för en plan solfångare vid låga 

arbetstemperaturer. (Kovács & Pettersson, 2009) 

Plana solfångare är enkla att konstruera och installera och kräver minimalt med underhåll. De är 

också förhållandevis billiga och kan med fördel installeras på hustak, där de rakt av kan ersätta den 

tidigare täckningen som tidigare fanns där. (Valliant, u.d.) De är också lämpliga för molniga områden, 

eftersom diffus solstrålning kan tas tillvara, något som inte är fallet med alla typer av solfångare. En 

av den plana solfångarens nackdelar är att verkningsgraden minskar relativt snabbt när skillnaden 

mellan det inflödande arbetsmediets temperatur och den omgivande luften ökar, eftersom 

värmeförlusterna då ökar. Detta kan ses i Figur 14. 

Täckglas 

Isolering 

Skyddande 

överdrag (ram) 

Absorbatorplatta 

Passagevägar 

för 

arbetsmedium 

(rör) 

Figur 16. Genomskärning av en plan solfångare sedd från kortsidan. Tre exempel på hur rören med det strömmande 
arbetsmediet kan placeras relativt isoleringen och absorbatorplattan visas. I en verklig konstruktion ligger de alla på samma 

nivå. Inspiration: Foster, Ghassemi och Cota (2010) samt Andrén (2001). 

Figur 15. Huvudkomponenterna för en plan solfångare. Källa: Foster, Ghassemi och Cota (2010).  
© 2010 From Solar energy: renewable energy and the environment by Foster, Ghassemi and Cota. 
Reproduced by permission of Taylor and Francis Group, LLC, a division of Informa plc. Authorized 

translation from English language edition published by CRC Press, part of Taylor & Francis Group LLC. 



28 
 

5.1.1 Absorbator 

Absorbatorn har som uppgift att absorbera den inkommande solstrålningen. Strålningen som går 

igenom glaset absorberas av absorbatorn och upptas sedan av ett strömmande arbetsmedium som 

för den absorberade energin ut från solfångaren. Absorptionsförmågan betecknas α. Absorbatorn 

kan ytbehandlas med en selektiv beläggning som gör att värmestrålningen ut från absorbatorn 

minskar, särskilt vid höga temperaturer. (Kovács & Dalenbäck, 2010) 

Det finns flera olika typer av absorbatorer. En variant är att göra som i Figur 15 eller Figur 16, där 

absorbatorplattan verkligen är en hel platta och rör dras i anslutning till denna platta. 

Den vanligaste typen av absorbator i Sverige är istället plattrörsabsorbatorn, där rör, vanligtvis av 

koppar, är invalsade i aluminiumplåt eller lödda på en kopparplåt. Ytterligare en variant av 

absorbator är kanalplattor tillverkade i t.ex. stål eller plast. (Andrén, 1998), (Kovács & Dalenbäck, 

2010) 

Ett annat sätt att kategorisera absorbatorer är att dela in efter serie- eller parallelltyp. En 

parallellkopplad absorbator är uppbyggd av flera små rör som är parallellkopplade genom 

absorbatorn likt det som visas i Figur 15. I ena änden fäster de mindre rören till ett större tillrör, där 

kallvatten kommer in. Efter uppvärmning i de mindre rören samlas sedan varmvatten upp i ett 

utloppsrör och leds ut från enheten. Är absorbatorn istället internt seriekopplad dras ett enda 

(serpentinformat) rör igenom hela absorbatorn och samma arbetsmedium leds genom hela 

absorbatorn i ett och samma rör (se Figur 17). (Andrén, 1998) (Kovács & Dalenbäck, 2010) 

 

På baksidan av absorbatorn, mot isoleringen, läggs ett lager av aluminiumfolie eller glasfiberflor som 

ska tjäna som damm- och diffusionsspärr (Andrén, 2001).  

Figur 17. Bilder på en typisk solfångare. Källa: Kalogirou (2009). Reprinted from 
Solar Energy Engineering - Processes and Systems, 2nd edition, Soteris A. Kalogirou, 

3rd chapter, page 127, Copyright (2014), with permission from Elsevier. 
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5.1.2 Täckglas 

Den plana solfångarens översta del är täckglaset. Det utgörs normalt av härdat glas, men ibland 

förekommer också lösningar där någon typ av plastmaterial används, exempelvis akrylplast. (Andrén, 

2001) 

Glaset har som uppgift att släppa igenom, transmittera, huvuddelen av den inkommande kortvågiga 

strålningen. Transmissionsförmåga betecknas τ. Glaset ska samtidigt i så stor mån som möjligt hindra 

den långvågiga värmestrålningen som absorbatorn avger från att stråla ut från konstruktionen. 

Används glas kan olika typer av förbättringar göras för att förbättra ljusgenomsläppet och minska 

värmeförlusterna. Exempelvis släpper ett glas med låg järnhalt igenom 4 % mer ljus än ordinära 

fönsterglas och används ett antireflexbehandlat glas kan ljusinsläppet öka med ytterligare 5 %. 

(Svenska Solgruppen, 2007) 

Vill de värmebevarande egenskaperna förbättras finns det lågenergiglas som har en så kallad 

värmespegel. Värmespegeln består vanligen av ett tunt lager av tennoxid och har som uppgift att 

reflektera den långvågiga strålningen tillbaka mot absorbatorn. Tyvärr filtrerar ett glas med 

värmespegel bort en del av den infallande kortvågsstrålningen. Denna effekt överskuggar tyvärr de 

värmeåtervinnande egenskaperna som tennoxiden har, och därför lyder rekommendationerna att 

inte använda denna typ av glas i plana solfångare. (Svenska Solgruppen, 2007) 

5.1.3 Vinkel och placering 

Som tidigare nämnt i kapitlet om solen och solstrålningen varierar solens position och därmed 

solstrålningens intensitet vid marknivå under dagen och året. Det mest optimala är om solfångaren 

alltid är placerad 90 mot den infallande solstrålningen; då ökar instrålningen per ytenhet. Detta 

gäller såklart inte bara plana solfångare, utan alla typer av solfångare och annan apparatur som vill ta 

vara på solens strålar. Trots detta installeras sällan solfäljande system tillsammans med plana 

solfångare. Anledningarna till detta är flera. (Svenska Solgruppen, 2007) 

För det första avtar solinstrålningens intensitet under vintern eftersom solhöjden är lägre. Solens 

strålar får en längre väg genom jordens atmosfär vilket innebär att solstrålningen både absorberas 

och sprids av luften betydligt mer än för högre solhöjder. Samma resonemang gäller för tidiga 

morgnar och sena eftermiddagar. Faktum är att endast 20-30 % mer solljus kan fångas in om 

solfångaren kan följa solen i öst-västlig riktning. För det andra anses konstruktioner för 

solföljningssystem för plana solfångare vara komplicerade, dyra och bidrar sällan till att installationen 

blir estetiskt tilltalande. (Svenska Solgruppen, 2007) 

Monteras solfångaren stationärt är det i Mellansverige mest optimalt att placera den åt söder med 

45 lutning upp från marken. Är detta inte möjligt kan andra placeringar åt andra väderstreck med 

mer eller mindre lutning göras, men då erhålls inte optimal solinstrålning sett på årsbasis. Mer data 

om vilket utbyte som erhålls på årsbasis i Mellansverige finns i Tabell 11 från Svenska Solgruppen. 

(Svenska Solgruppen, 2007) 

Placeras inte solfångaren i optimalt läge kan detta kompenseras med en aningen större solfångare. 
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Tabell 11. Solvärmeutbytet på årsbasis i Mellansverige vid olika orientering av solfångaren och då fri horisont finns. 
Lutningen som anges i tabellen avser vinkeln mellan solfångaren och horisontalplanet, se Figur 18. Källa: Svenska 

Solgruppen (2007). 

Oavsett om solfångaren placeras optimalt eller inte i förhållande till solen måste hänsyn alltid tas till 

lokala faktorer såsom skuggning och snötäckning. Det är viktigt att tänka på om det blir några 

skuggor på solfångaren från exempelvis träd, grannhus eller den egna byggnaden under dagens eller 

årets gång. (Svenska Solgruppen, 2007) 

Om hälften av en solfångare skuggas genereras mindre än hälften av den potentiella solvärmen. 

Orsaken till detta är att värmeförluster förekommer från den skuggade delen, utan att någon värme 

tillförs utifrån. (Svenska Solgruppen, 2007) 

5.2 Vakuumrörsolfångare 
I den här typen av solfångare är det inte en täckande låda som innesluter absorbatorn, utan istället 

är det vakuumrör som omsluter absorbatorn. Med avsaknad av luft minskar vakuumrörens lednings- 

och konvektionsförluster och mycket av värmen som finns i enheten hålls kvar. (Foster, Ghassemi, & 

Cota, 2010) 

Vakuumrörsolfångare kan, precis som den plana solfångaren, absorbera diffus solstrålning. Till 

skillnad från plana solfångare kan dock vakuumrörsolfångare utnyttja den låga morgon- och 

kvällssolen på ett bättre sätt, vilket gör att det är möjligt att erhålla lite mer energi från solfångaren 

varje dag. Vakuumet hjälper till att hålla värmeförlusterna låga och dessa solfångare kan komma upp 

i högre temperaturer än plana solfångare. (Kalogirou, 2009) 

Verkningsgraden för en vakuumrörsolfångare är i regel högre än för en plan solfångare, särskilt vid 

höga temperaturskillnader mellan solfångarens in- och utsida, eftersom de är bättre på att hålla inne 

värmen än de plana solfångarna (se Figur 14). Vakuumrörsolfångarens fördelar gör att en aning 

mindre takyta behöver tas i anspråk för att erhålla en viss effekt, jämfört med om plana solfångare 

Lutning 
Väderstreck 

15 30 45 60 90 

Söder 84 % 96 %  100 % 99 % 90 % 

Sydost/sydväst 79 % 86 % 91 % 90 % 84 % 

Öster/väster 66 % 72 % 75 % 75 % 68 % 

V 

Horisontell mark 

Figur 18. Solfångarens vinkel V i förhållande till marken. 
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skulle ha använts. Å andra sidan är vakuumrörsolfångare i regel dyrare och uppfattas inte alltid vara 

särskilt estetiskt tilltalande. (Warmec Scandinavia, u.d.) 

Vakuumrören finns i två utföranden: enkelt eller dubbelt glas. I ett vakuumrör av enkelt glas befinner 

sig den platta absorbatorn i vakuum (se Figur 19), en lösning som påminner mycket om den för plana 

solfångare. (Kovács & Pettersson, 2009), (Strömberg, 2007) 

I ett vakuumrör med dubbelt glas råder det vakuumförhållande mellan två glasväggar. På insidan av 

det inre röret sitter den absorberande ytan. Via värmeledande plåtar leds sedan den absorberande 

värmen till mitten av röret där den kan upptas direkt av ett arbetsmedium eller indirekt via heat-pipe 

(se Figur 20). (Kovács & Pettersson, 2009), (Strömberg, 2007) 

Vakuumrören (med enkelt eller dubbelt glas) radas upp parallellt och kopplas i toppen ihop med ett 

eller flera förgreningsrör. Ett exempel hur detta kan se ut visas i Figur 21. (Kovács & Pettersson, 

2009), (Strömberg, 2007). 

Figur 19. Genomskärning av vakuumrör med enkelt glas. Inspiration: Strömberg (2007), Kovács och 
Pettersson (2009) samt Foster, et al. (2010). 

Absorbator 
Enkelt 

glasrör 

Vakuumförhållande i 

glasröret 
Strömmande 

arbetsmedium 

alternativt heat-pipe 

Absorbator 
Dubbla glasrör 

Vakuumförhållande 

mellan glasrören 

Värmeledande 

plåtar 

Strömmande 

arbetsmedium 

alternativt heat-pipe 

Figur 20. Genomskärning av vakuumrör med dubbelt glas. Inspiration: Strömberg (2007), Kovács och Pettersson 
(2009) samt Foster, et al. (2010). 
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Vakuumrörsolfångare skiljer sig åt vad det gäller val av absorbator samt hur värmeöverföring sker 

från solstrålning till arbetsmedium. 

5.2.1 Heat-pipe 

Används varianten heat-pipe har en metallpistong, oftast av koppar, förts in i vakuumröret. Värmen 

som absorberas av vakuumrörets absorbator leds in till metallpistongen och en liten volym vätska, 

vanligtvis vatten, etanol eller ammoniak, inuti metallpistongen värms. På grund av att det råder 

vakuumförhållande även inne i heat-pipen förångas vätskan vid låga temperaturer, redan vid 40-50 

C. Ångan stiger uppåt i röret, och når till slut toppen av heat-pipen som befinner sig i själva 

förgreningsröret. Här kondenseras sedan ångan tillbaka till vätska igen, genom att värme överförs 

genom toppen av heat-pipen till arbetsmediet som strömmar i förgreningsröret. Den nu något 

svalare vätskan rinner tillbaka ner i heat-pipen igen och kan åter uppta värme. I den här typen av 

solfångare sker alltså ingen direktgenomströmning av arbetsmedium i anslutning till absorbatorn. 

Istället leds värmen från vakuumrören upp till förgreningsröret, där en extra värmeöverföring sker. I 

Figur 19 och Figur 20 visas genomskärningar av hur ett vakuumrör med enkelt respektive dubbelt 

Figur 21. Exempel på hur toppkopplingen av en vakuumrörsolfångare kan se ut. Lösningen som valts här är U-rör 
istoppade i vakuumrören (se avsnitt 5.2.2) samt separata in- och utloppsrör. Ofta omges in- och utloppsrören av ett 

skyddande lager isolering och toppen av vakuumrören (precis där de små rören i bilden går in i vakuumröret) är 
tillslutna av någon form av plugg som hindrar luft från att strömma in. Dessa delar visas dock inte i denna bild. . 

Inspiration: Foster, et al. (2010). 
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Figur 22. Vakuumrör med heat-pipe. Toppen av heat-pipen befinner sig i förgreningsröret. Inspiration: 
Foster, et al. (2010) samt Darling (2015). 
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glas ser ut när heat-pipe används. I Figur 22 visas en genomskärningsbild av ett vakuumrör med heat-

pipe sett från sidan. (Foster, Ghassemi, & Cota, 2010), (Sol & Energiteknik, u.d.) 

5.2.2 U-rör 

Här leds arbetsmediet lite annorlunda mot vad som illustrerats i Figur 19 och Figur 20. Ett u-format 

rör av koppar har förts in i vakuumröret och i denna strömmar ett arbetsmedium. U-röret har en 

koppling till inloppet i förgreningsröret, och en koppling till utloppet, likt det som visas i Figur 21. I 

och med att arbetsmediet som värms upp i vakuumrören är samma arbetsmedium som strömmar ut 

från enheten, är vakuumrörsolfångare av u-rörstyp ett exempel på en direktgenomströmmande 

lösning. I Figur 23 finns illustrationer på hur vakuumrörsolfångare med u-rör ser ut. (Foster, 

Ghassemi, & Cota, 2010), (Jinyi Solar, u.d.), (Handskholmen Invent AB, u.d.) 

5.2.3 Koaxialrör 

En vakuumrörsolfångare av koaxialtyp är ett annat exempel på en direktgenomströmmande typ av 

solfångare och är lik U-rörstypen i sin utformning. Skillnaden här är att in- och utflödesrören ligger 

runt varandra, vilket kan ge vissa fördelar gentemot U-rörstypen till exempel vid lodrät montering. I 

Figur 24 visas hur ett vakuumrör med koaxialrör ser ut. (Svesol, u.d.), (Institute for Solar Energy 

Research Hamelin, u.d.) 

(a) 
(b) 

Figur 23. Vakuumrörsolfångare med U-rör. (a): Tvärsnitt av vakuumrör med dubbelt glas och u-rör. Kallvatten strömmar i den 
vänstra cirkeln mot läsaren, värms upp på sin väg, vänder och strömmar sedan in i pappret med en allt högre temperatur. (b): 

”Röntgenbild” av ett vakuumrör där endast det yttersta glasröret och u-röret är markerade. De två pilarna som visas är samma 
som de lodräta små pilarna i Figur 21. Inspiration: Strömberg (2007), Kovács och Pettersson (2009), Foster, et al. (2010) samt 

Institute for Solar Energy Research Hamelin (u.d.). 
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5.2.4 Likheter och skillnader mellan heat-pipe och direktgenomströmmande solfångare 

Vakuumrörsolfångare med heat-pipes och u-rör har i stort sett samma verkningsgrader. Däremot har 

heat-pipes nackdelen att de måste installeras med en viss lutning, för att tillåta vätskan i heat-pipen 

att rinna ner efter att den har kondenserats. Oftast krävs en lutning på minst 25 från 

horisontalplanet. U-rör och koaxialrör har inte den här nackdelen, utan kan monteras horisontellt 

eller vertikalt om så önskas. Detta öppnar såklart upp för fler användningsområden, såsom 

montering direkt på lodräta fasader. Dessa typer av solfångare brukar också vara mer kompakta och 

ekonomiska än heat-pipes, medan den senare typen istället är lättare att installera och underhålla 

eftersom enstaka rör kan bytas ut vid behov. På grund av att arbetsmediet flödar genom hela 

enheten hos ett U-rör och koaxialrör saknar dessa den här fördelen och måste istället tömmas helt 

på vätska innan byte av defekta rör kan ske. (Foster, Ghassemi, & Cota, 2010) 

5.3 Koncentrerande typer av solfångare 
Minskas arean där värmeförluster sker kan högre temperaturer utvinnas från solstrålningen. Genom 

att koncentrera stora mängder solstrålning till en relativt liten upptagningsyta kan avsevärt högre 

temperaturer uppnås än vid användning av vakuumsolfångare eller plana solfångare. Denna effekt 

uppnås genom användning av olika typer av optiska hjälpmedel, såsom speglar och/eller linser, som 

koncentrerar den infallande strålningen innan den träffar den energiabsorberande ytan. (Kalogirou, 

2009) Exempel på hur detta kan se ut visas i Figur 25. 

Gemensamt för koncentrerande typer av solfångare är att koncentrationsförhållandet C är större än 

1. C definieras som förhållandet mellan kollektorns aperturarea och absorbatorns area. Aperturarea 

är den area där solinstrålningen infaller och absorbatorns area är den area dit solstrålningen 

koncentreras. Ett annat sätt att bestämma C är att titta på vilken faktor den infallande strålningen 

ökar på den energiabsorberande ytan när optiska hjälpmedel används, jämfört med om absorbatorn 

hade verkat på egen hand. C kan variera kraftigt beroende på typ av koncentrerande solfångare. 

(Foster, Ghassemi, & Cota, 2010) 

Vanliga plana solfångare och vakuumrörsolfångare kan såklart också förbättra sin prestanda genom 

att placera optiska hjälpmedel i närheten (se bland annat avsnitt 5.3.1 om CPC-solfångare). Plana 

(a) (b) 

Figur 24. Vakuumrörsolfångare med koaxialrör. (a): Tvärsnitt av vakuumrör med dubbelt glas och koaxialrör. Kallvatten 
strömmar i det innersta röret mot läsaren, värms upp en aning på sin väg, vänder och strömmar sedan in i pappret med 

en allt högre temperatur i det yttre, omgivande röret. (b): ”Röntgenbild” av ett vakuumrör där endast det yttersta 
glasröret och koaxialröret är markerade. Inspiration: Strömberg (2007), Kovács och Pettersson (2009), Foster, et al. (2010) 

samt Institute for Solar Energy Research Hamelin (u.d.). 
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solfångare och vakuumrör fungerar dock fortfarande bra helt utan sådana hjälpmedel, till skillnad 

från de typer av solfångare som beskrivs i det här avsnittet.  

Fördelarna med att använda en koncentrerad typ av solfångare jämfört med plana solfångare eller 

solfångare av vakuumrörstyp är många. De huvudsakliga är enligt Kalogirou (2009): 

 Arbetsmediet kan uppnå en högre temperatur. 

 Anpassning av koncentrerade system kan göras så att temperaturnivån matchar den process 

som ska drivas. Antalet användningsområden ökar. 

 Bättre termisk effektivitet eftersom mottagningsarean är större relativt den area som 

förlorar värme. 

 Kostnaden per enhetsarea som fångar solstrålning är lägre i och med att systemet innehåller 

reflekterande ytor som är materialsnåla och strukturellt enkla. 

 I och med att den absorberande ytan är så liten i förhållande till hur mycket solstrålning som 

samlas in och träffas där, är det ekonomiskt lönsamt att behandla absorbatorn med olika 

ytförbättringar och/eller vakuumisolering för att förbättra effektiviteten. 

Nackdelarna med att använda ett koncentrerade system är: 

 Mängden diffus solstrålning som fångas upp är liten. 

 För att kunna följa solen och de direkta solstrålarna krävs någon form av solföljningssystem 

som justerar reflektorernas position under dagen. (Undantaget är CPC (se nedan), som även 

kan monteras stationärt). 

 De reflekterande ytorna kan med tiden förlora sin reflektionsförmåga, och löpande underhåll 

kan vara nödvändigt för att upprätthålla god effektivitet.  

Figur 25. Exempel på olika varianter av solfångare där koncentration sker. (a): Tubformade absorbatorer med diffus 
reflektor på baksidan. (b): Tubformade absorbatorer med speglande koppar. (c): Plan absorbator med plan reflektor. (d): 

Parabolisk koncentrator. (e): Fresnel reflektor. (f): En samling av heliostater med central mottagare. Källa: Duffie & 
Beckman (2013) 

Copyright © 2013 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. 
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Det finns en mängd olika utföranden av koncentrerande solfångare (se Figur 13). Vissa av dessa är 

avsedda för storskalig generering av solvärme och kräver en stor markyta och diskuteras inte alls 

eller endast väldigt ytligt i denna rapport. Fokus ligger istället på de typer av koncentrerande 

solfångare som kan integreras på tak och på mindre markytor. (Kalogirou, 2009), (Foster, Ghassemi, 

& Cota, 2010) 

5.3.1 Compound parabolic concentrator (CPC) 

CPC är den enda typen av koncentrerande solfångare som inte behöver följa solen och de direkta 

solstrålarna under dagens gång. Både fasta konstruktioner och solföljande system förekommer 

därför, där den fasta varianten är vanligare. Konstruktionen består av två paraboliska reflektorer, 

som hjälper till att föra in direkt och diffus solstrålning till absorbatorn. Ett tvärsnitt av en CPC visas i 

Figur 26. (Foster, Ghassemi, & Cota, 2010) 

En sak som är värd att belysa är det faktum att en stationär CPC inte fångar in all strålning som träffar 

den. Har det infallande ljuset en vinkel som är mindre än halva acceptansvinkeln (se Figur 27) 

kommer den att så småningom träffa absorbatorn i den nedre delen av CPC:n och tas tillvara. Den 

infallande strålningen kommer däremot att reflekteras ut om den infaller med en vinkel som är 

större än halva acceptansvinkeln. (Foster, Ghassemi, & Cota, 2010) 

  

Figur 26. Tvärsnitt av en CPC. 𝜃𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝 varierar beroende på utformningen av CPC:n och ligger på mellan 0 och 180 grader. 

Absorbatorn placeras i den nedre delen av fångaren, vid ”receiver opening”. Källa: Foster, Ghassemi och Cota (2010). 
© 2010 From Solar energy: renewable energy and the environment by Foster, Ghassemi and Cota. Reproduced by 

permission of Taylor and Francis Group, LLC, a division of Informa plc. Authorized translation from English language 
edition published by CRC Press, part of Taylor & Francis Group LLC. 
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En CPCs koncentrationsförhållande kan beräknas med hjälp av {35}: 

 
𝐶𝑅𝑔 =

1

sin (
1
2 𝜃𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝)

 {35} 

 

Enligt {35} ska alltså acceptansvinkeln hållas så låg som möjligt för att få ett högt värde på 

koncentrationsförhållandet C (eller CRg som den kallas här). Noterbart är specialfallet när 

acceptansvinkeln är 0. En sådan CPC kan liknas vid en parabolic reflector (se avsnitt 5.3.2 nedan) och 

när acceptansvinkeln är 180 liknar den mest en plan solfångare. Vid lägre acceptansvinklar minskar 

den genomsnittliga tiden som solfångaren kan fånga strålningen under en dag om den står stationärt, 

och behovet av att justera solfångarens position under året ökar. Är CPC:n istället utrustad med ett 

solföljningssystem behövs ingen justering göras för olika årstider och ett optimalt värde på 

koncentrationsförhållandet C erhålls. (Foster, Ghassemi, & Cota, 2010) 

CPC kan kombineras med olika typer av absorbatorer, eller användas för att höja prestandan hos 

befintliga vakuumrörsystem. Vissa företag erbjuder färdiga lösningar där vakuumrör integreras med 

en plåt med paraboliska upphöjningar som reflekterar de solstrålar som missar rören. (Ritter XL Solar, 

u.d.) I Figur 28 visas exempel på lösningar där CPC använts. 

Figur 27. Enskilda ljusstrålars väg i en CPC solfångare. Källa: Foster, Ghassemi och Cota (2010). 
© 2010 From Solar energy: renewable energy and the environment by Foster, Ghassemi and Cota. Reproduced by 

permission of Taylor and Francis Group, LLC, a division of Informa plc. Authorized translation from English language 
edition published by CRC Press, part of Taylor & Francis Group LLC. 
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5.3.2 Parabolic trough collector (PTC) 

En klassisk TV-parabol fokuserar sin insignal till en enda punkt, brännpunkten. Dras parabolformen ut 

samlas istället den infallande signalen på en linje, fokallinjen. På ett sådant sätt fungerar PTC. 

Reflekterande material böjs och monteras som långa tråg. Längs med fokallinjen placeras sedan 

absorbatorn. I detta fall består den av ett svart metallrör, vanligtvis mellan 25 och 150 meter lång, 

beroende på applikation. Detta rör omgärdas av ett glasrör (ofta anti- reflexbehandlat) för att 

minimera värmeförluster. För att minska lednings- och konvektionsförluster än mer kan 

vakuumförhållande upprättas i utrymmet mellan de båda rören. När solfångaren är riktad mot solen 

reflekteras solstrålarna via reflektorn in mot fokallinjen. Det svarta metallröret absorberar 

strålningen, och arbetsmediet som strömmar inuti värms upp. PTC:s stora krav på yta och det faktum 

att temperaturer på mellan 50 och 400 C kan uppnås, gör att PTC sällan lämpar sig för att värma 

varmvatten för hushållsanvändning, utan är snarare bättre lämpat för större applikationer inom 

exempelvis industrin. I en sådan applikation kan bland annat ånga genereras. (Kalogirou, 2009) 

PTC kräver någon form av solföljningssystem, eftersom det endast är den direkta strålningen som kan 

utnyttjas. Skulle systemet av någon anledning inte följa solens strålar på ett korrekt sätt kommer 

solstrålningen koncentreras någon annanstans än på absorbatorröret. Detta medför att ingen, eller 

endast en marginell, värmeökning av arbetsmediet erhålls. (Kalogirou, 2009) 

Vanligtvis monteras PTC som kan roteras kring en axel, eftersom detta räcker för att uppnå tillräckligt 

höga temperaturer hos arbetsmediet. Två huvudalternativ finns att välja på. Det första är att 

montera enheten med axeln i en öst-västlig riktning, så att solfångaren följer solen i nord-sydlig 

riktning. Detta genererar högst effektivitet mitt på dagen, men viss strålning uteblir när solen står 

lågt på himlen. Det andra monteringsalternativet är att placera PTC:n med axeln i nord-sydlig 

riktning, så att solen kan följas i öst-västlig riktning. Detta gör att solfångaren kan börja absorbera 

solstrålning tidigare på dagen och fortsätta längre in på kvällen än om det första 

Figur 28. Tvärsnitt av CPC-solfångare som inte följer solens strålar. (a): Extern reflektor med platt absorbator. (b): Extern 
reflektor med stor absorbatortub. (c): Extern reflektor med stor absorbatortub av dubbelglasmodell. Vakuum mellan rören. 

(d): CPC med U-rörsabsorbator inuti ett vakuumrör. Källa: Foster, Ghassemi och Cota (2010). 
© 2010 From Solar energy: renewable energy and the environment by Foster, Ghassemi and Cota. Reproduced by 

permission of Taylor and Francis Group, LLC, a division of Informa plc. Authorized translation from English language edition 
published by CRC Press, part of Taylor & Francis Group LLC. 
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monteringsalternativet används. Med axeln i nord-sydlig riktning blir dock inte absorptionen lika bra 

mitt under dagen. Sett över hela året genererar en nord-sydlig-orienterad PTC aningen mer energi än 

en öst-västlig. Dock genererar en öst-västlig monterad PTC ett mer jämt energiflöde under hela året, 

till skillnad från en nord-sydlig, som har en tydlig topp på sommaren och en lika tydlig dal på vintern. 

(Kalogirou, 2009) 
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6 System med solenergi 

Kapitlet beskriver olika system för uppvärmning och varmvattenberedning samt hur solfångare kan 

integreras på olika sätt i dessa. Det finns ett stort antal olika kombinationer av system, och här 

presenteras grundläggande information om de vanligaste komponenterna i dessa. 

Solfångare förekommer ofta som en del i ett system med ytterligare värmekällor samt en eller flera 

ackumulatortankar. När systemet används för både uppvärmning och tappvarmvatten kallas det för 

ett kombisystem. De andra värmekällorna kan vara en elpatron eller en värmepanna av något slag. 

En vanlig lösning är en kombination av elpatron och värmepanna, där värmepannan kan stängas av 

helt under sommarhalvåret när behovet av tillsatsvärme minskar i och med ökad solinstrålning. 

(Kovács & Pettersson, 2002) Detta rekommenderas eftersom förbränningspannor hinner svalna av 

mellan drifttillfällena och därmed förloras mycket energi vid uppstart (Centrum för 

Solenergiforskning, SERC, Högskolan Dalarna, 2004). 

Solfångare kan också förekomma i enklare system som saknar ackumulatortank, ofta endast för 

uppvärmning av tappvarmvatten (Kovács & Dalenbäck, 2010). Om ett system används enbart för 

tappvarmvatten kallas det ett tappvattensystem. Detta är en vanlig lösning i exempelvis 

sommarstugor eller vid uppvärmning av pooler, där behovet av varmvatten sammanfaller med 

tillgången av solinstrålning. (Kovács & Pettersson, 2002) 

6.1 Ackumulatortank 
För att kunna dra nytta av solvärmen under de delar av dygnet solen inte lyser och för att få en mer 

kontinuerlig försörjning av varmvatten, krävs det att solfångaren ingår i ett system med någon form 

av värmemagasin. I ett vattenburet system är det vanligast att en ackumulatortank utgör detta 

magasin. Ackumulatortanken bör vara skiktad för att få ett så högt värmeutbyte som möjligt. 

Skiktning innebär att det inte finns någon omrörning av vattnet i tanken. Istället är det de 

densitetsskillnader som uppstår till följd av temperaturförändringar som skiktar vattnet i tanken så 

att vattnet i toppen är varmare än det kallare och tyngre vattnet på bottnen. Solfångare presterar 

bättre vid låga temperaturer (se Figur 14 i kapitel 5), eftersom högre temperaturer leder till ökade 

värmeförluster. Därför bör solfångaren jobba mot ackumulatortankens nedre del, där temperaturen 

är lägre. Om tillsatsvärme i form av exempelvis en elpatron används i systemet, ska sådan apparatur 

vara placerad i övre delen av tanken och ha en så låg termostatinställning som möjligt. Detta för att 

låta solfångaren göra det mesta av uppvärmningen och därmed öka solvärmeutbytet. (Centrum för 

Solenergiforskning, SERC, Högskolan Dalarna, 2004) 

6.2 Öppen eller sluten solkrets 
Det finns många sätt att klassificera solfångare varav ett av dem är om solkretsen är öppen eller 

sluten, och baseras på vilket arbetsmedium som cirkulerar i själva solfångaren. I ett öppet system 

cirkulerar det vatten som ska värmas upp direkt ut i solfångaren. Ett sådant system omsätter alltså 

rent vatten utan några tillsatta köldmedel etc. Detta gör att systemet kan försörjas antingen från en 

färskvattentank eller direkt från inkommande färskvattenledning. Nackdelen med ett sådant system 

är risken att vattnet kan frysa, och bör därför enbart användas i områden där denna risk är låg. 

(Kalogirou, 2009) 

I ett slutet system används istället en separat fluid, alltså inte det vatten som ska värmas upp, som 

arbetsmedium i solfångaren. Detta arbetsmedium värmer i sin tur upp vatten via värmeväxlare i 
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exempelvis en ackumulatortank. Exempel på arbetsmedium kan vara glykolblandat vatten eller 

speciella oljor. Ofta är korrosionsinhibitorer tillsatta till arbetsmediet för att förhindra korrosion. 

(Centrum för Solenergiforskning, SERC, Högskolan Dalarna, 2004) 

6.3 Aktiv eller passiv solkrets 
Ett annat sätt att dela in solfångare är om solkretsen är aktiv eller passiv. I en aktiv solkrets används 

mekaniska lösningar för att kontrollera flödet av arbetsmediet i kretsen. Detta sker med hjälp av 

pumpar, ventiler, termostater och regulatorer. I en passiv krets sker denna cirkulation naturligt via 

konvektion när solen värmer upp vattnet. De densitetsskillnader som uppstår gör att vattnet 

cirkulerar. (Foster, Ghassemi, & Cota, 2010) Mer om de passiva system som finns idag tas upp i 

avsnitt 6.6. 

6.4 Frysskydd 
I regioner med frysrisk där öppna system används bör någon typ av skyddssystem finnas för att 

förhindra att systemet tar skada vid eventuell frysning. Det finns flertalet metoder för att förhindra 

detta. En metod är att helt enkelt dränera de utsatta delarna av systemet på vatten. Detta kan 

antingen ske manuellt, vilket ofta görs under vinterhalvåret i länder där minusgrader ofta 

förekommer, eller genom ett så kallat drain-down system. Ett sådant system dränerar systemets 

exteriöra delar automatisk när termostater visar på risk för frysning. En annan metod är att pumpa in 

varmvatten från varmvattentanken ut till solfångaren och på så sätt skydda den. Även denna 

mekanism sköts av termostater och bör endast användas där risk för frysning förekommer mycket 

sällan, eftersom stora värmeförluster uppstår. Detta gör metoden bäst lämpad för 

vakuumrörsolfångare som har låga värmeförluster tack vare sin vakuumisolering. (Kalogirou, 2009) 

I slutna system används ofta arbetsmedium som har lägre frystemperatur än vad vatten har, vilket 

skyddar systemet från att frysa. Det finns också så kallade drain-back systems, där arbetsmediet 

cirkulerar i solfångaren så länge energi finns att hämta. När pumpen stannar rinner arbetsmediet till 

en dräneringstank med hjälp av gravitation. Detta förhindrar arbetsmediet att frysa i solfångaren och 

gör att vanligt vatten kan användas som arbetsmedium. Om systemet är trycksatt måste 

dräneringstanken vara en expansionstank för att klara av de volymförändringar som sker när fluidens 

temperatur förändras. När systemet inte är trycksatt används en öppen tank som enbart är utsatt för 

atmosfärtryck. (Centrum för Solenergiforskning, SERC, Högskolan Dalarna, 2004), (Kalogirou, 2009) 

6.5 Överhettning 
Många av dagens solvärmesystem är inställda på att stänga av pumpen till solfångaren när 

ackumulatortanken är fullt uppvärmd (omkring 95 C vid tankens botten). Detta medför att 

solfångarens temperatur kommer att öka tills dess att den instrålande energin är ekvivalent med 

solfångarens värmeförluster. Då har solfångaren nått sin stagnationstemperatur. (Centrum för 

Solenergiforskning, SERC, Högskolan Dalarna, 2004) 

Vissa typer av solfångare är tillverkade för att klara av det övertryck som bildas vid överhettning, för 

att sedan återgå till normalläge när solinstrålningen minskar. Problemet är att det arbetsmedium 

som ofta används är vatten blandat med glykol och korrosionsinhibitorer, som båda bryts ned vid 

höga temperaturer. Detta försämrar frys- och korrosionsskyddet samt bildar fällningar som kan sätta 

igen pumpar och filter. Därför kan arbetsmediet behöva bytas ut med några års mellanrum. Om 

övertrycket blir alldeles för stort finns också en säkerhetsventil som utlöses och släpper ut mediet 
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och på så vis sänker trycket i systemet. Därefter måste systemet fyllas på med nytt arbetsmedium 

och en manuell trycksättning måste utföras innan systemet startas igen. (Centrum för 

Solenergiforskning, SERC, Högskolan Dalarna, 2004) 

De dräneringsmetoder som behandlas i avsnitt 6.4 om frysskydd kan också användas för att undvika 

överhettning. En solfångare med dränering måste i sådana fall tillverkas så att den klarar de höga 

temperaturer som uppnås när arbetsmediet har tömts ut. Dessutom måste den klara av de termiska 

påfrestningar som uppstår när det relativt kalla arbetsmediet återförs in i solfångaren. Partiell 

förångning är en annan metod som liknar ett drain-back system och kan användas för att undvika 

överhettning. Här tillåts den ånga som bildas vid stagnation pressa ut den flytande delen av 

arbetsmediet till ett expansionskärl. Då är det endast den förångade delen av arbetsmediet som finns 

kvar i solfångaren som kan utsättas för nedbrytning. När temperaturen i solfångaren sedan sjunker, 

kondenseras ångan och arbetsmediet i expansionskärlet sugs tillbaka in i solfångaren. Detta gör att 

arbetsmediet behåller sina egenskaper längre och behövs därför inte bytas ut lika ofta. (Centrum för 

Solenergiforskning, SERC, Högskolan Dalarna, 2004), (Kalogirou, 2009) 

En ytterligare variant för att förebygga överhettning är att låta cirkulationen i solfångaren fortsätta 

även nattetid och på så vis kyla ned vattnet i ackumulatortanken. Detta minskar risken för 

överhettning följande dag, eftersom det finns vatten att värma upp. (Persson, 2008) 

6.6 Passiva solvärmesystem för varmvattenberedning 
De passiva system som är populärast på marknaden idag är Integrated Collector Storage System (ICS) 

och termosifonsystem, vilka behandlas närmare i följande avsnitt. 

6.6.1 ICS - Integrated Collector System 

ICS är en mycket enkel och relativt billig lösning, där vattentanken är en del av själva fångaren och 

dess yta fungerar som absorbator (Kalogirou, 2009). En mycket enkel konstruktion är där en 

vattentank är placerad i en isolerad låda, vars ena sida är gjord av glas som släpper in solstrålning 

(SolarTown, 2012). Systemet klassas som öppet eftersom det värmer tappvarmvattnet direkt och 

passivt eftersom det saknar pump. Fångaren ska därför vara placerad högre än tappstället, helst på 

byggnadens tak (Zeljko, u.d.). Cirkulationen sker via naturlig konvektion när vattnet värms upp, och 

skapar en skiktning i tanken (Kalogirou, 2009). Det varma vattnet tas ut i tankens övre del när 

exempelvis en kran, som ju är placerad lägre än fångaren, öppnas (Zeljko, u.d.). Kallt vatten sugs in i 

tankens nedre del från en vattentank eller direkt från en vattenledning. Dessa system har ofta stora 

värmeförluster på grund av att tanken inte kan isoleras helt och hållet eftersom det skulle medföra 

att mindre solenergi absorberas. Eftersom ICS är ett öppet system och placerat utomhus fungerar det 

bäst i varmt klimat men kan med fördel användas i exempelvis sommarhus i kallare regioner under 

somrar, om systemet dräneras vintertid. (Kalogirou, 2009) 

6.6.2 Termosifonsystem 

Termosifonsystem skiljer sig från ICS genom att varmvattnet inte lagras i fångaren, utan i en separat 

tank. Detta system är även det passivt, eftersom varken reglerutrustning eller pump krävs för att 

driva det. Systemet använder sig av naturlig konvektion för att transportera det varma arbetsmediet 

från fångaren, vilket gör att tanken måste vara placerad högre än fångaren. Ett termosifonsystem kan 

antingen vara öppet eller slutet. I ett öppet system värms tappvarmvatten upp i fångaren och får 

därmed lägre densitet. (SolarTown, 2012) Detta gör att varmt vatten rör sig upp mot tanken medan 

kallare vatten från botten av tanken flödar nedåt i fångaren för att värmas upp (Zeljko, u.d.). I slutna 
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termosifonsystem används istället värmeväxlare mellan fångare och tank, vilket gör att andra 

arbetsmedier än vatten kan användas (Kalogirou, 2009). Fördelen med termosifonsystem är att olika 

typer av fångare och arbetsmedium kan användas samt att tanken kan vara välisolerad och till och 

med placerad inomhus. Dessa valmöjligheter gör termosifonsystem effektiva i både varma och 

kallare klimat. (SolarTown, 2012) I Figur 29 nedan visas ett exempel på en termosifoninstallation i 

Singapore. 

6.7 Varmvattenberedning 
I detta avsnitt beskrivs två typer av varmvattenberedare som kan användas fristående eller i system 

med exempelvis solfångare. 

6.7.1 Tankberedare 

Tankberedare är en varmvattenberedare med lagringskapacitet, som kan variera i storlekekar i allt 

från 10 upp till flera 100 liter. Denna typ av beredare kan vara integrerad i exempelvis toppen av en 

ackumulatortank eller i en värmepanna, men finns också som separata enheter (Boilers, u.d.). Som 

en separat enhet kan den vara uppvärmd av olika typer av värmekällor via värmeväxlare men kan 

också vara direkt uppvärmd av el eller gas, vilket är vanligt i tappvattensystem. I och med att dessa 

beredare arbetar för att hålla vattnet vid en viss temperatur, kan onödiga energiförluster 

förekomma. (U.S. Department of Energy, 2012) 

6.7.2 Genomströmningsberedning 

Det finns flera typer av varmvattenberedning som saknar lagring av varmvatten, där vattnet värms 

upp när behovet uppstår. En vanlig metod i ett kombisystem är att detta sker via värmeslingor 

genom ackumulatortanken eller värmepannan. 

Det finns också så kallade tappvattenautomater som kan kopplas till en ackumulatortank, vars 

värmetillförsel inte är konstant. Dessa tar vatten från ackumulatortankens övre del och värmer upp 

det med direktverkande el för att sedan gå direkt ut i kranen. I takt med vattenuttaget pumpas 

samtidigt kallt och färskt vatten in i ackumulatortankens botten. Detta system kan förbättra tankens 

skiktning och på så sätt öka värmeutbytet från en solfångare. Nackdelen med en tappvattenautomat 

Figur 29. Termosifonsystem installerat på ett tak på Nanyang Technological University i Singapore.  
Foto: Daniel Gustafsson (2015). 
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är att den arbetar med mycket hög effekt i de fall vattnet från ackumulatortanken behöver värmas 

upp från grunden. Detta kan innebära stora påfrestningar på elnätet. (Boilers, u.d.), (Persson, 2008) 

I ett tappvattensystem kan en el- eller gasdriven genomströmningsberedare stå för hela 

varmvattenbehovet. Dessa förekommer med olika kapaciteter och kan kopplas till olika antal 

tappställen, beroende på hur varmvattenanvändningen ser ut. En fördel med dessa är att de kan 

installeras vid enskilda tappställen där behovet av varmvatten är som störst, till exempel i badrum 

eller vid en diskmaskin. Detta gör att de lämpar sig väl i exempelvis sommarstugor eller i länder med 

varmare klimat, där varmvattenbehovet är sporadiskt eller bara har ett fåtal tappställen. Vidare 

fördelar är att färskt och hygieniskt varmvatten erhålls samt att de energiförluster som är 

förknippade med lagring av varmvatten elimineras. (Boilers, u.d.) 
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7 Singapore 

Kapitlet börjar med en kort introduktion över Singapore för att senare fokusera på faktorer som 

påverkar eller kan påverka den nuvarande eller framtida användningen av solfångare i landet. 

7.1 Landsfakta, klimat och solinstrålning 
Republiken Singapore är en stadsstat i Sydostasien, beläget mellan Malackasundet i väster och 

Sydkinesiska havet i öster (Landguiden, 2014). Landets lilla landareal, 718 km2, och stora befolkning, 

knappt 5,5 miljoner, gör att befolkningstätheten är den näst högsta i världen, drygt 7600 

invånare/km2 (Landguiden, 2015), (Singstat, 2015a). 

Förutom huvudön, som har samma namn som landet, består Singapore även av 64 småöar. Huvudön 

bestod ursprungligen av tropisk regnskog och mangroveträsk. Idag återstår endast fragment av den 

ursprungliga vegetationen, eftersom mer och mer mark har exploaterats i takt med en ökande 

befolkningsmängd. Landbristen har gjort att Singapores öar har utökat sin areal på konstgjord väg för 

att få plats med industrier och bostäder och faktum är att landets areal har ökat med en femtedel 

sedan 1960. (Landguiden, 2014) 

Klimatet i Singapore karakteriseras av landets läge vid havet och dess närhet till ekvatorn. Vädret är 

hett och fuktigt, och varierar endast marginellt under året. Regn förekommer året runt, med aningen 

intensivare regnfall och större regnmängder under december och januari. Medeltemperaturen under 

året varierar från 25 grader i januari till 27 grader i juni. (Landguiden, 2014), (Nationalencyklopedin, 

2015l) 

I genomsnitt ligger den varmaste temperaturen under dagen på 31 C och under natten sjunker 

temperaturen i genomsnitt ner till 25 C. (Osborn, u.d.) (WeatherSpark, u.d.) 

Data för den genomsnittliga solinstrålningen för Singapore hämtad från NASA (2015) och Duffie och 

Beckman (2013) finns sammanställd i Bilaga 2. Därifrån går det att utläsa att sett över hela året är 

den genomsnittliga solinstrålningen på en horisontell yta i Singapores 4,42 kWh/m2 och dag eller 

1632 kWh/m2 och år enligt Duffie och Beckman, och NASA hävdar att den är 4,56 kWh/m2 och dag 

respektive 1665 kWh/m2 och år. För jämförelse är den årliga solinstrålningen i Sverige omkring 1000 

kWh/m2 och år enligt SMHI:s statistik (SMHI, 2015b). Solinstrålningen sett över ett helt år är alltså 

ungefär 65 % högre i Singapore än i Sverige. 

Undersöks istället effekten som kan erhållas från solen, mätt i W/m2, varierar detta värde mycket 

under dagen i Singapore på grund av landets fuktiga och molniga klimat och något genomsnittligt 

värde likt det som beskrevs ovan för den instrålande energimängden är därför svårt att få fram. Vid 

optimala, klara förhållanden är det lättare att få fram ett värde på solinstrålningen, som kan nå upp 

till ca 1000 W/m2 mitt på dagen. (Luther & Reindl, 2013) (Wong, 2015) 

Vinden i Singapore är svag. De starkaste vindbyarna uppmäts oftast under någon av de två 

monsunsäsongerna som varar från december till början av mars (nordöstra monsunsäsongen) samt 

juni till september (sydvästra monsunsäsongen), men brukar inte ens då överstiga 8 m/s. De 

vanligaste vindhastigheterna brukar istället fluktuera mellan 0 m/s och 6 m/s under året. Totalt sett 

kan den genomsnittliga vindhastigheten sättas till att vara 2 m/s. (Osborn, u.d.), (WeatherSpark, u.d.) 
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7.2 Solbanediagram 
Singapore har latitud 1.3520830 och longitud 103.8198360 (Mapseasy, u.d.). På grund av landets 

position strax norr om ekvatorn avviker solens bana på himlen väsentligt från tidigare exempel från 

Norrköping (se Figur 4 i avsnitt 3.4) som ligger på en betydligt nordligare breddgrad. Solbanediagram 

för Singapore med förklaring visas i Figur 31 och i Figur 30. 

 

Figur 30. Solbanediagram för Singapore under perioden 21 juni – 21 december. Källa: Solbanediagrammet är genererat 
genom att använda koordinaterna lat 1.35 long 103.82 i solbanediagramsprogrammet från University of Oregon Solar 

Radiation Monitoring Laboratory’s hemsida:  
http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.php. 

Figur 31. Solbanediagram för Singapore under perioden 21 december – 21 juni. På x-axeln visas azimutvinkeln (solar 
azimuth).och på y-axeln visas solhöjden (solar elevation). De röda bågarna i figuren är analemma för olika tidpunkter. Källa: 

Solbanediagrammet är genererat genom att använda koordinaterna lat 1.35 long 103.82 i solbanediagramsprogrammet 
från University of Oregon Solar Radiation Monitoring Laboratory’s hemsida: 

http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.php . 

http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.php
http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.php
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7.3 Haze 
Stundtals förekommer en något högre koncentration av luftföroreningar, kallat haze, i Singapore. 

Haze består av små partiklar (<10 m i diameter) och gaser (bl.a. ozon och NO2) som vid hög 

koncentration kan ge negativa hälsoeffekter. Särskilt koncentrationen av partiklar (sot, damm etc.) är 

stundtals ett problem i Singapore och blir mer påtaglig under perioder med lite nederbörd och/eller 

när vinden ligger på från fel håll. Den största orsaken till uppkomsten av haze i Singapore kommer 

från skogsbränder i närområdet, främst från Indonesien. (ASEAN, 2015), (National Environment 

Agency, 2014a), (National Environment Agency, 2014b) 

Förutom hälsoeffekter bidrar en förhöjd partikelhalt till att sikten blir sämre. Detta fenomen, när den 

direkta solstrålningen minskar till följd av att solljuset bryts av små partiklar i luften, kallas global 

fördunkling eller global dimming. (Nationalencyklopedin, 2015m) 

7.4 Energiförsörjning och energianvändning 
Singapore saknar i stort sett egna naturtillgångar och måste importera nästintill alla sina råvaror. 

Även energiförsörjningen består till stor del av importerade bränslen, främst naturgas (Landguiden, 

2014). 2014 kom 95 % av den producerade elektriciteten från naturgas, 0,9 % från oljeprodukter 

såsom diesel och förbränningsolja, samt 3,9 % från övriga energikällor såsom avfall, kol och biomassa 

(Energy Market Authority, 2014). 

Den största delen av den producerade elektriciteten går till landets industrier och därefter till handel 

och service. En komplett bild av hur elförbrukningen i Singapore ser ut enligt Singstat (2015b) visas i 

Figur 32. 

Under 2014 konsumerade hushållen i Singapore 6,9 TWh elektricitet, vilket svarade för knappt 15 % 

av landets totala elkonsumtion, som då var 47 TWh (Singstat, 2015b). Av data från Energy Market, 

EMA, framgår att det genomsnittliga hushållet i Singapore konsumerade 5628 kWh under 2013, samt 

att privata bostäder konsumerar ungefär dubbelt så mycket elektricitet som publika bostäder (HDB) 

sett per hushåll (Energy Market Authority, 2014). 

Industri
43%
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Övrigt
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Figur 32. Fördelningen av Singapores elkonsumtion. Källa: Singstat (2015b).  
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Bryts användningen av hushållsel ned (se Figur 33) på olika hushållsapparater framgår det att AC, 

varmvattenberedare och kyl & frys tillsammans står för över 75 % av elkonsumtionen (National 

Environment Agency, 2012).  

7.5 Solenergi i Singapore idag 
På grund av Singapores höga energiförbrukning och avsaknad av naturresurser uppmuntrar 

statsinstanser till energieffektiviseringar och diversifiering av energiresurser. Trots detta finns inga 

uttalade subventioner som ges för installation av solfångare. (International Energy Agency, 2014). 

Istället läggs stort fokus på att byggprocesser sker på ett miljövänligt och energieffektivt sätt. Färdiga 

byggnader ska sedan försöka använda så lite energi som möjligt genom att designas på ett smart sätt 

och använda nya tekniklösningar. Singapore lägger alltså större vikt på att bygga energieffektiva 

byggnader än att adoptera lösningar med solenergi. (International Energy Agency, 2014) 

Användandet av solceller är något som ökar i Singapore. Fram till januari 2012 hade en kapacitet av 

3,5 MW (vid optimala förhållanden) installerats och kopplats till elnätet. Fler installationer väntas 

inom de närmsta åren och siffran väntas stiga. (International Energy Agency, 2014) En nyligen 

genomförd installation hittas på Nanyang Technological University i landets nordvästra delar (se 

Figur 34). 

Luftkonditionering  
36,7%

Vattenberedare  
20,9%

Kyl och frys  
18,5%

Datorer, 
kringutrustning och 
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Belysning  4,3%

Fläkt, 
mikrovågsugn, 

ugn och strykjärn  
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Digitalbox och 
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1,7%

Tvättmaskin  
1,2% Torktumlare  

1,1%
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Figur 33. Fördelningen av användningen av hushållsel i ett typiskt hushåll i Singapore. 
Källa: National Environment Agency (2012). 
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Solfångare installeras främst på bostäder och den fångade värmen används främst till 

tappvarmvatten. Vanligtvis är det plana solfångare som används. Större installationer förekommer 

dock och på United World College of South East Asia ligger världens största solkyleanläggning. En 

3900 m2 stor yta är täckt med solfångare som genererar allt varmvatten på campus. Systemet klarar 

även av att bidra med en stor del av den värme som används i absorptionskylprocessen, som kyler 

campus. (International Energy Agency, 2014), (S-solar, 2010). I Figur 35 visas ett exempel på en 

termosifoninstallation på Nanyang Technological University. 

Figur 34. Solcellsinstallation på Nanyang Technological University i Singapore. Observera 
att även det bortre, avlånga huset är täckt med solceller. Foto: Daniel Gustafsson (2015). 

Figur 35. Fyra plana solfångare av termosifontyp av märket Solahart installerade på ett 
tak på en sportanläggning på Nanyang Technological University. Det uppvärmda vattnet 

används till duscharna på anläggningen. Foto: Daniel Gustafsson (2015). 
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7.6 Boendeformer och statistik rörande boende 
År 2014 fanns det 1,2 miljoner hushåll i Singapore med en genomsnittlig storlek av 3,43 personer. 

Detta omfattar endast hushåll kontrollerade av en singaporiansk medborgare eller permanent 

invånare. Av dessa hushåll är 80,4 % så kallade HDB-lägenheter, 13,5 % privatutvecklade 

bostadsrätter och 5,8 % fristående hus. (Singstat, 2015a) Housing & Developing Board (HDB) verkar 

under Ministry of National Development och grundades 1960 för att råda bot på den dåvarande 

bostadskrisen. HDB:s roll är att planera och utveckla stadsdelar, där den primära uppgiften ligger i att 

bygga prisvärda lägenheter, så kallade HDB-lägenheter (på engelska HDB blocks eller bara HDB:s), 

utan att för den skull avvika från ställda kvalitetsstandarder. (Housing & Development Board, 2014a), 

(Housing & Development Board, 2014b) 

Drygt 95 % av alla HDB-lägenheter är privatägda och resterande, knappt 5 %, hyrs ut av HDB (Housing 

& Development Board, 2014c). Hyreslägenheterna är avsedda för samhällets mest behövande och är 

därför ofta kraftigt subventionerade och kan ha en månadshyra på så lite som 26 SGD, vilket blir 

162,2 SEK (Moneyconverter, 2015). Köpare av lägenheter kan också erhålla kraftiga subventioner, för 

att kunna klara av att äga sin egen bostad. (Housing & Development Board, 2014d) I Figur 36 visas ett 

exempel på ett typiskt HDB-block. 

 

 

Figur 36. Ett typiskt HDB-block i stadsdelen Jurong West i nordvästra Singapore. Tydliga karaktärsdrag för sådana 
lägenheter är höjden på byggnaderna, de starka färgerna och husnumret långt upp på väggen. Ett tydligt inslag av 

grönska i förgrunden är ett bra exempel på Singapores vision att profilera sig som ”City in a Garden”. 
Foto: Daniel Gustafsson (2015). 
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7.7 Landanvändning 
Som tidigare nämnt är ytan i Singapore väldigt begränsad och befolkningstätheten är hög. Många 

olika intressen gör anspråk på landytorna och att hitta effektiva lösningar som sparar utrymme är ett 

måste vid om- och tillbyggnationer. Mer information om Singapores landanvändning hittas i Figur 37, 

där data från Singapores statliga institut Ministry of National Development (2013) finns 

sammanställd. 

7.8 Subventioner 
Energimarknaden i Singapore är helt avreglerad för att låta alla energikällor, fossila som 

förnyelsebara, ha samma förutsättningar. Det finns inga subventioner för någon typ av 

energiproduktion. Istället stöttar regeringen forskning och utveckling inom energisektorn. Högre 

inmatningspriser för förnyelsebar el förekommer heller inte, med anledning till att detta skulle vara 

en slags subvention av just dessa energislag. (Energy Market Authority, u.d.) Flera av Singapores 

grannländer, däribland Malaysia och Thailand, erbjuder högre inmatningspriser för småskalig 

produktion av solel (Clyde & Co, 2014).  
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Figur 37. Landanvändning i Singapore. Källa: Ministry of National Development (2013). 
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8 Beräkningar solfångare 

Detta kapitel innehåller beräkningar av värmeförluster för en plan solfångare som används i 

Singapore. I slutet av kapitlet beräknas den instrålande effekten från solen och ett värde på 

solfångarens verkningsgrad tas fram. För att underlätta läsningen har samtliga ekvationer från 

rapportens tidigare delar sammanställts i Bilaga 3. 

För att kunna analysera hur ett solvärmesystem med varmvattenförvaring i Singapore fungerar har 

författarna konstruerat ett specifikt case för landet. Utformningen av caset är gjort på ett sådant vis 

att det i möjligaste mån ska motsvara en verklig användning av ett solvärmesystem i Singapore. 

Det fiktiva, öppna systemet finns installerat på/i en fristående villa i Singapore och består av en plan 

solfångare med vatten i atmosfärstryck som arbetsmedium samt en ackumulatortank för 

värmelagring. Solfångaren är placerad på ett tak i söderläge som lutar upp 30 från horisonten. Det 

som undersöks är värmeförlusterna och verkningsgraden för solfångaren samt värmeförluster för 

ackumulatortanken när den har olika isoleringstjocklek och är placerad på två olika ställen. Det 

installerade solvärmesystemet ska kunna klara av att värma upp allt vatten i tanken till 90 C under 

en solig dag då 1000 W/m2 solstrålning infaller på en horisontell yta under 6 timmar. Varmvattnet i 

tanken ska räcka till en familj på 4 personer och därför är storleken på tanken satt till 200 liter. Detta 

antas sedan ge tillräckligt med utblandat varmvatten för familjens dagsbehov. Vidare ska vattnet i 

tanken inte tappa mer än 10 C under tiden då ingen solstrålning träffar fångaren, dvs. de resterande 

18 timmarna av dygnet. Genom att undersöka värmeförlusterna för systemet ska en lämplig 

isoleringstjocklek på tanken samt ett passande antal solfångare erhållas. Efter detta undersöks hur 

lång pay off-tid ett system av den här utformningen har, när det installeras och ersätter en befintlig 

lösning med eluppvärmt vatten. 

Beräkningar för solfångaren finns att hitta i detta kapitel, medan beräkningar för ackumulatortanken 

redovisas i kapitel 9, innan en sammanfattning av systemet och resultat från caset hittas i kapitel 10. 

8.1 Produktbeskrivning 
Uträkningarna är baserade på information om och mått på den plana solfångaren ExoSol P2.4 från 

det svenska företaget Euronom (2013a). Anledningen till att just denna produkt valts är att den 

representerar plana solfångare bra och informationen var lättillgänglig. De dimensioner som används 

i beräkningarna listas i Tabell 12. En bild på ExoSol P2.4 finns i Figur 38. Genomskärning av ExoSol 

P2.4. Källa: Euronom (2015). 

Tillåtelse har erhållits via personlig kontakt.Figur 38. 
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8.2 Antaganden 
Förutom det som nämnts i början av detta kapitel görs ytterligare antaganden för att kunna 

genomföra beräkningar inom ramen av caset. 

 De längder som förekommer i beräkningarna har uppskattats för att uppnå samma 

aperturarea och totala tjocklek som finns i produktbeskrivningen. Därav de udda måtten. 

Angivna längder har dock använts i så stor utsträckning som möjligt. 

 Absorbatorn antas vara helt platt, med en tjocklek på 1 cm. I detta mått ingår även rören där 

arbetsmedium strömmar. 

 Egenskaper för materialen, såsom emissivitets- och värmekonduktivitetsvärden, har hämtats 

från tabeller där det är möjligt och annars uppskattats utefter liknande material.  

 Strömningshastigheten för vinden är satt till årsmedelvinden i Singapore (2 m/s). 

 Värmegenomgång på sidorna av solfångaren bortses helt från eftersom dessa ytor är 

betydligt mindre än ovan- och undersidan. 

 Strålningsförluster har beräknats endast för ovansidan. Övriga sidor antas stråla mot objekt i 

omgivningen med ungefär samma temperatur. 

 Solfångaren är monterad utanpå taket, på så vis att vinden kommer åt även undersidan.  

 Temperaturer för glasruta, absorbator, luftspalt, undersida och atmosfär har antagits. Dessa 

temperaturer är väl tilltagna och ger därför högre förluster än vad som egentligen sker. 

 Värmeförlusterna antas vara konstanta, men varierar egentligen med varierande temperatur. 

 Vattnets egenskaper antas vara konstanta, men varierar egentligen med temperaturen.  

Figur 38. Genomskärning av ExoSol P2.4. Källa: Euronom (2015). 
Tillåtelse har erhållits via personlig kontakt. 
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8.3 Dimensioner och parametrar 
I Tabell 12 listas parametrar för solfångarens utformning. 

Tabell 12. Parametrar för solfångarens utformning. 

Variabel Värde Enhet 

𝐿ä𝑛𝑔𝑑 1,993 m 

𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑 1,189 m 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 2,37 m2 

𝜃 30 ° 

𝑏𝑔𝑙𝑎𝑠 0,004 m 

𝑏𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡 0,04 m 

𝑏𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑜𝑟 0,01 m 

𝑏𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 0,05 m 

𝑏𝑏𝑎𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎 0,003 m 

𝑘𝑔𝑙𝑎𝑠 0,8 
W

mK
 

𝜀𝑔𝑙𝑎𝑠 0,9 − 

𝜏𝑔𝑙𝑎𝑠 0,9 − 

𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 0,04 
W

mK
 

𝑘𝑝𝑜𝑙𝑦𝑝𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑒𝑛 0,25 
W

mK
 

𝛼𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑜𝑟 0,95 − 

8.4 Värmeövergångstal glasruta 
Solfångarens yttersta lager är glasrutan, där påtvingad konvektion sker. Den karakteristiska längd 

som används är den uppskattande längden för aperturarean. Luftens egenskaper har studerats vid 

𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚. Parametrar för beräkningarna listas i Tabell 13: 

Tabell 13. Parametrar för glasrutan. 

Variabel Värde Enhet 

𝑈 2 
m

s
 

𝐿 1,993 m 

𝑇𝑜𝑚𝑔 303,15 K 

𝑇𝑔𝑙𝑎𝑠 323,15 K 

𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 313,15 K 

𝑘 0,0267 
W

mK
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𝜈 1,72 ∙ 10−5 
m2

s
 

𝑃𝑟 0,72 − 

𝑅𝑒 231763,338 − 

 

Strömning över plan platta antas och Reynoldstalet är mindre än 5 ∙ 105, vilket klassar strömningen 

som laminär. Därför väljs {15} vid beräkning av Nusselttalet, varpå värmeövergångstalet beräknas 

med {9}. Resultaten visas i Tabell 14: 

Tabell 14. Resultat för värmeövergångstal för glasrutan. 

Variabel Värde Enhet 

𝑁𝑢 286,507 − 

ℎ𝑘 3,838 
W

m2K
 

 

8.5 Strålningsvärmeövergångskoefficient glasruta 
För strålningsförlusterna på solfångarens ovansida räknas en strålningsvärmeövergångskoefficient 

fram. De parametrar som behövs listas i Tabell 15. 

Tabell 15. Parametrar för beräknings av strålningsvärmeövergångskoefficient för glasrutan. 

Variabel Värde Enhet 

𝜀𝑔𝑙𝑎𝑠 0,9 - 

𝜎 5,67 ∙ 10−8 
W

m2K4
 

𝑇𝑔𝑙𝑎𝑠 323,15 K 

𝑇𝑠𝑘𝑦 298,15 K 

 

Strålningsvärmeövergångskoefficienten beräknas med {34}. Resultatet visas i Tabell 16.  

Tabell 16. Resultat strålningsvärmeövergångskoefficient glasruta. 

Variabel Värde Enhet 

ℎ𝑠 6,129 
W

m2K
 

 

8.6 Värmegenomgång luftspalt 
I luftspalten mellan absorbatorn och glaset sker naturlig konvektion mellan både absorbatorn och 

luften samt glaset och luften. Dessa värmeöverföringar kan förenklas genom att hitta ett 

värmekonduktivitetsvärde för hela spalten. Parametrar för luftspalten listas i Tabell 17: 
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Tabell 17. Parametrar för luftspalten. 

Variabel Värde Enhet 

𝑏𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡 0,04 m 

𝜃 30 ° 

𝑇𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑜𝑟 363,15 K 

𝑇𝑔𝑙𝑎𝑠 323,15 K 

𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 343,15 K 

𝑘 0,0294 
W

mK
 

𝜈 2,02 ∙ 10−5 
m2

s
 

𝑃𝑟 0,72 − 

𝑔 9,766 
m

s2
 

𝛽 2,91 ∙ 10−3 
1

K
 

∆𝑇 40 K 

𝐺𝑟 22091211598 − 

𝑅𝑎 15905672350 − 

 

Det Nusseltsamband som används är {24}, som är det för ett lutande slutet skikt. Sedan kan ett 

effektivt värmekonduktivitetsvärde för luftspalten erhållas med hjälp av {23}. Resultatet visas i Tabell 

18: 

Tabell 18. Resultat för luftspalten. 

Variabel Värde Enhet 

𝑁𝑢 134,615 − 

𝑘𝑒𝑓𝑓 3,958 
W

mK
 

 

8.7 Värmegenomgång ovansida 
Då samtliga parametrar för solfångarens ovansida är kända kan den totala värmegenomgången för 

denna beräknas. För att beräkna hy har {33} använts. Temperaturskillnaden mellan absorbatorn och 

omgivningen betecknas här ∆T. Parametrarna listas i Tabell 19: 

Tabell 19. Parametrar för ovansidan. 

Variabel Värde Enhet 

𝑏𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡 0,04 m 

𝑏𝑔𝑙𝑎𝑠 0,004 m 
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𝑘𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡 = 𝑘𝑒𝑓𝑓 3,958 
W

mK
 

𝑘𝑔𝑙𝑎𝑠 0,8 
W

mK
 

ℎ𝑘 3,838 
W

mK
 

ℎ𝑠 6,129 
W

mK
 

ℎ𝑦 9,967 
W

mK
 

𝐴 2,37 m2 

∆𝑇 60 m 

 

Sambandet i {30} används för att få fram värmegenomgångskoefficienten som i {29} ger de totala 

värmeförlusterna för solfångarens ovansida. Resultaten visas i Tabell 20: 

Tabell 20. Resultat för värmegenomgång ovansida. 

Variabel Värde Enhet 

1

𝑈
 0,115 

m2K

W
 

𝑈 8,663 
W

m2K
 

�̇�𝑜𝑣𝑎𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎 1231,951 W 

 

8.8 Värmeövergångstal undersida 
Då solfångarens undersida antas vara utsatt för vind, måste även här ett värmeövergångstal för 

påtvingad konvektion beräknas. Den karakteristiska längden är fångarens längd och luftens 

egenskaper studeras vid 𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚. De parametrar som behövs listas i Tabell 21: 

Tabell 21. Parametrar undersida. 

Variabel Värde Enhet 

𝑈 2 
m

s
 

𝐿 1,993 m 

𝑇𝑜𝑚𝑔 303,15 K 

𝑇𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎 303,15 K 

𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 303,15 K 

𝑘 0,02605 
W

mK
 

𝜈 1,62 ∙ 10−5 
m2

s
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𝑃𝑟 0,72 − 

𝑅𝑒 246069,717 − 

 

Sedan används {15} för att beräkna Nusselttalet, eftersom Reynoldstalet är mindre än 5 ∙ 105. Efter 

det beräknas värmeövergångstalet med {9} och resultatet visas i Tabell 22: 

Tabell 22. Resultat värmeövergångstal undersida. 

Variabel Värde Enhet 

𝑁𝑢 295,217 − 

ℎ 3,858 
W

m2K
 

 

8.9 Värmegenomgång undersida 
I Tabell 23 listas samtliga parametrar som behövs för beräkningarna av den totala 

värmegenomgången för undersidan av solfångaren. Temperaturskillnaden mellan absorbatorn och 

omgivningen betecknas här ∆T. 

Tabell 23. Parametrar undersida. 

Variabel Värde Enhet 

𝑏𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 0,05 m 

𝑏𝑏𝑎𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎 0,003 m 

𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 0,04 
W

mK
 

𝑘𝑝𝑜𝑙𝑦𝑝𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑒𝑛 0,25 
W

mK
 

ℎ 3,858 
W

m2K
 

𝐴 2,37 m2 

∆𝑇 60 K 

Värmegenomgångskoefficienten tas fram med hjälp av {30}, och {29} ger sedan värmeförlusterna för 

undersidan. Resultaten av beräkningarna syns i Tabell 24: 

Tabell 24. Värmegenomgång undersida. 

Variabel Värde Enhet 

1

𝑈
 1,521 

m2K

W
 

𝑈 0,657 
W

m2K
 

�̇�𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎 93,488 W 

 



59 
 

8.10 Totala värmeförluster 
De totala värmeförlusterna för solfångaren har sammanställts i Tabell 25: 

Tabell 25. Sammanställning av totala förluster. 

Variabel Värde Enhet 

�̇�𝑜𝑣𝑎𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎 1231,951 W 

�̇�𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎 93,488 W 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 1325,439 W 

 

8.11 Instrålande effekt 
När den instrålande effekten ska räknas ut måste hänsyn tas till vinkel och storlek på fångaren samt 

transmissionen hos glasrutan och absorbatorns absorptionsförmåga. Parametrar listas i Tabell 26: 

Tabell 26. Parametrar för instrålande effekt. 

Variabel Värde Enhet 

�̇�𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 1000 
W

m2
 

𝐴 2,37 m2 

𝜃 30 ° 

𝜏𝑔𝑙𝑎𝑠 0,90 − 

𝛼𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑜𝑟 0,95 − 

 

Då instrålning ovan är definierad på en horisontell yta och solfångaren är monterad med en vinkel på 

30 måste solfångarens area multipliceras med cos 30. När detta är gjort multipliceras resterande 

värden i Tabell 26 ihop och resultatet visas i Tabell 27: 

Tabell 27. Resultat instrålande effekt. 

Variabel Värde Enhet 

�̇�𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑎𝑑 1755,020 W 

 

8.12 Effektivitetsberäkning 
Tabell 28 visar den tillförda effekten till vattnet som cirkulerar i absorbatorn samt den verkningsgrad 

solfångaren har. 

Tabell 28. Effektivitetsberäkning. 

Variabel Värde Enhet 

�̇�𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑎𝑑 1755,020 W 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 1325,439 W 
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�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 429,580 W 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 24,48 % − 

 

8.13 Erhållen temperaturförändring 
I Tabell 29 visas parametrar för ett antal fall med olika volymflöde. Fall 3 representerar det angivna 

flödet i produktbeskrivningen. Vattnets egenskaper har studerats vid 80 C och antas vara konstanta. 

Tabell 29. Parametrar för beräkning av temperaturökning. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Enhet 

�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 429,580 429,580 429,580 429,580 429,580 429,580 W 

𝜌 971,8 971,8 971,8 971,8 971,8 971,8 
kg

m3
 

𝑐𝑝 4193 4193 4193 4193 4193 4193 

J

kgK
 

 

�̇� 1,0 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 
dm3

min
 

�̇� 0,016 0,024 0,029 0,032 0,040 0,049 
kg

s
 

 

I Tabell 30 visas den temperaturöknings som erhålls mellan in- och utlopp i solfångaren för de olika 

flödena. Här har en förenkling av första huvudsatsen för ett öppet system, {3}, använts vid 

beräkningarna.  

Tabell 30. Resultat av temperaturökningsberäkningar. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Enhet 

∆𝑇 6,325 4,217 3,514 3,163 2,530 2,108 K 
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9 Beräkningar ackumulatortank 

Detta kapitel innehåller värmeförluster för en ackumulatortank som används i Singapore. Med hjälp 

av dessa beräknas de temperatursänkningar som sker under en natt då tanken är placerad utomhus 

respektive inomhus. 

Den andra delen av systemet är en cylinderformad ackumulatortank som rymmer 200 liter vatten. 

Den används tillsammans med solfångaren som presenteras i kapitel 8. Parametrar som varieras för 

tanken är isoleringstjockleken och tankens placering; liggandes på tak utomhus samt stående 

inomhus. De olika tjocklekarna och de olika placeringarna studeras för att se skillnader i 

värmeförluster som uppstår vid inne- respektive utemontering.  

9.1 Tankens utformning  
Vid beräkningarna har värmeförlusterna för en cylinderformad 200-liters ackumulatortank studerats. 

Förhållandet mellan cylinderns längd och diameter har satts till 3, för att erhålla en praktisk och 

estetisk tilltalande konstruktion. Konstruktionen som valts består av två lager 5-mm rostfritt stål, som 

bildar det innersta respektive yttersta lagret. Mellan dessa lager har en isolering av mineralull valts. 

Fem olika fall av isoleringens tjocklek har studerats för att visa på hur det påverkar värmeförlusterna. 

Dessa tjocklekar är 5 cm (Fall1), 10 cm (Fall 2), 15 cm (Fall 3), 20 cm (Fall 4) och 25 cm (Fall 4). 

Samtliga parametrar som har med tankens utformning att göra antas vara konstanta och lika för de 

båda tankplaceringarna och för de olika isoleringstjocklekarna. Dessa listas i Tabell 31 nedan. 

Tabell 31. Parametrar ackumulatortank. 

Variabel Värde Enhet 

𝑉 0,2 m3 

𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑑 1,318 m 

𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 0,439 m 

𝑏𝑠𝑡å𝑙 0,005 m 

𝑘𝑠𝑡å𝑙 20 
W

mK
 

𝜀𝑠𝑡å𝑙 0,5 − 

𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 0,04 
W

mK
 

𝑇𝑡𝑎𝑛𝑘,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 363,15 K 

𝑇𝑜𝑚𝑔 298,15 K 

𝑇𝑦𝑡𝑎 303,15 K 

𝑇𝑠𝑘𝑦 293,15 K 
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9.2 Antaganden 

Vid beräkningarna har ett antal förenklingar och antaganden gjorts: 

 Ingen hänsyn tas till ”kantringarna” som bildas när den inre tanken isoleras med mineralull 

och sedan innesluts med ett andra lager av rostfritt stål. Dessa ytor är i det verkliga fallet 

täckta med isolering för att ett uniformt utseende ska erhållas. För beräkningarna här har 

dock ett utseende som i Figur 39 antagits för tanken.  

 Uppskattning av tankens yttemperatur har gjorts. 

 Lufttemperaturen, både inomhus och utomhus, antas vara medelvärdet av dygnets 

lägstatemperatur. 

 Endast värmeledning antas mellan vattnet i tanken och tankens insida. 

 Vidare antas att tanken är helt fyllt och att vattnet är väl blandat. 

 Värmegenomgången beräknas med en vattentemperatur på 90°C, som vattnet antas uppnå 

under en dag. Värmeförlusterna antas sedan konstanta, men minskar egentligen med 

minskande temperatur på vattnet. Därför resulterar beräkningarna i något högre totala 

förluster. 

 Vattnets egenskaper har studerats vid 90°C och antas vara konstanta. 

9.3 Placerad liggande på tak 

9.3.1 Ytterligare antaganden 

Vid beräkningarna då tanken är placerad på taket har ett ytterligare antal förenklingar och 

antaganden gjorts: 

 Vid beräkningen av värmeövergångstalet för konvektionen som sker på tankens sidor, har 

Nusseltsamband för strömning utefter en horisontell plan platta använts. Sidornas diameter 

har då använts som karakteristisk längd. 

 Vid beräkningen av strålningsförluster har hälften av tankens yta antagits göra ett 

värmeutbyte mot atmosfären. Resterande hälft antas stråla mot objekt i omgivningen med 

Figur 39. Tankens utseende enligt beräkningarna.  
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ungefär samma temperatur som tanken, och ger därför inga strålningsförluster. Se vidare 

Tabell 38. 

 Uppskattning av 𝑇𝑠𝑘𝑦 har gjorts. 

 

9.3.2 Strålningsvärmeövergångskoefficient 

Då hälften av tankens yta antas ha strålningsförluster mot atmosfären beräknas två olika 

värmegenomgångskoefficienter ut, för både sidorna och cylinder-delen av tanken. Ett med, och ett 

utan strålningsförluster. För det med strålningsförluster behövs en 

strålningsvärmeövergångskoefficient räknas fram. De parametrar som behövs listas i Tabell 32. 

Tabell 32. Parametrar för beräkning av strålningsförluster. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

𝜀 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 − 

𝜎 5,67 ∙ 10−8 5,67 ∙ 10−8 5,67 ∙ 10−8 5,67 ∙ 10−8 5,67 ∙ 10−8 
W

m2K4
 

𝑇𝑦𝑡𝑎 303,15 303,15 303,15 303,15 303,15 K 

𝑇𝑠𝑘𝑦 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 K 

 

Då tankens yta är mycket mindre än atmosfären, kan emissivitetsförhållandet sättas till tankens 

emissivitet. {34} används för att beräkna ℎ𝑠 och resultatet listas i Tabell 33.  

Tabell 33. Resultat strålningsvärmeövergångskoefficient tank. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

ℎ𝑠 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 
W

m2K
 

 

 

 

Figur 40. Strålningsförluster från tanken. Övre halvan antas ha strålningsförluster, 
medan strålningsförlusterna från den nedre halvan bortses ifrån. 
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9.3.3 Värmeövergångstal sidor 

För att kunna beräkna värmegenomgången för tankens sidor, måste ett värmeövergångstal beräknas 

för konvektionen. Detta beräknas med hjälp av den teori som finns för strömning över plan platta. 

Den karaktäristiska längden är i detta fall tankens innerdiameter, 𝐿𝐷, och Reynoldstalet har tagits 

fram med {11}. Den omgivande luftens egenskaper har studerats vid 𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚, som beräknats med {14}. 

De parametrar som behövs för fortsatta beräkningar av Nusselttalet listas i Tabell 34. 

Tabell 34. Parametrar för ackumulatortankens sidor. 

Variabel Samtliga fall Enhet 

𝑇𝑜𝑚𝑔 298,15 K 

𝑇𝑦𝑡𝑎 303,15 K 

𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 300,65 K 

𝑃𝑟 0,72 − 

𝑘 0,026 
W

mK
 

𝜈 1,595 ∙ 10−5 
m2

s
 

𝑈 2 
m

s
 

𝐿𝐷 0,439 m 

𝑅𝑒 55107,274 − 

 

Då Reynoldstalet är mindre än 5 ∙ 105 i samtliga fall, kan strömningen antas laminär. Därför används 

{15} vid beräkning av samtliga Nusselttal. Värmeövergångstalet, h, kan sedan beräknas med {9}. 

Resultaten för samtliga fall visas i Tabell 35: 

Tabell 35. Resultat för värmeövergångstal. 

Variabel Samtliga fall Enhet 

𝑁𝑢 139,707 − 

ℎ𝑘 8,229 
W

m2K
 

 

9.3.4 Värmegenomgång sidor 

Då värmeövergångstalet är beräknat för konvektionen, strålningsvärmeövergångskoefficienten är 

framtagen och samtliga lagers värmekonduktivitet är känd, kan den totala värmegenomgången för 

sidorna beräknas. De parametrar som behövs listas i Tabell 36: 

Tabell 36. Parametrar för beräkning av värmegenomgången genom ackumulatortankens sidor. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

𝑏𝑠𝑡å𝑙,𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 m 

𝑏𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 m 
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𝑏𝑠𝑡å𝑙,𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 m 

𝑘𝑠𝑡å𝑙 20 20 20 20 20 
W

mK
 

𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
W

mK
 

ℎ𝑘 8,229 8,229 8,229 8,229 8,229 
W

m2K
 

ℎ𝑠 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 
W

m2K
 

𝐴𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑑𝑎  0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 m2 

∆𝑇 65 65 65 65 65 K 

Då hälften av tanken antas göra ett värmeutbyte med atmosfären räknas två olika 

värmegenomgångskoeffienter fram. En utan strålningsförluster, 𝑈1, där ℎ𝑦 = ℎ𝑘  och en med 

strålningsförluster, 𝑈2, där ℎ𝑦 har ersätts enligt {33} för att inkludera ℎ𝑠. Eftersom det handlar om 

värmegenomgång för en plan vägg används {30} för att beräkna värmegenomgångskoefficienterna. 

Första termen i {30} tas bort, eftersom endast värmeledning antas mellan vattnet och tankens insida. 

Värmegenomgångskoefficienterna används sedan i {29} för att få den totala värmegenomgången för 

tankens sidor. Då endast hälften av tanken antas ha strålningsförluster räknas �̇�1 och �̇�2 ut för en yta 

motsvarande en sida vardera. Resultatet i samtliga fall listas i Tabell 37: 

Tabell 37. Resultatet av värmegenomgången genom ackumulatortankens sidor. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

1

𝑈1
 1,372 2,622 3,872 5,122 6,372 

m2K

W
 

𝑈1 0,729 0,381 0,258 0,195 0,157 
W

m2K
 

1

𝑈2
 1,340 2,590 3,840 5,090 6,340 

m2K

W
 

𝑈2 0,747 0,386 0,260 0,196 0,158 
W

m2K
 

�̇�1 7,187 3,761 2,547 1,925 1,547 W 

�̇�2 7,361 3,808 2,568 1,937 1,555 W 

�̇�𝑠𝑖𝑑𝑜𝑟  14,548 7,568 5,115 3,862 3,103 W 

 

9.3.5 Värmeövergångstal cylinder 

För tankens cylinder-del behövs ett värmeövergångstal tas fram enligt teori om påtvingad konvektion 

för en anströmmad cylinder. Den karakteristiska längd som används är tankens ytterdiameter, 𝐿𝐷, 

som här varierar mellan de olika fallen. Den omgivande luftens egenskaper har studerats vid 𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚, 

som tagits fram med {14}. Reynoldstalet har sedan tagits fram med {11}. Samtliga parametrar listas i 

Tabell 38: 
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Tabell 38. Parametrar för ackumulatortankens cylinder-del. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

𝑇𝑜𝑚𝑔 298,15 298,15 298,15 298,15 298,15 K 

𝑇𝑦𝑡𝑎 303,15 303,15 303,15 303,15 303,15 K 

𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 300,65 300,65 300,65 300,65 300,65 K 

𝑃𝑟 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 − 

𝑘 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 
W

mK
 

𝜈 1,595 ∙ 10−5 1,595 ∙ 10−5 1,595 ∙ 10−5 1,595 ∙ 10−5 1,595 ∙ 10−5 
m2

s
 

𝑈 2 2 2 2 2 
m

s
 

𝐿𝐷 0,559 0,659 0,759 0,859 0,959 m 

𝑅𝑒 70154,296 82693,481 95232,666 107771,851 120311,036 − 

 

Nusselttalet beräknas enligt {17} och värmeövergångstalet för de olika fallen erhålls sedan med {9}. 

Resultaten visas i Tabell 39: 

Tabell 39. Resultat för värmeövergångstalet vid ackumulatortankens cylinder-del. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

𝑁𝑢 171,472 190,879 209,592 227,750 245,454 − 

ℎ𝑘 7,934 7,493 7,144 6,860 6,623 
W

m2K
 

 

9.3.6 Värmegenomgång cylinder 

De parametrar som behövs för beräkning av värmegenomgången för tankens cylinder-del listas i 

Tabell 40. Cylinder-delens mantelarea beräknas genom att multiplicera dess längd med dess 

ytterdiameter och pi.  

Tabell 40. Parametrar för beräkning av värmegenomgång genom ackumulatortankens cylinder-del. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

𝑅𝑖 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 m 

𝑅𝑖2 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 m 

𝑅𝑦2 0,275 0,325 0,375 0,425 0,475 m 

𝑅𝑦 0,280 0,330 0,380 0,430 0,480 m 

𝑘𝑠𝑡å𝑙 20 20 20 20 20 
W

mK
 

𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
W

mK
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ℎ𝑘 7,934 7,493 7,144 6,860 6,623 
W

m2K
 

ℎ𝑠 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 
W

m2K
 

𝐴𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 2,317 2,732 3,146 3,560 3,974 m2 

∆𝑇 65 65 65 65 65 K 

 

Även för tankens cylinder-del beräknas två värmekoefficienter, en utan och en med strålning. För 

beräkning av värmegenomgångskoefficienterna för denna del används {32} - för värmegenomgång i 

cirkulära rör. För 𝑈1 sätts ℎy = ℎk och för 𝑈2 beräknas ℎy enligt {33} för att inkludera 

strålningsförlusterna. Sedan har den totala värmegenomgången för tankens cylinder-del tagits fram 

med {31}. Här har �̇�1 och �̇�2 räknats fram för halva tankens area vardera, eftersom endast halva 

arean antas ha strålningsförluster. Resultaten visas i Tabell 41: 

Tabell 41. Resultatet av värmegenomgången genom cylinder-delen. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

1

𝑈1
 1,441 3,079 4,908 6,902 9,042 

m2K

W
 

𝑈1 0,694 0,325 0,204 0,145 0,111 
W

m2K
 

1

𝑈2
 1,431 3,066 4,892 6,883 9,020 

m2K

W
 

𝑈2 0,699 0,326 0,204 0,145 0,111 
W

m2K
 

�̇�1 52,277 28,834 20,832 16,763 14,284 W 

�̇�2 52,631 28,952 20,899 16,810 14,320 W 

�̇�𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 104,908 57,786 41,731 33,573 28,604 W 

 

9.3.7 Totala förluster 

I Tabell 42 nedan listas de totala värmeförlusterna för de olika fallen. 

Tabell 42. Sammanställning av ackumulatortankens värmeförluster. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

�̇�𝑠𝑖𝑑𝑜𝑟  14,548 7,568 5,115 3,862 3,103 W 

�̇�𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 104,908 57,786 41,731 33,573 28,604 W 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 119,455 65,354 46,845 37,435 31,707 W 
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9.3.8 Erhållen temperatursänkning 

För att få en bättre och mer konkret uppskattning av hur väl isolerad tanken är i de olika fallen, görs 

beräkningar för att få fram den temperatursänkning som sker i tanken när solen gått ned. Parametrar 

listas i Tabell 43. 

Tabell 43. Parametrar för temperatursänkning under en natt. 

Variabel Samtliga fall Enhet 

𝑇𝑖𝑑 14 h 

𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 363,15 K 

𝜌 965,3 
kg

m3
 

𝑉 0,2 m3 

𝑚 193,06 kg 

𝑐𝑝 4201 
J

kgK
 

 

Med hjälp av termodynamikens första huvudsats för ett slutet system där inget arbete utförs, 

används {5} för att beräkna den temperatursänkning och sluttemperatur som erhålls i de olika fallen. 

Resultatet visas i Tabell 44. 

Tabell 44. Erhållen temperatursänkning och sluttemperatur. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 119,455 65,354 46,845 37,435 31,707 W 

∆𝑇 7,423 4,061 2,911 2,326 1,970 K 

𝑇𝑠𝑙𝑢𝑡 355,727 359,089 360,239 360,824 361,180 K 

 

9.4 Placerad stående inomhus 

9.4.1 Ytterligare antaganden 

Vi beräkningarna då tanken är placerad inomhus har ett ytterligare antal förenklingar och 

antaganden gjorts: 

 Luften antas stå stilla inomhus, därav beräkningar av naturlig konvektion. 

 Strålningsförluster försummas, eftersom kroppar i tankens omgivning antas ha ungefär 

samma temperatur. 

9.4.2 Värmeövergångstal topp 

Tankens översida antas ha likadan area i samtliga fem fall, och redovisas därför tillsammans. 

Observera att för naturlig konvektion vid en horisontell platta används den karakteristiska längden i 

{18}, som är kvoten mellan plattans area och omkrets, vid beräkningarna. Samtliga parametrar listas i 

Tabell 45 nedan. 
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Tabell 45. Parametrar för ackumulatortankens topp. 

Variabel Samtliga fall Enhet 

𝐿𝐷 0,439 m 

𝐴 0,152 m2 

𝑂 1,381 m 

𝐿𝐾 0,110 m 

𝑇𝑦𝑡𝑎 303,15 K 

𝑇𝑜𝑚𝑔 298,15 K 

𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 300,65 K 

𝑘 0,026 
W

mK
 

𝜈 1,595 ∙ 10−5 
m2

s
 

𝑃𝑟 0,72 − 

𝛽 0,003 
1

𝐾
 

𝑔 9,776 
𝑚

𝑠2
 

𝐺𝑟 847593,270 − 

𝑅𝑎 610267,155 − 

 

Då Rayleighs tal ligger mellan 104 och 107, väljs {19} för uträkningen av Nusselttalet. Sedan kan 

värmeövergångstalet räknas fram med {9}. Resultatet visas i Tabell 46. 

Tabell 46. Resultat för värmeövergångstal topp. 

Variabel Samtliga fall Enhet 

𝑁𝑢 15,093 − 

ℎ 3,556 
W

m2K
 

 

9.4.3 Värmegenomgång topp 

Då värmeövergångstalet är beräknat och samtliga värmekonduktiviteter är kända, kan ett samband 

för den totala värmegenomgången genom tankens topp ställas upp. Parametrar listas i Tabell 47:  

Tabell 47. Parametrar för ackumulatortankens topp. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

𝑏1 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 m 

𝑏2 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 m 

𝑏3 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 m 
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𝑘1 20 20 20 20 20 
W

mK
 

𝑘2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
W

mK
 

𝑘3 20 20 20 20 20 
W

mK
 

ℎ 3,556 3,556 3,556 3,556 3,556 
W

mK
 

𝐴 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 m2 

∆𝑇 65 65 65 65 65 m 

 

Tankens topp kan liknas vid en plan, horisontell vägg och därför används {30} för framtagandet av 

värmegenomgångskoefficienten. När den är känd kan de totala värmeförlusterna beräknas med {29}. 

Resultaten för dessa beräkningar listas i Tabell 48. 

Tabell 48. Värmegenomgång för ackumulatortankens topp. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

1

𝑈
 1,532 2,782 4,032 5,282 6,532 

m2K

W
 

𝑈 0,653 0,359 0,248 0,189 0,153 
W

m2K
 

�̇�𝑡𝑜𝑝𝑝 6,437 3,545 2,446 1,867 1,510 W 

9.4.4 Värmegenomgång botten 

Vid tankens botten antas endast värmeledning ske. De parametrar som behövs listas i Tabell 49: 

Tabell 49. Parametrar för ackumulatortankens botten. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

𝑏1 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 m 

𝑏2 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 m 

𝑏3 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 m 

𝑘1 20 20 20 20 20 
W

mK
 

𝑘2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
W

mK
 

𝑘3 20 20 20 20 20 
W

mK
 

𝐴 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 m2 

∆𝑇 60 60 60 60 60 𝐾 
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Sambandet i {30} används för beräkningen av värmegenomgångskoefficienten och 

värmegenomgången beräknas med {29}. Resultaten av dessa beräkningar visa i Tabell 50: 

Tabell 50. Värmegenomgång för ackumulatortankens botten. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

1

𝑈
 1,251 2,501 3,751 5,001 6,251 

m2K

W
 

𝑈 0,800 0,400 0,267 0,200 0,160 
W

m2K
 

�̇�𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 7,278 3,640 2,427 1,820 1,456 W 

 

 

9.4.5 Värmeövergångstal cylinder 

Vid följande beräkningar används cylinder-delens höjd, 𝐿𝐻, som karakteristisk längd vid beräkning av 

Grashofs tal. Samtliga parametrar listas i Tabell 51: 

Tabell 51. Parametrar för ackumulatortankens cylinder-del. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

𝐿𝐻 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 m 

𝐿𝐷 0,559 0,659 0,759 0,859 0,959 m 

𝑇𝑦𝑡𝑎 303,15 303,15 303,15 303,15 303,15 K 

𝑇𝑜𝑚𝑔 298,15 298,15 298,15 298,15 298,15 K 

𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 300,65 300,65 300,65 300,65 300,65 K 

𝑘 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 
W

mK
 

𝜈 1,595 ∙ 10−5 1,595 ∙ 10−5 1,595 ∙ 10−5 1,595 ∙ 10−5 1,595 ∙ 10−5 
m2

s
 

𝑃𝑟 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 − 

𝛽 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
1

K
 

𝑔 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 
m

s2
 

𝐺𝑟 1464641171 1464641171 1464641171 1464641171 1464641171 − 

𝑅𝑎 1054541643 1054541643 1054541643 1054541643 1054541643 − 

35𝐿

𝐺𝑟1 4⁄
 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 m 

 

Då cylinderns utformning och yttemperatur i kombination med den omgivande luftens egenskaper 

uppfyller villkoret {22} i samtliga fall, kan konvektionen beräknas som om cylinder-delens mantelarea 
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vore en plan platta. Därför används Nusseltsambandet i {21} i följande beräkningar. Resultatet visas i 

Tabell 52: 

Tabell 52. Resultat värmeövergångstal cylinder-del. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

𝑁𝑢 125,128 125,128 125,128 125,128 125,128 − 

ℎ 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 
W

m2K
 

 

9.4.6 Värmegenomgång cylinder 

Samtliga parametrar för värmegenomgången i tankens cylinder-del är nu kända, och listas i Tabell 53: 

Tabell 53. Parametrar cylinder-del. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

𝐿𝐻 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 m 

𝑘1 20 20 20 20 20 
W

mK
 

𝑘2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
W

mK
 

𝑘3 20 20 20 20 20 
W

mK
 

𝑅𝑖 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 m 

𝑅𝑖2 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 m 

𝑅𝑦2 0,275 0,325 0,375 0,425 0,475 m 

𝑅𝑦 0,280 0,330 0,380 0,430 0,480 m 

𝐴𝑦 2,317 2,732 3,146 3,560 3,974 m2 

∆𝑇 65 65 65 65 65 K 

 

Beräkningen av värmegenomgångskoefficienten görs med {32} och ger, tillsammans med respektive 

mantelarea och temperaturskillnaden, cylinder-delens totala värmeförluster i {31}. Resultaten för 

dessa visas i Tabell 54: 

Tabell 54. Resultat värmegenomgång cylinder-del. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

1

𝑈
 1,813 3,401 5,172 7,120 9,221 

m2K

W
 

𝑈 0,552 0,294 0,193 0,140 0,108 
W

m2K
 

�̇�𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 83,102 52,206 39,531 32,499 28,013 W 
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9.4.7 Totala förluster 

I Tabell 55 nedan sammanställs de totala värmeförlusterna för en vertikal tank placerad inomhus. 

Tabell 55. Sammanställning av totala förluster. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

�̇�𝑡𝑜𝑝𝑝 6,437 3,545 2,446 1,867 1,510 W 

�̇�𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 7,278 3,640 2,427 1,820 1,456 W 

�̇�𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 83,102 52,206 39,531 32,499 28,013 W 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 96,818 59,391 44,404 36,186 30,979 W 

 

9.4.8 Erhållen temperatursänkning 

För att jämföra de olika fallen på ett mer konkret sätt räknas den temperatursänkning som sker 

under en natt fram. Parametrar som gäller i samtliga fall i dessa beräkningar listas i Tabell 56. 

Tabell 56. Parametrar för temperatursänkning under en natt. 

Variabel Samtliga fall Enhet 

𝑇𝑖𝑑 14 h 

𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 363,15 K 

𝜌 965,3 
kg

m3
 

𝑉 0,2 m3 

𝑚 193,06 kg 

𝑐𝑝 4201 
J

kgK
 

 

I Tabell 57 listas värmeförlusten för respektive fall, samt den temperatursänkning och sluttemperatur 

som erhålls när denna sätts in i {5}.  

Tabell 57. Erhållen temperatursänkningen och sluttemperatur. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5  

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 88,437 55,751 41,977 34,366 29,523 W 

∆𝑇 5,496 3,464 2,609 2,136 1,835 K 

𝑇𝑠𝑙𝑢𝑡 357,654 359,686 360,541 361,014 361,315 K 
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10 Beräkningar system 

I detta kapitel görs en integrering av beräkningarna från kapitel 8 och 9 för att få en mer enhetlig bild 

av systemet. Beräkningar som visar på hur många solfångare som krävs för att uppfylla kraven från 

caset genomförs. 

Här förs solfångaren och tanken från de två föregående kapitlen samman i ett system. Det som 

undersöks är hur många solfångare som krävs för att klara av de kravspecifikationer som tidigare 

presenterats samt hur lång pay off-tiden är då ett sådant system installeras. 

10.1 Antaganden 
 Singapores kranvatten är inte direkt kallt, och uppskattas ha en temperatur på 20°C. 

 Vattnets egenskaper antas vara konstanta, och hämtade för en temperatur på 60 °C. 

 Övriga förluster i systemet tas inte hänsyn till, eftersom dessa är mycket specifika från fall till 

fall.  

10.2 Antal solfångare 
Antalet solfångare av typen som beskrivs i kapitel 8 bör väljas så att de klarar av att värma upp hela 

tanken i kapitel 9 från 20 °C till 90 °C. Parametrar listas i Tabell 58. 

Tabell 58. Parametrar system. 

Variabel Värde Enhet 

𝑇𝑖𝑑 6 h 

�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 429,580 W 

𝑉 0,2 m3 

𝜌 983,2 
kg

m3
 

𝑐𝑝 4180 
J

kgK
 

∆𝑇 70 K 

 

Sambandet i {5} används för att beräkna den energi som behövs för att värma upp tanken. Sedan 

multipliceras solfångarens effekt med tiden för att se hur mycket energi en solfångare överför till 

tanken under en dag. Kvoten mellan dessa visar sedan hur många solfångare som krävs för att möta 

behovet. Resultatet visas i Tabell 59. 

Tabell 59. Resultat system. 

Variabel Värde Enhet 

𝑄𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 57536864 J 

𝑄𝑝𝑒𝑟 𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔 9278931,229 J 

Antal fångare 6,201 st 
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10.3 Ekonomiska beräkningar 
Ett solvärmesystem med tillhörande ackumulatortank innebär såklart ingen liten investering för en 

vanlig familj i villa. Att hitta ett exakt pris på detta är svårt, eftersom olika tillverkare och installatörer 

har olika priser. Via Euronom, samma företag som mycket av informationen om den plana 

solfångaren hittades från, har prisuppgifter på ett liknande system likt det som målats upp här 

hittats. Det paketet innehåller 2 st. Exosol P2.4 solfångare, ackumulatortank på 187 liter med 

elpatron, rör, arbetsmedium, pump och annan kringutrustning. Det är således mer omfattande än 

det system som konstruerats i denna rapport, men Euronoms system får ändå ses som representativt 

för rapportens system. Detta system kostar 36699 kr. Här väljs ett sådant system tillsammans med 

ytterligare fyra solfångare med priset 6500 kr för att nå upp i ungefär den kapacitet som krävs av 

caset. (Euronom, 2013b) 

I de fall parametrar inte har kunnat hittas har uppskattningar gjorts. Exempelvis har 

installationskostnaden för systemet och verkningsgraden för en elektrisk varmvattenberedare 

uppskattats. I övrigt hämtas elpriset från Singapore Power (2015) och valutaomvandlingen från 

Moneyconverter (2015). Samtliga parametrar som använts för beräkning av pay off-tiden hittas i 

Tabell 60 nedan. 

Tabell 60. Parametrar för uträkning av pay off-tid. 

Variabel Värde Enhet 

Kostnad solpaket 62699 kr 

Installationskostnad 15000 kr 

Totala kostnader 77699 kr 

𝑄𝑝𝑒𝑟 𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔 9278931,229 J 

𝑄𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔 55673587,37 J 

𝑄𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔 15,465 kWh 

𝜂𝑒𝑙𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒 0,9 − 

𝑄𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙  17,183 kWh 

Elpris 20,87 
cents

kWh
 

1 SGD 6,239 kr 

Elpris 1,302 
kr

kWh
 

Sparade kostnader per dag 22,375 kr 

Sparade kostnader per år 8166,865 kr 

 

Totalkostnaden för installationen delas med sparade kostnader per år för att få fram pay off-tiden för 

systemet. Den hittas i Tabell 61. Pay off-tiden har alltså grundats på vad motsvarande tillförd energi, 

till tanken från solfångarna, hade kostat om en elvarmvattenberedare hade använts istället. 
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Tabell 61. Pay off-tid för systemet. 

Variabel Värde Enhet 

Pay off-tid 9,514 år 
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11 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras innehållet från kapitel 3-10. 

11.1 Klimat- och solförhållanden i Singapore 
Klimatmässigt finns det bra förutsättningarna för en ökad användning av solfångare i Singapore. Det 

varma vädret gör att uppvärmning av bostadshus aldrig är aktuellt och varmvatten genererat av 

solfångare kan därför uteslutande användas för att ersätta eller komplettera tappvarmvatten från el- 

eller gasvärmare. Läget nära ekvatorn gör att solen går högre upp på himlen under året, och varierar 

mindre än i länder som ligger långt ifrån ekvatorn, såsom Sverige. 

Studeras solbanediagrammen för Singapore kan det ses att det finns relativt stor frihet att placera en 

solfångare, främst vad det gäller val av riktning, d.v.s. åt vilket väderstreck solfångaren pekar. För 

Sverige är den givna riktningen söder, medan en solfångare i Singapore potentiellt sett även skulle 

kunna placeras mot norr utan att ge alltför stort bortfall sett på årsbasis. 

När det kommer till vinkel som solfångaren ska ha kan det från solbanediagrammen utläsas att den 

ska vara låg, vilket betyder att solfångarens i stort sett ska monteras plant. Det är dock viktigt att 

tänka på att alltför låga monteringsvinklar kan göra det enkelt för smuts att lagras och svårt för 

regnvatten att rinna av. Högre monteringsvinklar kan såklart också väljas, men då blir inte utbytet 

optimalt och solfångaren jobbar istället som bäst under morgnar och/eller kvällar. 

Problemen med placering går delvis att frångå om ett solföljningssystem används. Skulle en PTC 

installeras skulle det optimala för Singapore vara om den placeras med axeln i nord-sydlig riktning så 

att solen kan följas i öst-västlig riktning. Detta eftersom en sådan installation genererar aningen mer 

värme under ett helt år än en öst-västlig positionerad PTC. Samtidigt blir variationerna över året inte 

lika kraftiga för en nord-sydlig orienterad PTC i Singapore som om den skulle vara placerad på en 

betydligt mer nordlig eller sydlig breddgrad, eftersom skillnaden i solstrålning mellan årstiderna är 

liten i Singapore. 

Förutom den starka solen är den svaga vinden ett annat klimatförhållande som talar för en ökad 

användning av solfångare i Singapore då detta ger låga konvektionsförluster från solfångare och 

eventuell takplacerad tank. En annan fördel med svaga vindar är att risken för att en solfångare skulle 

lossna från takkonstruktioner är låg.  

Förhållanden i Singapores klimat som får ses som nackdelar är den höga luftfuktigheten som kan leda 

till att vatten tränger in och skadar solfångarens delar, det stundtals molniga vädret som skuggar 

och/eller sprider ut den direkta solstrålningen samt förekomsten av haze som också påverkar 

solinstrålningen som når fram till solfångarna. Även om moln i sig är dåligt för en solfångares 

prestanda får eventuellt regn från dem ses som något positivt för en solfångare någon gång då och 

då. Så länge solfångaren inte har för låg monteringsvinkel hjälper Singapores kraftiga regnskurar till 

att hålla solfångaren fri från damm och annan smuts, något som främjar ett normalt ljusinsläpp till 

absorbatorn. 

11.2 Solfångare och energi 
Ur energiförsörjningssynpunkt finns det mycket Singapore kan förbättra, eftersom landet idag får 

majoriteten av sin energi från importerad naturgas. Singapore är till ytan mycket litet och har 

nästintill inga naturresurser, vilket gör utbyggnaden av förnyelsebar energi mycket svår. Arealer för 
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exempelvis vindkraft eller odling av biobränsle är mycket begränsade. Detsamma gäller för 

havsbaserad vindkraft och vågkraft, eftersom vattnen kring Singapore dels är begränsade och dels 

har en mycket aktiv sjöfart. Därför är solen den idag största möjligheten för Singapore att generera 

inhemsk energi. En utbyggnad av solenergi skulle ha en positiv inverkan på landets energisäkerhet, 

eftersom beroendet av importerade energislag skulle minska. 

Solfångare för varmvattenberedning är ett bättre alternativ, i alla fall ur miljösynpunkt, till de gas- 

och eldrivna varmvattenberedare som används i stor utsträckning i Singapore idag. På grund av att 

den största delen av landets elektricitet produceras av naturgas, drivs både el- och gasberedare 

primärt av naturgas. Ett byte från dessa beredartyper bidrar därför, direkt eller indirekt, till en 

minskad användning av naturgas. Att ersätta delar av naturgasbehovet med “gratis” energi från solen 

gör hushåll mer miljö- och klimatvänliga samtidigt som de på sikt sparar pengar, vilket kan styrkas 

med de ekonomiska beräkningar som gjordes i avsnitt 10.3. 

En aspekt som kan hämma utbyggandet av privata, småskaliga energikällor är att inget energislag 

subventioneras av staten. Subventioner fungerar som en ekonomisk morot och gör samtidigt fler 

personer uppmärksamma på miljövänligare alternativ, såsom solceller och solfångare. Det som talar 

emot solfångare är de extra installationer som medföljer för ackumulatortank, rördragning, pumpar 

och monteringsanordningar. Finns redan, som ofta är fallet, en eldriven varmvattenberedare kan 

denna drivas med el direkt från solceller. Denna el kan också användas till luftkonditionering, som 

står för den största delen av hushållens energibehov. En fördel solfångare har gentemot solceller är 

den högre verkningsgraden och enklare teknik.  

Singapores begränsade landyta talar emot en ökad solfångaranvändning. Områden såsom militärfält, 

vägar, hamnar och liknande får ses som mycket svårt eller omöjligt att installera solfångare på. Att 

plats frigörs för framtida solfångarinstallationer från områden som idag täcks av parker, 

grönområden eller vattenreservoarer får ses som mindre troligt, eftersom Singapore arbetar hårt för 

att profilera sig som en grön stad. En expansion med hjälp av flera, enklare solfångare integrerande 

på befintliga eller nya husfasader och tak är därför mer trolig än att det görs satsningar på 

koncentrerande solfångare i stora, arealkrävande parker. 

Att installera solfångare på befintliga byggnader låter sig dock inte göras helt obehindrat. Den 

övervägande största delen av Singapores befolkning bor i så kallade HDB-lägenheter, där många 

lägenheter delar på en relativt liten gemensam takyta som knappast är stor nog att generera 

varmvatten till alla som trängs under. Taken är ofta platta och stabila att installera solfångare på, 

men problem med tillstånd samt uppdelning och distribuering av det soluppvärmda vattnet. 

Större framtidsutsikter för installation av solfångare finns istället hos privatutvecklade bostadsrätter, 

villor, större offentliga byggnader och industribyggnader. Bostadsrättskomplex i Singapore är ofta 

något mindre än HDB-blocks och hyser ofta ett poolområde, gym, gemensamma duschutrymmen och 

liknande som de boende får dela på. Om lämpliga tak- och/eller fasadytor finns tillgängliga skulle 

solfångare kunna installeras och det genererade varmvattnet skulle kunna ledas till dessa 

gemensamma utrymmen, och problemet med uppdelning av varmvattnet mellan de olika 

lägenheterna skulle lösas. Installationer på befintliga lägenheter är såklart möjligt, men att installera 

på nybyggnationer får ses som betydligt enklare. Att med hjälp av solfångare profilera sig som 

miljövänlig kan vara ett bra sätt för bostadsrätter att locka nya boende. 
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Installationer på villor är lättare att genomföra i och med att den boende äger sin bostad och det 

finns därför inga hyresvärdar som vill säga sitt när modifikationer av boendet genomförs. Här finns 

också en större frihet att göra ombyggnationer som eventuellt kan krävas för pump, rör, tank och 

annan kringutrustning. Nackdelen för solfångare installerade på villatak är att risken för skuggning 

från omkringliggande grönska och höghus är betydligt större än på högresta lägenhetshus. 

Möjligheten att installera solfångare i stor skala på offentliga byggnader såsom köpcenter, sjukhus 

och skolor får anses vara stor. Dessa byggnader är i regel stora och har tillgänglighet till platta 

takprofiler i de fall de är självstående och inte inhysta i botten av ett höghus. De har ett stort 

varmvattenbehov till bland annat kök och toalett. Byggnaderna har också ofta ett stort kylbehov, 

vilket kan göra solkyla ett mer intressant alternativ. Att installera solfångare på sådana platser bör 

därför ses som extra lockande eftersom det kan vara ett bra sätt för Singapore att ytterligare visa upp 

sin vilja att verka miljö- och energieffektivt. 

Industrier är en stor konsument av elektricitet i Singapore idag. Hur mycket av den konsumerade 

energin som går till varmvattenanvändning är inte känt. Troligast är dock att enklare solfångare som 

plana solfångare och vakuumrörsolfångare inte kommer upp till de temperaturer som krävs för att 

direkt bidra till tyngre industriprocesser. Här behövs istället värme eller kyla producerat med hjälp av 

koncentrerande solfångare såsom PTC för att erhålla tillräcklig prestanda. Möjligheterna för 

användning av enklare solfångare kan dock öka om industrilokalen har stora varmvattenbehov till 

exempelvis personalkök, toaletter och dusch/omklädningsrum. 

11.3 Systemutformning med solfångare 
Valet av systemutformning när solfångare används kan för Singapore förenklas en hel del. System i 

Singapore kommer med allra största sannolikhet inte användas för uppvärmning, utan ett 

tappvattensystem kan konstrueras. Detta betyder att användningen av enkla, öppna system är 

möjlig, där en extra värmeväxling inte behövs inne i ackumulatortanken, utan vattnet som cirkulerar i 

solfångaren är det som tappas ut ur vattenkranen. 

För att garantera att varmvatten finns tillgänglig när behov uppstår bör solfångarsystemet 

kombineras med någon form av tillsatsvärme. Lämpligast i Singapore vore då en elpatron eller någon 

typ av genomströmningsberedare i anslutning till tanken eller vid enskilda tappställen.   

Valet av aktiv eller passiv solkrets beror på hur installationen ser ut. En aktiv solkrets är att föredra 

vid större installationer och vid tillfällen då det är mycket rördragning inblandad. Vid mindre och 

enklare installationer på exempelvis villatak fungerar passiva solkretsar, till exempel 

termosifonsystem, mycket bra. De solfångarinstallationer författarna till denna rapport har stött på 

under sitt arbete i Singapore har uteslutande varit av termosifonmodell med tanken placerad 

tillsammans med fångaren uppe på taket. Kombineras termosifontanken med extra effekt från en 

elpatron kan ett komplett solfångarsystem placeras på taket; ett alternativ som får ses som attraktivt 

för invånarna, som redan lever på trånga ytor.  

Någon risk att värmemediet i en solfångarkrets i Singapore fryser finns inte alls och skydd för detta 

behöver inte tas i åtanke. Istället bör fokus ligga på att skydda systemet mot överhettning med hjälp 

av någon av de varianterna som presenteras i avsnitt 6.5. 

 



80 
 

11.4 Beräkningar 

11.4.1 Felkällor 

För att kunna genomföra beräkningarna har författarna uppskattat merparten av temperaturerna i 

beräkningarna. Detta gäller exempelvis alla temperaturer inne i och på ytan av solfångaren. Dessa 

temperaturer har satts till vad författarna anser är något i överkant, vilket leder till höga förluster. De 

beräknade förlusterna antas sedan vara konstanta, medan de för lägre temperaturer egentligen ger 

lägre förluster och det omvända gäller för högre temperaturer. Tillförlitlig data har i vissa fall varit 

tillgänglig, exempelvis medelvind och dygnsmedeltemperaturer, och har därför använts för att 

efterlikna så verkliga förhållanden som möjligt. 

I de fall egenskaper, såsom specifik värmekapacitet och densitet, har hämtats för luft och vatten har 

de valts för en viss temperatur och sedan hållits konstanta. I själva verket beror dessa egenskaper av 

fluidens temperatur och påverkar därmed utfallet av de beräkningar som innehåller dessa 

parametrar. Anledningen till att både temperaturer och egenskaper har antagits konstanta är för att 

kunna göra beräkningarna hanterbara och genomförbara för författarna. 

Data för solinstrålningen är svårt att hantera. I verkligheten börjar dagen med en låg 

solinstrålningsintensitet, för att sedan gradvis öka till ett maxvärde runt lunchtid. Under 

eftermiddagen minskar sedan intensiteten ner mot noll när solen går ned. För att kunna räkna på ett 

enkelt sätt har solinstrålningen istället satts till ett konstant värde på 1000 W/m2 som gäller för en 

horisontell yta. För att inte räkna med alltför mycket solstrålning har tiden då solen är uppe kortats 

ned med ett par timmar. Denna förenkling ger såklart upphov till felaktigheter i beräkningarna, men 

har varit nödvändig att göra för att kunna räkna på ett smidigt sätt. 

11.4.2 Solfångaren 

Trots att flera antaganden och förenklingar har gjorts vid beräkningarna kan flera slutsatser om plana 

solfångare dras. På baksidan är värmeförlusterna små tack vare den tjocka isoleringen. De största 

värmeförlusterna sker istället genom översidan. 

Då beräkningarna är utförda med antagna temperaturer inne i solfångaren, som är relativt höga, ges 

höga värmeförluster och en låg verkningsgrad på solfångaren. Vid uppstart av systemet flödar kallt 

vatten i fångaren, vilket gör att temperaturgradienten mot utsidan är lägre och därmed kan systemet 

jobba mer effektivt. Verkningsgraden för en plan solfångare minskar med ökad temperaturgradient 

gentemot utsidan, enligt Figur 14, och kan alltså variera mycket under en dag. Vid beräkningarna 

erhålls ett värde på (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑎) 𝐼𝑡⁄  på (90-30)/1000=0,06 om 𝑇𝑖𝑛 sätts till absorbatorns temperatur 

istället för vattnets inloppstemperatur. Detta ger i figuren en verkningsgrad kring 40 %, ett värde som 

inte riktigt ligger i linje med det beräknade värdet på 24 %. En anledning till att det inte matchar kan 

var de många förenklingarna som gjorts i beräkningarna, samt det faktum att figuren bara visar en 

generell beskrivning av plana solfångare.  

Om förlusterna antas konstanta, som i beräkningarna, kan verkningsgraden förbättras genom att öka 

den instrålande effekten som beräknas i avsnitt 8.11. De faktorer som påverkar är solfångarens 

lutning, glasets transmissionsförmåga och absorbatorns absorptionsförmåga. För Singapore är en låg 

monteringsvinkel, gärna ned mot 0, önskvärd eftersom solen står högt på himlen (se 

solbanediagram i avsnitt 7.2). Mer solstrålning hade kunnat nå fram till absorbatorn om en lägre 

vinkel än 30 hade använts i beräkningarna. Risken med en alltför låg monteringsvinkel är att smuts 
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och vatten kan ansamlas, något som även står i produktbladet för solfångaren. Detta skulle kunna 

motverkas med hjälp av regelbunden rengöring. Glasets transmissionsförmåga och absorbatorns 

absorptionsförmåga är produktspecifika egenskaper som bör ha så höga värden som möjligt, och är 

något som en intresserad konsument bör undersöka noga innan en installation sker. 

11.4.3 Tank 

Det mest fördelaktiga för att minimera värmeförlusterna från tanken är att isolerad den väl och 

placera den inomhus. Detta eftersom konvektions- och strålningsförlusterna är mindre där än om 

den placeras utomhus på ett tak. Andra fördelar med att placera den inomhus är att tanken är mer 

lättåtkomlig samt att den skyddas från påfrestningar av väder och vind. Förlusterna är trots allt inte 

alltför stora, och om platsbrist är ett problem inomhus kan tanken placeras utomhus utan att 

förlusterna blir alltför stora. Är tanken försedd med lite extra isolering kan den fungera lika bra ute 

som inne. Exempelvis räcker det enligt beräkningarna med 10 cm isolering utomhus för att överträffa 

prestandan hos en tank inomhus med 5 cm isolering. Värt att nämna är att samtliga fall som testades 

uppfyllde kravet på en temperatursänkning mindre än 10 °C under natten.  

11.4.4 Systemet 

Pay off-tiden för systemet blir knappt tio år. Livslängden på systemet borde vara längre än så, vilket 

betyder att det har betalat av sig efter knappt tio år och därefter genererar systemet en “vinst” i 

form av uteblivna elräkningar, förutsatt att all energi som genereras används. Värt att tänka på är att 

systemet alltid förutsätts arbeta under de fina förhållanden som finns angivet i caset. I verkligheten 

förekommer både halvklara och helt mulna dagar, vilket gör att systemet inte klarar av att ge 

tillräckligt med varmvatten. Tillsattsvärme, i form av exempelvis en elpatron eller 

genomströmningsvärmare, är under dessa dagar nödvändigt och pay off-tiden för systemet ökar. 
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12 Slutsats 

Detta kapitel innehåller de slutsatser som har dragits utifrån kapitlet med analys och diskussion. 

Det finns flera olika typer av solfångare som alla har olika funktion och användningsområden. Saker 

som kan påverka valet av solfångare är typ av applikation, tillgänglig yta, ekonomiska faktorer och 

estetiska preferenser. 

Förutsättningarna för utvinning av solenergi med hjälp av solfångare i Singapore anses som goda tack 

vare landets läge nära ekvatorn. Solen står högt på himlen, vilket gör att vinkeln på solfångaren ska 

vara låg, samtidigt som väderstrecket spelar mindre roll. Låga vindhastigheter är något positivt, 

medan hög molnighet och haze får ses som negativt. 

Platsbristen i Singapore gör att en utveckling av storskalig solvärme där öppna landytor tas i anspråk 

får ses som mindre trolig. Istället är installationer på befintliga eller nya byggnader mer troliga. 

De byggnader som främst lämpar sig för utbyggnad av solvärme är villor, större allmänna byggnader, 

industrier och köpcenter. På villor rekommenderas installationer av plana solfångare eller 

vakuumrörsolfångare och kan täcka stora delar av varmvattenbehovet. Enkla, öppna och/eller 

passiva system kan med fördel installeras, och om tanken är välisolerad kan den placeras på taket 

med solfångaren för att spara plats. 

Ett solvärmesystem med tre plana solfångare och en ackumulatortank har studerats utifrån ett 

värmeteoretiskt och ekonomiskt perspektiv. Beräkningar av systemets prestanda har genomförts och 

en enklare lönsamhetskalkyl konstruerades. En investering i ett sådant system bedöms som lönsam 

och är något som skulle rekommenderas för en villaägare i Singapore. Med subventioner från staten 

skulle intresset för att investera i solenergi öka, och pay off-tiden minska. 

På större byggnader är istället ett större system att rekommendera. Beroende på typ av aktivitet i 

byggnaden kan plana solfångare, vakuumrörsolfångare eller en koncentrerande typ av solfångare 

väljas.  Plana solfångare och vakuumrörsolfångare kan vara ett alternativ om varmvattenbehov till 

exempelvis kök och toalett är stort. Detta kan då ersätta delar av det varmvattenbehov byggnaden 

har. För tyngre industriprocesser och solkyla krävs att en solfångare av koncentrerande typ väljs. 

På nationell nivå skulle en utbyggnad av solvärme göra Singapore mindre beroende av importerad 

naturgas för elproduktion. En direkt konsekvens av detta blir att koldioxidutsläppen skulle minska. 

Rapporten och dess resultat innehåller förenklingar och antaganden, men ger ändå en övergripande 

bild av solfångare och användningen av dessa i Singapore. För att kunna dra fler slutsatser 

rekommenderas att vidare beräkningar och studier av andra typer av solfångare och applikationer 

genomförs. 
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Bilaga 1 Lästips 
Agafonkin, Vladimir. SunCalc [Online] 

http://suncalc.net/  

Visar solens rörelse på himlen och solljusets olika faser under en given dag på en given plats. 

Astronomy Education at the University of Nebraska-Lincoln. Motions of the Sun simulator. [Online]  

http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.html 

3D-simulering av solens position på himlen beroende på parametrar såsom breddgrad, tid på 

dygnet och dag på året. 

  

http://suncalc.net/
http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.html
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Bilaga 2 Solinstrålningsdata för Singapore 
Data för solinstrålningen i Singapore nedan är hämtat från NASA (2015) samt Duffie och Beckman 

(2013). Kolumn 2 visar originaldatan från Duffie och Beckman. Detta har konverteras till annan enhet 

i kolumn 3 för att kunna jämföras med värdena från NASA i kolumn 4. 

Månad 

Medel av 
solinstrålningen 
enligt Duffie och 
Beckman [Mj/m2 

och dag] 

Medel av 
solinstrålningen 
enligt Duffie och 

Beckman 
[kWh/m2 och 

dag] 

Medel av 
solinstrålningen 

enligt NASA 
[kWh/m2 och 

dag] 

januari 16,71 4,64 4,48 

februari 17,64 4,90 5,22 

mars 17,88 4,97 5,05 

april 16,69 4,64 4,87 

maj 15,4 4,28 4,57 

juni 15,11 4,20 4,41 

juli 15,59 4,33 4,3 

augusti 15,78 4,38 4,33 

september 16,24 4,51 4,53 

oktober 15,63 4,34 4,57 

november 13,9 3,86 4,34 

december 14,37 3,99 4,07 

Medel sett över hela året [kWh/m2 och dag] 4,42 4,56 

Total solinstrålning över ett år [kWh/m2 och dag] 1613,27 1665,01 
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Bilaga 3 Ekvationslista 
Här återfinns samtliga ekvationer som nämns i rapporten. 

Ekvation Ekvationsnummer 

𝐺 = 𝐼 𝑠𝑖𝑛(ℎ) + 𝐷 {1} 

�̇�12 = �̇� (ℎ2 − ℎ1 +
𝑣2

2 − 𝑣1
2

2
+ 𝜌(𝑧2 − 𝑧1)) + �̇�𝑡12 {2} 

�̇�12 = �̇�𝑐𝑝(𝑇2 − 𝑇1) {3} 

𝑄12 = 𝑚(𝑢2 − 𝑢1) + 𝑤12 {4} 

𝑄12 = 𝑚𝑐𝑝(𝑇2 − 𝑇1) {5} 

�̇�𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑘𝐴
𝑇1 − 𝑇2

𝑏
 {6} 

�̇�𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 2𝜋𝐿𝑘
𝑇𝑖 − 𝑇𝑦

𝑙𝑛
𝑅𝑦

𝑅𝑖

 
{7} 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴(𝑇𝑦 − 𝑇∞) {8} 

ℎ =
𝑁𝑢 ∙ 𝑘

𝐿
 {9} 

𝑃𝑟 =
𝜇𝐶𝑝

𝑘
 {10} 

𝑅𝑒 =
𝑈𝐿

𝜈
 {11} 

𝐺𝑟 =
𝑔𝛽∆𝑇𝐿3

𝜈2
 {12} 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟𝑃𝑟 {13} 

𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 =
𝑇𝑦𝑡𝑎 + 𝑇𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔

2
 {1435} 

𝑁𝑢 = 0,664 𝑅𝑒1/2𝑃𝑟1/3     (0,6 < 𝑃𝑟 < 15) {15} 

𝑁𝑢 = 0,037𝑃𝑟1 3⁄ (𝑅𝑒4 5⁄ − 23600) {16} 

𝑁𝑢 = 0,3 +
0,62 𝑅𝑒1 2⁄  𝑃𝑟1 3⁄

[1 + (0,4/𝑃𝑟)2 3⁄ ]1 4⁄
[1 + (

𝑅𝑒

282000
)

5 8⁄

]

4 5⁄

 {17} 

𝐿 =
𝐴

𝑂
 {18} 

𝑁𝑢 = 0,54 𝑅𝑎1 4⁄      (104 ≤ 𝑅𝑎 ≤ 107) {19} 
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𝑁𝑢 = 0,15 𝑅𝑎1 3⁄      (107 ≤ 𝑅𝑎 ≤ 1011) {20} 

𝑁𝑢 = (0,825 +
0,387 𝑅𝑎1 6⁄  

[1 + (0,492/𝑃𝑟)9 16⁄ ]8 27⁄
)

2

 {21} 

𝐷 ≥
35𝐿

𝐺𝑟1 4⁄
 {22} 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑁𝑢 {23} 

𝑁𝑢 = 1 + 1,44 [1 −
1708

𝑅𝑎 𝑐𝑜𝑠 𝜃
]

+

[1 −
1708(𝑠𝑖𝑛 1,8𝜃)1,6

𝑅𝑎 𝑐𝑜𝑠 𝜃
]

+ [
(𝑅𝑎 𝑐𝑜𝑠 𝜃)1 3⁄

18
− 1]

+

 

{24} 

�̇�𝑠𝑡𝑟,   𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝐴𝑇4 {25} 

�̇�𝑠𝑡𝑟 = 𝜀𝜎𝐴𝑇4 {26} 

�̇�𝑠𝑡𝑟 = 𝜀12𝜎𝐴(𝑇1
4 − 𝑇2

4) {27} 

𝜀12 =
1

1
𝜀1

+
1
𝜀2

− 1
 {28} 

�̇� = 𝑈𝐴(𝑇∞,𝑖 − 𝑇∞,𝑦) {29} 

1

𝑈
=

1

ℎ𝑖
+ ∑

𝑏𝑗

𝑘𝑗
𝑗

+
1

ℎ𝑦
 {30} 

�̇� = 𝑈𝐴𝑦(𝑇∞,𝑖 − 𝑇∞,𝑦) {31} 

1

𝑈
=

𝑅𝑦

𝑅𝑖ℎ𝑖
+ ∑

𝑅𝑦 𝑙𝑛 (
𝑅𝑦𝑗

𝑅𝑖𝑗
)

𝑘𝑗
𝑗

+
1

ℎ𝑦
 {32} 

ℎ𝑦 = ℎ𝑘 + ℎ𝑠 {33} 

ℎ𝑠 = 𝜎𝜀12

𝑇1
4 − 𝑇2

4

𝑇1 − 𝑇2
 {34} 

𝐶𝑅𝑔 =
1

sin (
1
2 𝜃𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝)

 {35} 

 


