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Sammanfattning 
Företaget RANOTOR AB utvecklar tillsammans med institutionen för Maskinkonstruktion på 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, en ny typ av ångexpander. Ångexpandern som är av 
axialkolvtyp är tänkt att ha ett antal fördelar över en turbin vid användning i småskaliga 
ångkraftsapplikationer. En tänkt sådan applikation är ett soldrivet ångkraftverk, varför 
realiserbarhetsstudier och enkla systemdimensioneringar av ett sådant koncept genomförts som 
ett kandidatarbete på institutionen för Maskinkonstruktion. Resultaten från detta arbete och hur 
dessa har erhållits redovisas i denna rapport.  

Det tänkta systemet ska användas för elproduktion i solrika länder i tredje världen. Det är tänkt 
att systemet ska vara portabelt i den meningen att det utan tyngre maskineri ska kunna 
transporteras till platsen där det monteras. Systemet ska leverera en maximal elektrisk effekt på 
30 kW och en daglig energimängd på 170 kWh. 

En litteraturstudie utfördes varefter utvärderingar av befintlig och framtida teknik användes för 
att välja ut de komponenter som sedan sattes ihop till ett system. Därefter utfördes enklare 
principdimensioneringar av komponenterna i syfte att ge en indikation om systemets storlek och 
prestanda. 
I rapporten utvärderas och dimensioneras komponenterna efter de förhållanden som råder på en 
godtycklig plats i Namibia. Beräkningarna har utförts iterativt i ett simuleringsprogram skrivet i 
MATLAB. För den valda platsen i Namibia, visade det sig att det krävdes 57 stycken 
solfångarmoduler med längden 2,4 meter och bredden 1 meter, i kombination med två enheter, 
en saltbuffert för latent värmelagring och ett generatorpaket som drivs av ångkraftsprocessen. 
Hela systemet uppskattas väga under 15 ton och uppskattas kunna transporteras med två stycken 
lastbilar. 

Systemets ideala totala verkningsgrad hamnade på ungefär 13 % men uppskattas kunna 
förbättras till uppemot 30 % genom bland annat anpassning av buffertsystemet. Som fortsatt 
arbete rekommenderas vidareutveckling och förfining av systemmodellen samt fortsatt 
utveckling av enskilda komponenter i systemet.  
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Abstract 
A company called RANOTOR AB, together with the Department of Machine Design at the 
Royal Institute of Technology in Stockholm, is developing a modern steam expander that has a 
number of advantages compared to a turbine when used in small scale steam power applications. 
One such possible application is the use of this expander as an integral part of a solar powered 
electric generator. A group of students studying at the above mentioned department were 
therefore given the task to investigate the feasibility and possibilities of such an application. The 
aim of this project was to, within the ramifications of a Bachelors Thesis, design a simplified 
system that utilizes energy from the sun to produce electricity in developing nations. The system 
was designed to deliver a maximum electrical effect of 30 kW and 170 kWh of electric energy 
per 24 hour period. 

To begin with, a Frame of Reference briefly covering existing and developing technologies was 
put together. This information was then used in the evaluation and selection of components used 
to assemble the system. A simplified system model was generated in MATLAB to determine the 
dimensions of the different components and model system performance.  

For a chosen location in Namibia, the system required a total of 57 parabolic trough solar 
modules with aperture dimensions 2.4 m by 1 m to meet the given demand. This was in 
combination with a thermal storage unit with a 260 kWh capacity and a unit comprising of an 
electric generator powered by the above mentioned steam expander and related machinery. The 
entire system is believed to weigh less than 15 tons and to be manageably transported by two 
trucks.  

The theoretical solar to electric energy efficiency of the system was determined to approximately 
13 %. The possibility of raising this efficiency to 30 % is believed to be possible through 
adjustments to the thermal storage system. Recommendations for future work include improving 
the level of detail within the system model, as well as continued development of integral 
components within the steam power cycle. 
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1  INTRODUKTION 
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte och avgränsningar för det utförda kandidatarbetet. 

1.1 Bakgrund 
”… Nästan hälften av jordens befolkning saknar tillgång till energi som gör matlagning, 
uppvärmning och belysning enklare. Att ha tillgång till säker energi är en central utvecklingsfråga. 
Samtidigt leder dagens energiförbrukning till att växthusgaserna i atmosfären ökar…”  
Detta citat kommer från biståndsorganisationen SIDA [1] som anser att behovet av en ren och 
hållbar elektrifiering av länder i tredje världen är stort och ett nödvändigt steg för utveckling av 
människors allmänna levnadsstandard [2]. Vanligt för länder i tredje världen är en avsaknad av 
infrastruktur, nästan obefintliga elnät och rikliga tillgångar till solenergi. Det anses därför finnas ett 
behov av ett småskaligt kraftverk, helst soldrivet, som enkelt kan transporteras ut och leverera 
elektricitet direkt till mindre samhällen. Begreppet småskalighet är väldigt abstrakt och kommer i 
denna rapport associeras med att försörja en mindre mängd hushåll med elektricitet. 

Företaget RANOTOR AB [3] utvecklar tillsammans med institutionen för Maskinkonstruktion på 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, en ny typ av ångexpander. Denna expander som är av 
axialkolvtyp och har fem cylindrar, den är kompakt och kraftfull samt skulle kunna användas i ett 
småskaligt ångkraftverk då den har ett antal fördelar gentemot en turbin. Vattenånga, som krävs av 
ångkraftsprocessen, kan framställas med så gott som noll koldioxidutsläpp genom att koncentrera 
solstrålning till värme. Detta har utförts i kraftverk sedan 1980-talet men aldrig i liten skala, utan 
oftast i storleksordningen megawatt [4].  

Mot denna bakgrund fattades beslutet att undersöka möjligheterna till utveckling av ett småskaligt 
soldrivet ångkraftverk för elproduktion i solrika länder i tredje världen. Projektet presenteras som 
ett kandidatarbete vid institutionen för Maskinkonstruktion och omfattar realiserbarhetsstudier samt 
enkla principdimensioneringar av ett teoretiskt koncept.  

1.2 Syfte 
Syftet med projektet var att utföra realiserbarhetsstudier och enklare principdimensioneringar för att 
undersöka hur ett konceptuellt småskaligt soldrivet ångkraftverk för elproduktion i solrika länder i 
tredje världen skulle se ut i form av storlek och prestanda. Dessutom var syftet med projektet att 
utvärdera om den ångexpander som nämns i stycket ovan är lämplig att använda i ett sådant system. 

1.3 Avgränsning 
Med tanke på systemets storlek och komplexitet har det beslutats att göra en del avgränsningar för 
att få fram ett godtagbart resultat under den tidsperiod som projektet pågått. Avgränsningarna har i 
huvudsak gjorts för att förenkla de beräkningar som ligger till grund för modellering av systemet, 
men också för att reducera mängden information som inhämtats.   

Projektet baseras helt och hållet på den femcylindriga axialkolvexpandern, vilket betyder att inga 
andra varianter av expandrar ingått i beräkningarna. Dessutom utvärderas inte olika tekniker vad 
gäller pumpar, elgeneratorer och styrelektronik. 

Bland de antaganden och förenklingar som använts för att göra arbetet övergripligt finns några 
stycken som kan tänkas ha stor inverkan på det slutliga resultatet. Bland dessa hittas försummandet 
av alla termiska förluster, försummandet av alla tryckfall i ångkraftsprocessen, utnyttjandet av 
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årsgenomsnittliga värden för solstrålningseffekt och omgivningstemperatur samt användandet av 
enkla antaganden för behovsuppskattning och elkonsumtion.  

Det finns en önskan om att systemet ska kunna produceras till så låg kostnad som möjligt utan att 
märkvärt försämra prestandan. Dock görs inga djupare analyser över systemets totala kostnad. 

1.4 Metodsammanfattning 
Arbetet med att utveckla ett soldrivet ångkraftverk för elproduktion i tredje världen inleddes med 
inhämtning av information som användes för att skriva referensramen. Med referensramen skriven 
skapades kravspecifikationer för att avgränsa och förtydliga önskemålen hos det tänkta systemet, se 
bilagor B och C.  

Val av de grundläggande komponenterna till systemet utfördes genom att jämföra olika alternativ i 
utvärderingsmatriser. I dessa rangordnades och poängsattes önskvärda egenskaper hos 
komponentkandidaterna i eftersträvan att hitta den bäst lämpade komponenten för varje del i 
systemet.  Det var informationen från referensramen och en del egna antaganden, när information 
inte fanns att finna, som låg till grund för poängsättningen. Värt att notera är att det inte alltid är den 
komponent med högst poäng som ingår i dimensioneringen. Det beror på att alternativ som inte 
uppfyllde de grundläggande kraven ändå inkluderats i matriserna för framtida intressen. 
Målsättningen var att så långt som möjligt använda befintlig teknik och plocka ihop olika 
komponenter till ett komplett system, vilket gjordes för ångkraftsdelen av systemet.  

Eftersom redan befintlig solfångarteknik som används vid kraftproduktion existerar nästan 
uteslutande för storskaliga applikationer ansågs det finnas ett behov av att skapa koncept för 
småskaliga sådana. De befintliga teknikerna utvärderades med avseende på ett antal generella 
punkter. De som rankades bäst i den utvärderingen låg till grund för en senare konceptgenerering 
som syftade till att modifiera dessa tekniker för att passa kravspecifikationerna. Det koncept som 
framstod som mest lovande användes för vidare arbete.  

De valda komponenterna sattes sedan ihop till ett sammanhängande system. Därefter skrevs ett 
program i MATLAB som hade till uppgift att ge underlag för val av dimensioner på de olika 
komponenterna. Till programmet skapades en tänkt eleffektförbrukningskurva samt andra indata 
såsom temperatur och solstrålningsvärden för olika länder i Afrika. Med förenklade formler från 
olika referenser balanserade programmet effektförbrukningen mot solinstrålningseffekten genom en 
iterativ process. Principdimensioneringen gick till genom att modifiera dimensionerna på vissa 
komponenter och studera dess påverkan på hela systemets prestanda för att sedan välja lämpliga 
värden.  

För att reda på vilka dimensioner som var lämpade för expandern skrevs ytterligare ett 
dimensioneringsprogram i MATLAB, vilket bara behandlade expandern. Programmet använde 
givna tryck och valbara dimensioner för att räkna fram maximala värden på expandereffekt och 
massflöde av ånga.  

Därefter kunde de olika komponenterna ritas i CAD-programmet Solid Edge för att ge en 
uppfattning om systemets storlek, vikten hos olika komponenter och systemets möjligheter att 
uppnå specificerade krav och önskemål.  
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2  REFERENSRAM 
I detta avsnitt presenteras den litteraturstudie som genomförts. Studien ligger till grund för 
utvärderingar av befintlig och framtida teknik, konceptgenerering samt dimensionering under 
rubriken resultat.     

2.1 Solstrålning 
Energi från solen kommer till jorden i form av elektromagnetisk strålning och består av infrarött, 
synligt och ultraviolett ljus. Strålningens våglängder ligger mellan 100 och 1060 nm, varav det 
synliga spektrumet sträcker sig från 400 till 700 nm. Den strålningseffekt som träffar jordens 
atmosfär varierar mellan 1321 och 1412 W/m² under året vilket beror på att jordens avstånd från 
solen varierar [5]. Mängden solstrålning som träffar jordytan varierar mycket beroende på var på 
jordklotet den studeras. Detta beror på att den reduceras tillföljd av att ozonskiktet, molntäcken, 
dammpartiklar och så vidare hindrar strålarna i deras framfart.   

Med hjälp av europeiska och amerikanska satelliter har European Commission Institute for Energy 
[5] tillsammans med Ecole des Mines de Paris/Armines [7], tagit fram kartor över olika delar på 
jordklotet där värdet av infallen solenergi presenteras med hjälp av en färgskala, där rött 
symboliserar höga och blått låga värden. Resultaten har enheten Wh/m2 och gäller för en 
genomsnittlig dag. Nedan i figur 1 visas resultaten för Afrika.  

 

Figur 1. Infallen solenergi för en genomsnittlig dag i Afrika. 
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De värden som ligger till grund för färgskalan i figur 1 ovan representerar det en solcell monterad i 
optimal lutning relativt ekvatorn skulle registrera. European Commission Institute for Energy [5] 
har också tillsammans med Ecole des Mines de Paris/Armines [7] tagit fram ett interaktivt system 
(PVGIS) [8] bestående av en karta där den totalt infallande strålningsmängden per år för en 
fastmonterad, enaxligt rörlig samt tvåaxligt rörlig solcell kan beräknas för en valbar geografisk 
position. Värdena är baserade på information insamlat av satelliter mellan åren 1995 till 2004 [8].  

Med fastmonterad menas att solcellen är monterad med sin för positionen mest optimala vinkel 
relativt ekvatorn pekandes i nord/sydlig riktning. En enaxligt rörlig solcell samlar in en större 
mängd solenergi eftersom den är monterad i nord/sydlig riktning med optimal vinkel relativt 
ekvatorn och dessutom följer solens bana från öst till väst. Den tvåaxligt rörliga solcellen har precis 
som den enaxligt rörliga förmågan att följa solen från öst till väst, men också att variera vinkeln 
relativt ekvatorn, vilket ger en större mängd insamlad solenergi [8].  

2.2 Ta till vara på solenergin 
Det finns ett flertal kraftverk runt om i världen som utnyttjar strålningsenergin i det infallande 
solljuset för att producera elektricitet. Ur solstrålningen utvinns värmeenergi som genom olika 
termodynamiska processer omvandlar värmen till mekanisk energi och därefter elektricitet via en 
generator. Den i särklass vanligaste termodynamiska processen som används är den konventionella 
ångkraftsprocessen, även kallad Rankinecykeln. Varianter av Rankinecykeln där arbetsmediet 
istället för vatten är någon typ av köldmedium förekommer och likaså processer baserade på 
Stirlingcykeln.    

Den stora skillnaden mellan kraftverken och deras val av kraftprocess är vid vilken temperatur de 
arbetar. Exempelvis kräver en Rankinecykel med vatten som arbetsmedium en generellt högre 
temperatur än en Rankinecykel som använder ett köldmedium. Stirlingcykler kräver mycket höga 
temperaturer för att leverera energi med en godtagbar verkningsgrad. Behovet av temperatur 
avspeglar sig i vilken typ av solfångare som används eftersom olika solfångare har olika egenskaper 
vad gäller att koncentrera solstrålning till en viss temperatur. Dessutom spelar egenskaperna för det 
medium som används för att transportera värmeenergin en mycket viktig roll. I efterföljande avsnitt 
presenteras de grundläggande principerna bakom de vanligast förkommande teknikerna för att 
koncentrera solstrålning [9].  
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Paraboliska rännor 
Det engelska namnet för denna typ av solfångare är ”Parabolic Trough Reflectors” (PTR) och syftar 
till den paraboliska formen på reflektorn. Paraboliska rännor har använts i solkraftverk sedan 1985 
och har visat sig vara en funktionell och lönsam metod för att koncentrera solstrålning.  

Rännornas enkla krökning och dess avlånga form gör att den parallellt infallande solstrålningen 
koncentreras till en fokallinje istället för en fokalpunkt vilket är fallet med dubbelkrökta reflektorer. 
I reflektorns fokallinje placeras ett vakuumisolerat rör, även kallat mottagarrör, som 
genomströmmas av ett värmetransportsmedium (olja i de flesta fall). Den koncentrerade 
solstrålningen värmer oljan till temperaturer upp emot 400ºC som sedan pumpas vidare in till 
kraftverket där den används till att generera ånga som används i en ångkraftsprocess [10]. 

För att rännorna ska fungera krävs att mottagarröret hela tiden ligger placerat i rännans fokallinje. 
Detta löses genom att konstruera rännans upphängning så att den går att vinkla från öst till väst 
kring en axel som pekar i nord/sydlig riktning, vilket kan ses i figur 2 nedan. Automatisk styrning 
av rännan ser till att denna följer solens bana från dess uppgång till dess nedgång.  

 

Figur 2. En parabolisk ränna i nedfällt läge, redo att tvättas. 

En av fördelarna med paraboliska rännor är att reflektorerna endast behöver rotera kring en axel, 
vilket medför att konstruktionen för att följa solen blir relativt enkel och där med också relativt 
billig. En viktig fördel med paraboliska rännor är att allt som behövs för att koncentrera solljus till 
hög temperatur finns i enheten vilket inte alltid är fallet för andra konstruktioner.   

Till nackdelarna räknas kostnaderna för de parabolformade speglarna som kraftig överstiger 
kostnaderna för helt plana speglar. Dessutom begränsas temperaturen som går att samla in till den 
maximalt tillåtna temperaturen för oljan i rören. De långa rören som krävs ger upphov till relativt 
stora tryckfall jämfört med vissa alternativa lösningar [11]. 

För de tidigt installerade PTR-verken hade insamlarna verkningsgrader mellan 30 och 50 % [12]. 
Storleken på de kraftverk som använder sig av paraboliska rännor varierar från 1 till 80 MW [10]. 
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Soltorn 
Solkraftverk av typen soltorn, på engelska ”Solar Power Tower” (SPT), använder sig av flera 
speglar med individuella heliostater (styrenheter) som riktar de reflekterade strålarna mot en 
gemensam insamlare placerat i toppen av ett torn, se figur 3. Dessa uppnår högre temperaturer än 
paraboliska rännor på grund av att strålningen koncentreras till en mindre area, det vill säga 
koncentrationsfaktorn är större för soltorn än vad den är för paraboliska rännor. Vanliga 
arbetstemperaturer för soltorn varierar mellan 540 och 840˚C [13]. 

En fördel med soltornsteknologin är de höga temperaturer som kan åstadkommas, vilket i allmänhet 
innebär en högre verkningsgrad vid användandet av en konventionell ångkraftsprocess. En annan 
fördel är att längden rörledningar blir mindre jämfört med användandet av paraboliska rännor samt 
att rören finns samlade kring insamlaren. En fördel som många andra alternativa metoder saknar är 
användandet av platta speglar, tyvärr så krävs att varje reflektor kan förflyttas ut med två axlar 
vilket blir både komplicerat och dyrt, vilket gör fördelen med platta speglar liten [13]. 

 

Figur 3. De utspridda reflektorerna riktar sina strålar mot insamlaren i soltornets topp. 

De höga temperaturerna som kan uppnås i soltorn ställer stora krav på material och 
värmetransportmedium. Av den anledningen är det inte helt ovanligt av olika sorters salter används 
som värmetransportmedium. Saltets goda egenskaper för värmelagring gör att det kan användas 
som mellanlagring av värmeenergi under perioder då solen inte lyser. Ett stort problem med att 
använda salt som värmetransportmedel är att det alltid måste hållas över en viss temperatur för att 
inte stelna och täppa igen rörledningarna. Sandia National Laboratories [14] har ett kraftverk som 
haft stora problem med just detta. Ett sätt att undgå problemet är att då solen inte skiner elda för att 
hålla temperaturen på en sådan nivå att saltet inte övergår i fast fas [15]. 
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Runda paraboler 
Runda parabolformade reflektorer, så kallade ”Solar Dish” (SD), används också för att koncentrera 
solstrålning. Reflektorernas dubbelkröka ytor koncentrerar solstrålningen till en fokalpunkt istället 
för en fokallinje vilket är fallet med bland annat paraboliska rännor. Att solen koncentreras i en 
fokalpunkt resulterar generellt i högre koncentrationsfaktor och det i sig en högre temperatur. Av 
denna anledning används runda paraboler ofta till att uppnå temperaturer tillräckligt höga för att 
driva en Stirlingprocess med god verkningsgrad [16]. Stirlingmotorn och tillhörande generator kan 
placeras direkt i reflektorns fokalpunkt, se figur 4, men nackdelen med sådana system är de kraftiga 
konstruktioner som krävs för att hålla motorn på plats i fokus samt den utrustningen som krävs för 
att reflektorn ska följa solen. De runda parabolernas upprätta position gör de blir känsliga för starka 
vindar. De dubbelkrökta speglarna uppskattas vara dyrare att tillverka än de enkelkrökta, som i sin 
tur är dyrare än helt plana.   

  

Figur 4. Rund parabol med en Stirlingmotor i fokalpunkten. 

Att använda runda paraboler för att samla in värmeenergi till att driva en ångkraftsprocess har 
testats i ett kraftverk i Shenandoah, Georgia. De lyckades åstadkomma en verkningsgrad hos 
solfångarna på 77 %. Det är dock oklart hur mycket större förlusterna i rörledningarna blir eftersom 
andelen rör utanför fokus är större än vad den är vid användandet av paraboliska rännor [12].  

På Australian National University utvecklas en solfångare med formen av en rund parabol som ska 
användas till att generera ånga direkt i solfångarens fokus. Solfångaren som fortfarande befinner sig 
i försöksstadiet är världens största av sitt slag och producerar vattenånga med en temperatur på 
500˚C och ett tryck på 45 bar [17].  
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Linjära Fresnelreflektorer 
Linjära Fresnelreflektorer, på engelska ”Linear Fresnel Reflectors” (LFR), är snarare ett system av 
olika komponenter än en komplett typ av solfångare. Systemet är uppbyggt kring flera tätt 
intilliggande plana reflektorer, se figur 5 nedan, som alla reflekterar okoncentrerad solstrålning upp 
mot en och samma kollektor.  

För att koncentrera solstrålningen på kollektorröret används antingen en lins eller en parabolformad 
reflektor. Linsen placeras under röret och bryter solstrålningen till en fokallinje. Den 
parabolformade reflektorn fungerar på samma sätt men placeras ovanför röret. Ett kraftverk i 
Liddell, Australien, använder en annan teknik där solstrålning koncentreras mot ett flertal vertikala 
vakuumisolerade rör med ett överliggande huvudrör istället. I de vertikala rören förångas vatten 
som leds bort genom huvudröret som sedan överhettas i en koleldad ångpanna innan den används i 
ångkraftsprocessen [18]. 

De flesta solkraftverk av denna typ genererar ånga direkt i de vakuumisolerade mottagarrören vilket 
har sina för- och nackdelar. Till fördelarna hör att det inte finns något behov av en ånggenerator 
vilket är en kostnadsmässig fördel. Till nackdelarna hör att det krävs höga tryck i rören på 
solfångarfältet vilket ställer höga materialkrav samt krav på inspektion av säkerhetsskäl.    

Övriga fördelar med systemet är att reflektorernas speglar är plana och inte behöver bära upp 
mottagarröret, vilket gör det enklare att följa solen. Att endast använda ett mottagarrör minskar 
mängden rör ute på fältet och därmed förluster i form av tryckfall och temperaturförluster.   

Tillverkare av detta system hävdar att det är det mest effektiva sättet att samla in solstrålning och att 
det har den högsta utnyttjandegraden av landyta. De hävdar att det är möjligt att producera en till tre 
gånger så mycket elektricitet som med konkurrerande tekniker på samma landyta [19].  

  

Figur 5. Linjära Fresnelreflektorer reflekterar alla sina strålar på ett och samma mottagarrör. 
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Platta solfångare 
Platta solfångare, på engelska ”Flat Plate Collectors” (PFC), är en typ av solfångare som samlar in 
solenergi utan att koncentrera solstrålningen. Med en koncentrationsfaktor lika med ett blir 
temperaturen på värmetransportmediet mycket lägre än vid användandet av koncentrerande 
solfångare. Vanliga arbetstemperaturer i platta solfångare brukar ligga kring 80ºC [20] och av den 
anledningen används de oftast för att förse hushåll med varmvatten.  Platta solfångare används även 
i industrin men då oftast för förvärmning av värmetransportmediet innan det hettas upp ytterligare 
med koncentrerande solfångare [21]. 

Det finns en rad olika modeller av platta solfångare på marknaden men generellt består de oftast av 
en isolerad låda med en glas- eller plastskiva som släpper genom solstrålningen som värmer en 
metallplatta som i sig är i kontakt med rören som innehåller värmetransportmediet. En principskiss 
visas i figur 6.   

 

Figur 6. Principskiss över en platt solfångares uppbyggnad. 

Prestandan för en platt solfångare beror mycket på vilka material som används. 
Värmeledningsförmågan för metallplattan och rören, isoleringsmaterialets isoleringsförmåga, glas- 
eller plastskivans egenskaper samt antal skivor är några av de faktorer som påverkar prestandan. En 
platt solfångare absorberar både direkt och diffus solstrålning, till skillnad från koncentrerande 
solfångare som endast absorberar direkt solstrålning. Fördelen med att platta solfångare absorberar 
diffus solstrålning är att de inte är lika beroende av att solstrålningen måste falla in vinkelrätt mot 
solfångaren. Det medför att det vanligaste sättet att montera dessa är i en fixerad position lutande 
med optimal vinkel mot ekvatorn. En studie utförd i USA visade att platta solfångare hade samma 
prestanda som parabolformade rännor vid temperaturer mellan 49 och 66ºC beroende på var i USA 
de utvärderades. Vid högre temperaturer ökar de konvektiva förlusterna mellan den platta 
solfångaren och dess omgivning [21].  
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Solfångare med vakuumisolerade rör 
För att förbättra prestandan för fastmonterade platta solfångare har solfångare med vakuumisolerade 
rör utvecklats. På engelska kallas de för ”Evacuated Tube Collectors” (ETC) och består av ett 
metallrör som kapslats in i ett vakuumförseglat glasrör, vilket kraftigt förhindrar de konvektiva 
förlusterna. Metallröret är belagt med material som ger det en hög absorptionsförmåga och låg 
emissivitet. Exempel på material som används för att skapa en sådan så kallad ”Selective Surface” 
är nickel och krom [22]. 

Utseendet på en solfångare med vakuumisolerade rör liknar det för en vanlig platt solfångare. Rören 
är vanligtvis parallellkopplade, se figur 7, och ofta placeras reflektivt material bakom rören som 
reflekterar tillbaka en del av den solstrålning som missat rören i första skedet. Genom att inte 
använda en plan glas- eller plastskiva blir solfångare med vakuumisolerade rör mindre känsliga för 
vinkeln hos den infallande solstrålningen. Temperaturen i de vakuumisolerade rören kan uppgå till 
över 200ºC under dagtid [22].  

 

Figur 7. Principskiss över uppbyggnaden av en solfångare med vakuumisolerade rör. 

Det finns olika varianter av system med vakuumisolerade rör, det som skiljer dem åt är vilka 
arbetsmedier som används och hur dessa leds genom rören. I en variant som kallas U-rör pumpas 
mediet ut genom rörets mitt och tillbaka längs med den yttre rörväggen. En annan variant kallas 
”Heat Pipe” och i den typen av rör kokas vätska i rörens förslutna ände, ångan stiger sedan upp 
längs röret, kondenserar mot en värmeväxlare och rinner ner i röret igen. U-rörsvarianten är något 
överlägsen ”Heat Pipe”-varianten då de har en längre livslängd och något högre effektivitet [22].   
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2.3 Värmetransportmedier 
De värmetransportmedier som används i solfångare i dagens solkraftverk är antingen vatten, oljor, 
eller flytande salter. Vätskors tryck och temperatur är kopplade till varandra på så sätt att för en 
ökande temperatur måste även vätskans tryck öka för att den inte ska förångas.  

Vatten används oftast som värmetransportmedium i applikationer med lägre temperaturer eftersom 
trycket inte överstiger atmosfärstryck vid temperaturer under 100°C. Att trycksätta ett system, 
vilket måste göras då vatten används vid höga temperaturer, är något som helst undviks eftersom 
det ställer höga krav på utrustningen.  

Olika typer av oljor är vanligt förekommande i solkraftverk runt om i världen av den anledningen 
att de har högre kokpunkter än vatten. Exempelvis klarar de flesta oljorna, avsedda för 
värmetransport, att värmas till 300°C utan att trycksättas över atmosfärtryck, vilket kan jämföras 
med vatten som måste trycksättas till 85 bar för att inte förångas [23]. 

Värmetransportmedier avsedda för höga temperaturer delas in i följande tre kategorier [24]: 

• Petroleumbaserade oljor 

• Syntetiska oljor 

• Kiselbaserade oljor 
De petroleumbaserade oljorna kan användas mellan -23°C och 315°C. Priset för petroleumbaserade 
oljor är ungefär hälften av priset för syntetiska oljor. De är dessutom betydligt mer användarvänliga 
då de inte luktar illa eller är giftiga.  

Syntetiska oljor är aromatiska oljor som är baserad på bensenstrukturer. Dessa har ett tillåtet 
temperaturintervall mellan 13°C och 395°C och är allmänt mer högpresterande medier. Bensen är 
cancerframkallande och därför hårt reglerat angående vilka mängder människor får komma i 
kontakt med. 

De kiselbaserade oljorna används ofta i processtillämpningar eftersom läckage av dessa oljor 
orsakar mindre skador än vad läckage av syntet- och petroleumbaserade oljor gör. Prismässigt är de 
mycket dyrare än de syntet- eller petroleumbaserad oljorna vilket gör de mindre vanligt 
förekommande. Kiseloljor kan användas över ett stort temperaturintervall beläget mellan -40°C och 
400°C [24].  

Oljor kan trycksättas för att höja deras arbetstemperatur något men då påverkas oljans termiska 
stabilitet. Det innebär att oljan får en kortare livslängd på grund av utfällningar av ämnen som 
förstör oljans önskvärda egenskaper. 

Smält salt kan användas som värmetransportmedium så länge det hålls över dess 
stelningstemperatur. Sådana temperaturer kan ligga mellan 150°C till 850°C varför det har använts i 
t.ex. soltorn där sådana högre temperaturer uppnås. Saltet har också bra värmekapacitet vilket gör 
det lämpligt som värmelagringsmedium. Problemet med salt är risken för igentäppning av 
rörledningar vid stelning. Därför krävs ofta extern värmetillförsel under nattetid eller kallare 
perioder [15].   
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2.4 Energilagring 
Den mängd solenergi som solfångarna i ett solkraftverk kan samla in varierar under dagen och 
påverkas mycket av tiden på året. Både oförutsedda händelser, såsom molnighet, och förutsedda 
händelser, som natt, bidrar till en skiftande energitillförsel. Om inte en konstant tillförsel av energi 
kan upprätthållas kommer det förekomma perioder då elproduktionen stannar av eller minskar. Ett 
sätt att lösa detta är genom att lagra energi, vilket kan göras i kemisk (i t.ex. batterier), mekanisk 
(med t.ex. ett svänghjul) eller termisk (i t.ex. en värmebuffert) form. Den energi som finns lagrad 
kan därefter utnyttjas i ett senare skede då den ingående energin är låg eller då behovet av 
elektricitet är extra stort.  

Den lagringsteknik som är vanligast i existerande solkraftverk är lagring i termisk form och har 
visat sig vara den mest kostnadseffektiva metoden. Termisk energilagring kan i huvudsak ske med 
två olika metoder och med en mängd olika lagringmedier [25]. 

Metoder för termisk energilagring 
Energilagringen kan ske aktivt eller passivt. Aktiv energilagring innebär att det uppvärmda 
lagringsmediet befinner sig i rörelse i systemet och därmed tillkommer kravet att mediet måste vara 
en fluid. Passiv energilagring å andra sidan, innebär att lagringsmediet är stillastående i systemet 
och kommer endast i kontakt med värmetransportmediet då detta ska hämta eller avge värmeenergi. 

Aktiv energilagring kan delas upp i de två ytterligare grupperna direkt och indirekt energilagring. 
Direkt energilagring innebär att lagringsmediet är det samma som värmetransportmediet, vilket 
betyder att det flödar genom systemets solfångare för att samla in värmeenergi innan det lagras. 
Indirekt energilagring innebär att värmetransportmediet utbyter värmeenergi med lagringsmediet 
via en rekuperativ värmeväxlare [25]. Indirekta system tenderar att bli dyra i jämförelse med direkta 
på grund av kostnaderna för värmeväxlarna [26].  

Vidare kan energilagring ske antingen genom att lagra värmeenergin sensibelt, latent eller som en 
kombination av båda. Sensibel värmelagring sker genom att tillföra lagringsmediet värmeenergi vid 
laddning, vilket resulterar i att lagringsmediets temperatur ökar. Vid urladdning får lagringsmediets 
värmeenergi avges till den värmekrävande processen, var på temperaturen i lagringsmediet sjunker. 
Den sensibla värmeenergin som finns lagrad i en viss volym lagringsmedium kan bestämmas enligt 
ekvation 1 nedan, där V är volymen, , densiteten, , värmekapaciteten, , lagringsmediets 
temperatur och , en lägre referenstemperatur [25]. 

                                                            (1) 

Vid latent värmelagring utnyttjas lagringsmediets vilja att byta fas, t.ex. från flytande till fast fas. 
Det som inträffar vid latent värmelagring är att temperaturen i lagringsmediet förblir konstant tills 
det att hela volymen har bytt fas, se figur 8. Det är precis det som händer då t.ex. värmeenergi 
tillförs en isbit i en kastrull. Temperaturen i vattnet stiger inte över 0°C förrän hela isbiten har 
smält. Fördelen med latent värmelagring, som för övrigt vanligtvis innefattar en del sensibel 
värmelagring kring gränsområdena kring fasförändringstemperaturerna, är att temperaturen inte 
sjunker vid uttag av värmeenergi förrän dess att en komplett fasförändring har skett. Den latenta 
värmeenergin, tillsammans med den sensibla, som finns lagrad i en viss volym lagringsmedium kan 
bestämmas enligt ekvation 2 nedan, där V är volymen, , densiteten, Ls, smältvärmen, , 
värmekapaciteten, , lagringsmediets temperatur och , en lägre referenstemperatur. I figur 8 
visas hur temperaturen varierar vid latent lagring av värmeenergi [27]. 

                                               (2)   
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Figur 8. Lagringsmediets temperatur i förhållande till dess energiinnehåll.  

Kemisk energilagring 
Kemisk lagring innebär att ett ämne får reagera med ett annat ämne och bilda ett tredje med högre 
energiinnehåll. Detta kräver dock en reversibel kemisk reaktion om energin sedan ska kunna 
utvinnas. Fördelarna med denna lagringsmetod är att när reaktionen väl inträffat så kan man lagra 
mediet under väldigt långa perioder innan man startar den omvända reaktionen igen och utvinner 
den lagrade energin [25].  

Tekniska lösningar för att lagring av termisk energi 
Det finns flera tekniker för att genomföra en och samma typ av värmelagring. Lösningar med en till 
flera tankar har testats med blandade framgångar. Några av de vanligaste lagringsvarianterna 
presenteras nedan.  

För flytande lagringsmedier existerar aktiva lagringstekniker omfattande en till flera tankar i vilka 
lagringen sker. Entankslösningar kan vara både direkta och indirekta och bygger på en teknik kallad 
”Thermocline” som utnyttjar skillnaden i densitet vid olika temperaturer för att skikta 
lagringsmediet i tanken. Det varma mediet placerar sig längst upp i tanken och det kallaste i dess 
botten. En nackdel med att använda entankssystem vid stora solkraftverk är att hela tanken måste 
vara dimensionerad för klara av att lagra hela volymen av lagringsmediet vilket resulterar i en 
mycket stor tank. En fördel med ”Thermocline”-tekniken är att tanken kan fyllas ut med ett fast 
medium, t.ex. sten, som är billigare än det flytande lagringsmediet. Detta för att minimera åtgången 
av flytande lagringsmedium och på så vis sänka kostnaderna. 

Flertankslösningar kan även de vara både direkta och indirekta. Vid flera tankar pumpas 
lagringsmediet mellan varma och kalla tankar och samlar in eller avger värmeenergi på vägen där 
emellan.  

För passiva lagringsprocesser, vilket gäller alla fasta lagringsmedier, men som också kan tillämpas 
på flytande lagringsmedier gäller generellt att flödet av värmetransportmedium vid laddning ska 
vara motriktat flödet vid urladdning. Om lagringsmediet är en vätska ska den laddas uppifrån och 
ner samt laddas ur nerifrån och upp. Detta för att den skiftande densiteten, som beror av 
temperaturdifferensen, skiktar lagringsmediet [25]. 
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Lagringsmedier 
Fasta material såsom t.ex. betong, sten och järn avsedda för sensibel värmelagring har generellt sett 
värmekapaciteter i storleksordning med de för vätskor, så som oljor och flytande salter. Ser man 
istället till värmekapacitet per kubikmeter är de fasta materialen något bättre än vätskorna vilket 
beror på den högre densiteten. Fördelen med en hög värmekapacitet per kubikmeter är att det krävs 
en mindre volym av lagringsmedium för att lagra samma mängd energi.  

Problemet med sensibel värmelagring är att utnyttjandegraden av många material kan vara dålig 
eftersom temperaturen i en sensibel värmelagring hela tiden sjunker under urladdning. Detta leder 
till att mycket värmeenergi fortfarande finns lagrat i lagringsmediet då temperaturen sjunkit till en 
nivå då den inte längre går att utnyttja i processen. Ett problem med fasta lagringsmedium är att 
temperaturen hela tiden sjunker under urladdningen och således inte är konstant. Med flytande 
lagringsmedium kan detta undvikas genom att vid aktiv lagring pumpa lagringsmediet från en varm 
till en kall tank och på så vis ladda ur värmeenergi vid en konstant temperatur.  

Material avsedda för att användas till latent värmelagring, nästan uteslutande salter, har generellt en 
högre värmekapacitet än vad material avsedda att användas vid sensibel värmelagring har. Det kan 
röra sig om en faktor 100 till 200 i skillnad, men energiinnehållet per kubikmeter ger ett värde i 
nivå med de för fasta lagringmedier. Fördelen är att utnyttjandegraden för så kallade ”Phase Change 
Materials” (PCM) är mycket högre än vad den är för sensibla lagringsmedier, vilket innebär att en 
mycket mindre volym krävs för att lagra samma mängd värmeenergi [25]. 

Det är inte bara värmekapaciteten för lagringsmediet som avgör om det är ett bra lagringsmedium 
eller inte, även värmeledning, användbart temperaturområde och kostnad är av stor betydelse. För 
detaljerade data om olika lagringsmediers egenskaper se bilaga A.     

Effekttäta buffertar 
Ett problem med små system som jobbar vid varierande last är att många av de buffertar som 
nämnts ovan inte skulle klara av att leverera den effekt som krävs just för stunden, om snabba 
förändringar i lasten skulle ske, d.v.s. de har en dålig effekttäthet. Genom att lägga in skivor av 
grafit i en PCM-buffert [28] blir värmeledningen bättre och därmed också buffertens förmåga att 
svara på ett snabbt behov av ökad effekt. 

En annan typ av sensibel energilagring är en slags ångbuffert utvecklad av RANOTOR AB. 
Bufferten är uppbyggd av små element som tillsammans har en stor värmeöverförande yta och 
fungerar som kombinerad ånggenerator och energilagring. Elementen kan bestå av sand eller 
keramikstavar genomborrade med många små hål. Bufferten laddas genom att högtrycksånga tillåts 
passera genom den till dess att ett behov av högt effektuttag infinner sig. Då vänder processen och 
vatten vid högt tryck pumpas in i bufferten i motsatt riktning. Till följd av den goda 
värmeöverföringen övergår vattnet snabbt till ånga och lämnar bufferten med samma temperatur 
som det ordinarie ångflödet. Fördelarna med denna buffert påstås vara att tryckfallet är mycket litet 
tack vare laminär strömning och att effekttätheten är mycket hög. Idealiska användningsområden 
skulle vara i bilmotorer, då efterfrågan på högt effektuttag ofta uppkommer vid t.ex. omkörningar. 
Även i ett ångkraftverksystem kan det finnas ett behov av en ångbuffert för att möta effekttoppar i 
elkonsumtionen [29]. 

Ytterligare en typ av effekttät korttidsbuffert är en så kallad ångackumulator. En ångackumulator 
består av ett tryckkärl till viss del innehållande vatten med hög temperatur och högt tryck. Då ett 
extra stort behov av ånga infinner sig kan tanken öppnas, varpå trycket sjunker och vattnet i tanken 
övergår till mättad ånga. Fenomenet som beskrivs kallas ”flashing” och uppstår då trycket i tanken 
understiger det varma vattnets mättnadstryck. Problemet med ångackumulatorer i 
ångkraftsprocesser är det konstant sjunkande trycket som gör att effekten av den expanderande 
ångan avtar [46].       
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2.5 Ångkraftsprocesser 
I ångkraftsprocesser omvandlas frigjord värmeenergi till mekaniskt arbete genom expansion av 
förångat arbetsmedium. Den termodynamiska cykeln som beskriver förloppet i en ångkraftsprocess 
kallas för Rankinecykeln och har fått sitt namn efter William John Macquorn Rankine som runt år 
1850 termodynamiskt förklarade cykelns natur [30]. 

Trots att tekniken är gammal ingår den i merparten av världens elproduktion [31]. Anledningen till 
detta är att ångkraftsprocessen inte kräver inre förbränning till skillnad från exempelvis Otto- och 
Dieselcykeln och således är mycket bränsleflexibel. Med andra ord kan värmeenergi från så gott 
som vilken energikälla som helst användas för att driva kraftprocessen.   

Funktionsprincipen för en enkel ångkraftsprocess 
Den enklaste varianten av ångkraftsprocessen består av de fyra ingående delarna pump, 
ånggenerator/ångpanna, expander och kondensor som bildar en sluten slinga. För att utvinna arbete 
måste arbetsmediet genomgå nedanstående punkter som även illustreras schematiskt i figur 9 nedan. 
 

1-2 Pumpen: Arbetsmediet befinner sig här i vätskefas vid kondenseringstemperaturen T2. 
Trycket höjs från det låga kondenseringstrycket p2 till det högre arbetstrycket p1.  
 

2-3 Ånggeneratorn/Ångpannan: Här tillförs arbetsmediet värmeenergi som får det att förångas 
och övergå till mättad ånga.  
 

3-4 Expandern: Den mättade ångan tillåts expandera i en turbin eller kolvexpander och den 
ökande volymen (då ångans tryck sjunker från p1 till p2) medför ett uträttat arbete. 
 

4-1 Kondensorn: För att sluta cykeln kyls den expanderade ångan genom att värmeenergi avges 
till omgivningen. Detta får ångan att återgå till det ursprungliga tillståndet (T2, p2) och är 
därmed redo att genomföra cykeln igen. 

 

Figur 9. Schematisk skiss över de ingående delarna i en enkel ångkraftsprocess. 
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Vidare visar figur 10 hur förloppet ser ut i ett s,T-diagram (entropi, temperatur-diagram).  

 

Figur 10. Den enkla ångkraftsprocessen beskriven i ett s,T-diagram. 

Den termiska verkningsgraden för en enkel ångkraftsprocess ges av differensen mellan det i 
expandern erhållna och det i pumpen krävda arbetet dividerat med den till systemet tillförda 
mängden energi vilket förtydligas i ekvation 3 nedan, där  är termiska verkningsgraden,  är 
cykelarbetet,  är expanderarbetet,  är pumparbetet,  är tillförd energi och  är bortförd 
energi. Notera att samtliga storheter är dividerade med kilogram arbetsmedium. 
 

                   (3) 

Organic Rankine Cycle 
Vid arbetstemperaturer över 400˚C är de termodynamiska egenskaperna för vatten så pass bra att 
möjligheten att driva en ångkraftsprocess med ”hög” verkningsgrad anses goda. För temperaturer 
under 400˚C ökar istället intresset för att använda en så kallad Organic Rankine Cycle, här förkortat 
ORC [32].  

Det arbete som genereras genom en ORC kan inte storleksmässigt jämföras med mängden arbete 
som genereras med en konventionell Rankinecykel. Trots detta är fördelarna många. Bland 
fördelarna hittas bland annat att en ORC klarar av att generera arbete vid låga temperaturer, enklare 
konstruktioner, passar småskaliga kraftverk och kan oftast vara i drift utan övervakning av personal 
på plats [33]. 

Fördelarna gör att det inte är ovanligt att större anläggningar använder system med en konventionell 
Rankinecykel för de höga temperaturerna och en ORC som tar tillvara på spillvärmen. Möjligheten 
att använda lägre arbetstemperaturer gör en ORC till ett bra alternativ då produktionen baseras på 
geotermisk energi och solenergi [33]. 
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Det är mycket viktigt att valet av arbetsmedium anpassas efter de temperaturer som cykeln är tänkt 
att arbeta vid. Arbetsmediet måste t.ex. kunna befinna sig i vätskeform vid 
kondenseringstemperatur för att det ska vara möjligt att höja trycket via pumpen. Dessutom måste 
arbetsmediet vara stabilt genom hela temperaturområdet. Exempel på arbetsmedier som är vanligt 
förekommande i en ORC är: ammoniak, pentan, butan, andra köldmedier samt koldioxid [31] [32].  

Åtgärder för att öka verkningsgraden i en ångkraftsprocess. 
För att öka den termiska verkningsgraden i en ångkraftsprocess måste den tillförda energin tas till 
vara på bästa möjliga sätt så att den kommer ut den rätta vägen, d.v.s. som arbete utvunnet ur 
expandern. Den energi som inte omvandlas till arbete kommer kylas bort i kondensorn om den inte 
tas om hand på annat sätt. Det finns flera sätt att höja verkningsgraden och dessa kombineras ofta 
för att nå den högsta möjliga. I stora anläggningar som använder någon typ av förbränning är detta 
väldig viktigt eftersom bränsle kostar pengar. I soldrivna anläggningar måste vinsten i 
verkningsgrad vägas mot investeringskostnaderna på helt annat sätt.     

Matarvattenförvärmning är den mest effektiva och används ofta i större kraftanläggningar. 
Tekniken innebär att temperaturen på arbetsmediet höjs genom att i ett eller flera steg låta avtappad 
varm ånga värma arbetsmediet via värmeväxlare eller beblandning innan detta förs vidare till 
ånggeneratorn. Tekniken minskar den mängd energi som behöver tillföras arbetsmediet i 
ånggeneratorn för att detta ska övergå i ånga [31]. 

Ett annat alternativ till energibesparing är att använda så kallad mellanöverhettning. Tekniken 
bygger på att utnyttja ångans vilja att expandera fullt ut. Teoretiskt sett går det att utnyttja ånga till 
att utvinna arbete så länge som trycket hos ångan överstiger kondenseringstrycket. Vid expansion 
ökar vätskehalten i ångan, vilket orsakar erosionsskador på turbinbladen. Genom att efter 
högtrycksturbinen leda tillbaka ångan till ånggeneratorn/ångpannan för mellanöverhettning 
elimineras vätskan och ångan kan expanderas ytterligare en gång, nu i en större lågtrycksturbin. 
Tekniken lämpar sig främst vid expansion i turbiner eftersom de generellt sett ställer krav på att 
ånghalten inte understiger 86 till 90 % under expansionen [31]. Eftersom kolvexpandrar inte är lika 
känsliga måste investeringskostnaden vägas mot vinsten i verkningsgrad. 

Det finns ytterligare sätt att öka verkningsgraden på en ångkraftsprocess. Exempelvis kan 
temperaturen för ingående förbränningsluft höjas via en så kallad regenerativ värmeväxlare. 
Eftersom dessa tekniker är kopplade till förbränning utelämnas dessa från vidare diskussion. 
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2.6 Producera ånga 

Ångkokare 
En ångkokare är ett trycksatt och isolerat kärl som är fyllt med den vätska som ska förångas, oftast 
vatten. Värme kan tillföras till mediet antingen inuti kärlet från t.ex. värmeväxlarrör eller utanför 
genom att t.ex. elda [23]. Beroende på tryck och volym så finns det i många länder regelverk och 
standarder att följa gällande tillverkning, underhåll och tillsyn av dessa kärl på grund av 
explosionsrisk [34]. Nedan i figur 11 visas en modern ångkokare där kärlet har en verkningsgrad 
uppemot 90 %. Den stora volymen som karaktäriserar ångkokare medför stabilare drift vid 
variationer i ångflödet [23].  

 

Figur 11. Modern ångkokare i genomskärning. 

Ånggeneratorer 
Vid tryck över 30 bar och temperaturer över 260°C används ofta tack vare sin robusta karaktär den 
så kallade ”Tube in Shell” ånggeneratorn [35].  I en sådan förångas mediet då det leds genom 
rörslingor som värms genom kontakt med en varm gas eller vätska. Rörslingans dimensioner, den 
tillförda värmens intensitet samt mediets strömning anpassas så att mediet helt övergår till ånga då 
det lämnar rörslingan. Detta innebär att det är små trycksatta vätske- och ångvolymer jämfört med i 
ångkokaren vilket medför att ånggeneratorn är mindre stabil vid variationer i ångflödet. Med en 
mindre trycksatt volym klassas denna som mindre farlig inom tryckkärlsdirektiven [23]. Jämfört 
med ångkokare har ånggeneratorer oftast snabbare starttider. Dessa kan utformas på ett antal sätt, 
gemensamt för dessa är att längre rör innebär större tryckfall. Det finns många sätt att utföra en 
ånggenerator på, nedan redovisas grundprinciperna för några vanligt förekommande sådana.  

En typ av ånggenerator som är vanligt förekommande i kärnkraftverk är den så kallade U-rörs 
generatorn. U-formen används för att tillåta rören att expandera under temperaturlaster. Ett 
alternativ till U-rör är att istället använda spiralrör. Liknande koncept används för att tillverka ren 
ånga för sjukhus och medicinsk industri.   
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En annan typ av värmeväxlare som kan användas för ånggenerering är en så kallad ”Tube in Tube” 
värmeväxlare. Som namnet antyder finns ett rör inuti ett annat, se figur 12. Dessa kan tillverkas 
med raka eller med spiralformade rör. Oftast leds mediet som ska värmas genom det inre röret. 
”Tube in Tube” värmeväxlare kan jobba med temperaturer upptill 540ºC och 276 bar beroende på 
materialval [36].  

 

Figur 12. Exempel på en ”Tube in Tube” värmeväxlare. 

2.7 Expander 
En ångmotor avger ett mekaniskt arbete genom att tillvarata det arbete expanderande ånga uträttar. 
Principen för en ångmotor bygger på att trycksatt het ånga leds in i ett expanderutrymme, t.ex. en 
cylinder, när kolven är i sitt högsta läge. Ångan expanderar och pressar kolven nedåt. En kolvstång 
förbinder kolven med en axel och volymändringsarbetet omvandlas till ett mekaniskt arbete [37].  

Fördelen med ångmotorer är att den tillförda värmen, som krävs för att skapa ånga, kan komma från 
en mängd olika energikällor och motorn kan arbeta med en uppsjö av olika arbetsmedium. Detta till 
skillnad från internförbränningsmotorer som t.ex. Otto- och Dieselmotorer som kräver särskilda 
bränslen för att överhuvudtaget fungera. 

En annan typ av motor som passar bra i en småskalig applikation är Stirlingmotorn. Denna typ av 
motor har luft som arbetsmedium. Det finns en mängd olika konstruktioner av motorn, men alla 
bygger på samma princip; arbete utvinns från volymändringen av en konstant mängd gas som 
komprimeras i en kallare del av motorn och expanderar i en varmare. För att uppnå rimliga 
verkningsgrader behöver Stirlingmotorn uppnå väldigt höga temperaturer [16]. Detta i sin tur ställer 
höga krav på både materialet i motorn och på solinfångartekniken i ett soldrivet kraftverk, som 
måste ge en noggrann koncentration av strålningen för att kunna uppnå så pass höga temperaturer.   
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Axialkolvexpander 
En axialkolvexpander är en typ av expander vars kolvar är placerade parallellt med den utgående 
axeln, där av namnet axialkolvexpander. En sådan expander utvecklas av företaget RANOTOR AB 
i samarbete med institutionen för Maskinkonstruktion på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Det är denna typ av ångexpander som är tänkt att användas i tillämpningen som denna 
rapport behandlar.  

Konstruktionen som denna expander bygger på att volymändringsarbetet som uppkommer i 
cylindrarna för kolvarna upp och ner och får en snedställd skiva att börja rotera [37]. Den 
snedställda skivan, även kallad wobbelskiva, är förbunden till den utgående axeln, se figur 13.  
 

 

Figur 13. Uppbyggnaden av en axialkolvexpander. 

Eftersom det i ångexpandrar endast finns vatten att tillgå som smörjmedel, då olja skulle förorena 
systemet, är glidande kraftöverförande kontakter ett svårt problem att lösa. 
Wobbelskivekonstruktionen innebär att de radiella krafterna på cylinderväggarna är små vilket är 
bra ur smörjningssynpunkt. Andra fördelar med att använda sig utav en wobbelskiva är att rullande 
kontakter som överför laster, jämfört med glidande kontakter, har en högre verkningsgrad på grund 
av lägre friktionsförluster. Axialkolvexpandern har fördelen att den med sina fem cylindrar ger en 
jämn arbetsgång, vilket är positivt vid elproduktion då generatorn eftersträvar att arbeta vid konstant 
varvtal för att säkerställa strömförsörjning utan avbrott [37]. 

Andra ångexpandrar 
Den absolut vanligaste typen av expander i ångtillämpningar är turbinen. Det uppskattas att ungefär 
80 % av all elproduktion i världen kommer från ångturbiner och i existerande solkraftverk är 
majoriteten av expandrarna av typen ångturbin [38]. Turbiner har många fördelar, de ger en jämn 
gång och har en hög verkningsgrad. Dock fungerar turbiner bäst vid storskalig elproduktion då 
verkningsgraden är beroende av turbinbladens periferihastighet. Detta innebär att en mindre turbin 
måste rotera vid högre varvtal vilket oftast innebär större lagerförluster och därmed sämre 
verkningsgrad. Turbiner ställer också höga krav på ångans mättnadsgrad då små droppar i ångan 
sliter kraftigt på turbinbladen. Kolvexpandrar ställer inte samma krav på ångans mättnadsgrad [31]. 
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2.8 Kondensor 
Kondensorns uppgift i en ångkraftsprocess är att kyla den expanderade ångan tillbaka till 
vätskeform, så kallat kondensat. En kondensor fungerar som en värmeväxlare i vilken ett 
värmeutbyte sker mellan arbetsmediet i systemet och ett medium i dess omgivning, oftast vatten 
eller luft. Den generella formeln för energiutbyte i värmeväxlare visas i ekvation 4 nedan, där  är 
massflödet,  är specifika värmekonstanten,  är temperaturskillnaden mellan inflödet och 
utflödet. Indexsiffran avser vilken sida av värmeväxlaren som avses. 

                                                (4) 

De värmeväxlare som används som kondensorer är antingen av rekuperativ eller av evaporativ typ, 
där den förstnämnda är klart vanligare. I den rekuperativa värmeväxlaren, se figur 14, är de två 
medierna skiljda från varandra med en skiljevägg och värmeutbytet sker genom värmeledning. I den 
evaporativa värmeväxlaren, se figur 15, sker värmeutbytet genom att en del av det varma kylmediet 
tillåts avdunsta till omgivningen [31]. 

 

Figur 14. Beskrivande skiss av en rekuperativ värmeväxlare. 

 
 

Figur 15. Beskrivande skiss över en evaporativ värmeväxlare i form av ett kyltorn. 
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Vatten eller luft som kylmedium? 
Det absolut vanligaste kylmediet i stora kraftverk är vatten eftersom vatten har en värmekapacitet 
som är cirka fyra gånger större än värmekapaciteten för luft [39], vilket gör att 
kondensoranläggningen kan göras både mindre och effektivare. Det är av den enkla anledningen 
som många kraftverk ligger strategiskt placerade intill kuster eller större vattendrag. Samtidigt som 
vatten minskar kondensoranläggningens storlek blir behovet av kylvatten stort vilket kan vara ett 
problem om kraftverket är tänkt att placeras i områden där vatten är en bristvara [31].  

Den rekuperativa kondensorn  
En rekuperativ kondensor kan kylas med antingen vatten eller luft. Designen för en vattenkyld 
rekuperativ kondensor kan enklast beskrivas som ett antal rör monterade i en tunna. I rören flödar 
kylmedium och i tunnan förs ångan in och kondenserar vid kontakt med rören. Kondensatet droppar 
ner till botten där det samlas upp och kan pumpas vidare in i ånggeneratorn igen. 

Designen för en luftkyld rekuperativ kondensor skiljer sig från den vattenkylda även om funktionen 
är den samma. I en luftkyld är det istället rören som innehåller arbetsmediet och luften som kyler 
rören på utsidan. Arbetsmediet kommer in i rören som ånga och lämnar dessa som kondensat. För 
att effektivisera kylningen ökas rörens kylarea med hjälp av kylflänsar och kyleffekten av 
konvektion med hjälp av fläktar. För att ytterligare öka kyleffekten kan kylarean besprutas med 
vatten som avdunstar och på så vis avlägsnar en del av värmeenergin [31].  

Den evaporativa kondensorn  
En evaporativ kondensor används som regel i serie med en rekuperativ värmeväxlare. I den 
rekuperativa värmeväxlaren sker värmeutbytet mellan arbetsmediet och kylvattnet. Kylvattnet leds 
sedan vidare till den evaporativa kondensorn, ofta i forma av ett kyltorn, där en del av kylvattnet 
avdunstar under avkylning. Efter kylvattnet svalnat pumpas det tillbaka till den rekuperativa 
värmeväxlaren igen [31].  
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3  METOD OCH RESULTAT  

3.1 Behovsuppskattning   
Troligtvis är det så att om all den energislukande utrustningen som folk i rika länder anser sätter 
nivån på en bra levnadsstandard skulle det i tredje världen finnas ett enormt behov av elektricitet. 
Eftersom den mängden av energislukande utrustning inte förekommer i utvecklingsländerna har 
gruppen enats om att försöka konstruera ett system avsett att höja levnadsstandarden för den stora 
massan istället att se till den enskilda individens behov.   

Gruppen har valt att komponera ihop ett antal hushållsnära produkter som anses vara nödvändiga 
för en godtagbar levnadsstandard i ett varmt klimat. Produkternas energianvändning är baserad på 
genomsnittliga effektvärden för vanliga hushållsapparater [40] och antalet timmar varje produkt är i 
drift per dygn har uppskattats utifrån vad som anses rimligt.  

De produkter som valts är: 

• Ett kylskåp av mellanstor variant och miljöklass D som ligger i mitten på skalan över 
europeisk energimärkning [41]. Kylskåpets kompressor antas behöva vara igång fyra 
gånger så ofta som för ett kylskåp placerat i en omgivningstemperatur på 20˚C, på 
grund av det varmare klimatet. 

• En kokplatta med en effekt på 1,5 kW för matlagning av flera måltider per dag. 

• Fyra glödlampor med en effekt på 60 W för ljus under dygnets mörka timmar. 

• En stor takfläkt för att ge svalka dygnet runt.  

• En medelstor bildrörsteve för nyheter och nöje. 

• En mindre kraftfull variant av dator som kan användas till utbildning, arbete och nöje. 
Utöver ovanstående produkter adderas en marginal på 20 % av produkternas sammanlagda effekter 
för att täcka eventuella överträdelser av den uppskattade effekten. I tabell 1 presenteras de olika 
produkternas effekter och deras tid i drift per dygn. 

Tabell 1. Uppskattad effektförbrukning och energibehov av hushållsprodukter. 

Produkt Antal Effekt [W] Drifttimmar/dygn Energibehov [kWh/dygn] 
Kylskåp 1 500 6 3 

Kokplatta 1 1500 3 4,5 
Lampor 4 60 12 2,88 
Takfläkt 2 50 24 2,4 

TV 1 150 4 0,6 
Dator 1 50 10 0,5 

Delsumma 2540  13,88 
Övrigt (+20%) 508  2,776 

Totalt 3048  16,656 

Ifall alla apparater skulle kopplas in samtidigt behöver hushållet ha tillgång till en effekt på ungefär 
3 kW. Med de nämnda antagandena får hushållet ett totalt energibehov av 16,5 kWh per dygn. Vid 
jämförelse med ett mindre kommersiellt dieselaggregat anses ett småskaligt ångkraftverk kunna 
möta behovet av tio sådana hushåll. Då behöver det kunna leverera en maxeffekt på 30 kW och 
en energimängd på ungefär 170 kWh per dygn. 
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3.2 Utvärdering av arbetsmedium för ångkraftsprocessen 
För att avgöra vilket arbetsmedium som ska användas i systemets ångkraftsprocess har en 
tabellbaserad jämförelse mellan vatten, som är arbetsmediet i en konventionell Rankinecykel, och 
ett godtyckligt ORC-medium utförts. För mer information om vilka medier som räknas som ORC-
medier se referensram, rubrik Ångkraftprocesser. 
I tabell 2 nedan jämförs de två arbetsmedierna utifrån egenskaper som kan tänkas vara av stor vikt 
för ett system som ska arbeta enligt de förhållanden som råder i solrika utvecklingsländer. Det 
arbetsmedium som anses vara den bättre av de två på respektive egenskap tilldelas en ”poäng” 
medans den som anses sämre tilldelas noll ”poäng”. Slutligen summeras ”poängen” för att ge en 
fingervisning om vilket arbetsmedium som anses vara bäst lämpat för systemets ångkraftsprocess. 

Tabell 2. Jämförelse mellan arbetsmedier i konventionell Rankinecykel och ORC. 

Egenskaper H2O ORC 
Arbetsmediets kostnad 1 - 

Verkningsgrad för en enkel Rankinecykel vid: >200°C 1 - 
Verkningsgrad för en enkel Rankinecykel vid: <200°C - 1 

Möjlighet att tillvara på låga temperaturer - 1 
Miljövänlighet 1 - 
Tillgänglighet 1 - 

Underhåll - 1 
Självständighet - 1 

Bäst lämpad för kondenseringstemperaturer högre än 60°C 1 - 
Möjlighet till kondenseringstemperatur hög nog för vattenrening 1 - 

Totalpoäng: 6 4 

Kostnad är av stor vikt för ett system som är tänkt att appliceras i fattiga länder, även fast kostnaden 
för arbetsmedium antagligen är liten i jämförelse med andra delar är den av betydelse. Vatten är helt 
klart mycket billigare än det billigaste ORC-mediet lämpat för förhållandena. 

Stora delar av tredje världen har tillgång till höga koncentrationer av solstrålning året runt [8], vilket 
innebär att potentialen för att använda sig av arbetstemperaturer högre än 200°C är stor. Detta 
medför att vatten ger en högre verkningsgrad jämfört med ORC-mediet, vilket är att föredra 
[42][43]. Av samma anledning förlorar ORC-mediet lite av sin fördel vad gäller att ta tillvara på 
låga temperaturer. 

Med underhåll avses arbetsinsats och kostnad för att utföra service och reparationer på ett system 
användande vatten jämfört med ett system användande ett ORC-medium. National Renewable 
Energy Laboratory [42] skriver i en rapport att den konventionella Rankinecykeln kräver mer 
underhåll än en ORC-cykel. Värt att notera är dock att det gäller större anläggningar med 
turbinexpandrar.  

Med miljövänlighet, tillgänglighet, självständighet menas påverkan på miljö och människor vid 
framställning och eventuellt spill eller läckage av mediet, hur lätt det är att få tag i mediet i närheten 
av platsen där systemet är stationerat samt systemets förmåga att vara i drift utan närvarande 
operatör. 

Med höga omgivningstemperaturer försvåras användningen av ORC-medier då de allra flesta med 
fördel kondenseras vid temperaturer som kan vara svåra att åstadkomma på platser där systemet är 
tänkt att placeras [42][44]. Vatten har förmågan att använda en betydligt högre kondenserings-
temperatur vilket bidrar med en möjlighet till att utnyttja kondensorvärmen till vattenrening.  

Jämförelsen mellan de två arbetsmedierna visar att vatten är bättre lämpat som arbetsmedium 
för systemets förutsättningar och ändamål även om ORC-mediet har sina fördelar. 
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3.3 Utvärdering av värmetransportmedium 
Valet av arbetstemperatur för ångkraftsprocessen är starkt beroende av den temperatur som samlas 
in ifrån fältet med solfångare. Transporten av värmeenergi från fältet med solfångare in till 
mellanlagring och ånggenerator sker med ett värmetransportmedium, här kallat HT-medium. HT-
mediets egenskaper har stor inverkan på vilken temperatur som kan samlas in och således på vilken 
temperatur som kan användas i ångkraftsprocessen.  

För att göra ett bra val av HT-medium har en jämförelse mellan ett antal vanligt förekommande 
medier utförts i tabell 3 nedan. I tabellen som är utformad som en matris jämförs de olika medierna 
utifrån viktade egenskaper. Viktningen är satt för påvisa betydelsen av respektive egenskap och 
rankas mellan 1 (liten betydelse) och 5 (stor betydelse). Vidare delas ”poäng” av samma skala som 
viktningen ut till de olika medierna baserat på hur de står sig i förhållande till varandra. 

”Poängen” summeras sedan för utse det HT-medium som är bäst lämpat för att möta det 
temperaturintervall som lämpar sig för användandet av vatten i ångkraftsprocessen.     

Tabell 3. Utvärderingsmatris värmetransportmedium 

 
Generellt sett är oljorna bra eftersom dessa inte kräver något nämnvärt övertryck då de befinner sig 
inom respektive arbetstemperatur, vilket beror på hög kokpunkt. De har även goda egenskaper vad 
gäller korrosivitet, vilket är bra med hänsyn till underhåll. Den syntetiska oljan är cancerogen 
medan mineraloljan och den kiselbaserade oljan är förhållandevis harmlösa. Alla oljor är 
brandfarliga [45].  

Flytande salt klarar höga temperaturer vilket ofta är önskvärt eftersom det möjliggör ökad effekt i 
ångkraftsprocessen. Saltets svaghet är dess vilja att övergå till fast form redan vid relativt höga 
temperaturer, vilket gör att det måste hållas varmt även under de perioder då solen inte skiner för att 
inte täppa till ledningarna. Saltet är starkt oxiderande vilket i kontakt med organiska material så som 
trä kan orsaka brand. Saltet är även starkt korrosivt vilket ställer höga krav på material [45][47]. 

Vad gäller kostnad, brandrisk och miljövänlighet är vatten i en klass för sig. Problemet med vatten 
som HT-medium är att det måste trycksättas då temperaturen överskrider 100°C, detta för att inte 
förångas. Det höga trycket som krävs vid temperaturer kring 400°C anses riskabelt och är en av 
anledningarna till att direktgenerering av ånga i solfångarna används sparsamt i etablerade 
solkraftverk. Med hänsyn till underhåll är vatten inget bra val eftersom inspektioner av högt 
trycksatta rör kräver årliga och grundliga inspektioner av säkerhetsskäl [34]. 
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Möjligheten att samla in 400ºC är en viktig egenskap då önskemålet att arbeta vid ca 300ºC i 
ångprocessen finns sedan tidigare i systemets kravspecifikation, se bilaga B. Anledningen till att 
samla in en högre temperatur i solfångarna jämfört med den som används i ångprocessen är att en 
energibuffert ska kunna laddas upp under dagen och sedan användas på natten. Om temperaturen i 
bufferten ska kunna stiga så måste värme från HT-mediet avges och därför kommer temperaturen i 
denna minska. Dock så får den inte minska till lägre än 300ºC som efterfrågas i ångprocessen. 

Av jämförelsen framgår att vatten är det bästa alternativet av HT-medium för systemet. Dock är 
vatten inte ett alternativ eftersom behovet av trycksatta rör inte är genomförbart i en småskalig, 
underhållsfri enhet. Kiselolja anses därför vara det bästa alternativet eftersom ett 
högpresterande system, med höga arbetstemperaturer, är önskvärt.  

3.4 Utvärdering av befintlig solfångarteknik 
För att kunna konstruera och dimensionera solfångare till systemet utvärderas redan beprövade 
tekniker för solstrålningsinsamling. Detta sker i en utvärderingsmatris där teknikerna jämförs 
genom att poängsätta viktade kriterier som anses vara någorlunda mätbara, se tabell 4. Även de 
temperaturer som kan uppnås har förts in i matrisen. 

Tabell 4. Utvärderingsmatris för befintlig solfångarteknik. 

 
Koncept skapas som bygger på den mest lovande tekniken men vars konstruktion anpassas till ett 
småskaligt elproduktionssystem. Resultaten visar ett de typer av solfångare som rankas bäst är de 
som levererar låga till medelhöga temperaturer. Eftersom det sedan tidigare är fastställt att önskad 
insamlad temperatur är 400°C måste de högst rankade solfångartyperna modifieras om de ska kunna 
appliceras i detta system. En möjlig lösning kan vara att kombinera en lågtemperaturteknik med en 
teknik som har potential att ge höga temperaturer. 
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3.5 Presentation av solfångarkoncept 
Nedan är koncepten som framkom ur konceptgenereringen presenterade. Samtliga koncept bygger 
på resultatet från den tidigare utvärderingen av solfångartekniker.  

Lutande paraboliska rännor 
Konceptet utnyttjar paraboliska rännors goda egenskaper att koncentrera infallande solstrålning. 
Rännorna är mindre än de som används i nuvarande kraftverk. Detta möjliggör att flera rännor kan 
monteras ihop och skapa en modul som är enklare att transportera och som kräver mindre 
montering på plats, se figur 16. Speglarna är tillverkade i glas och varje spegel kan styras för att 
maximera solinsamlingen. Styrningen skulle kunna ske med t.ex. hydraulik eller någon slags 
kedjemotorik. För att anpassa solfångarna efter olika breddgrader kan modulerna vinklas upp för att 
alltid fånga ortogonalt infallande solstrålning. 

 

Figur 16. Principskiss över konceptet ”Lutande paraboliska rännor” 

Vakuumrörsolfångare kombinerad med paraboliska rännor 
Vakuumrörsolfångare är i deras ursprungliga användning monterade flera på rad och det är bara det 
välisolerade röret som värmer mediet. Uppnådda temperaturer är inte särskilt höga. Genom att 
kombinera rören med små rännor bakom är förhoppningen att temperaturen ska kunna öka, se figur 
17. Vakuumrören sitter glesare och parabolformade glasspeglar sitter fastmonterade bakom rören 
och reflekterar strålningen som inte direkt träffar röret. Parabolspeglarna är små och många speglar 
och rör är kombinerade för att bilda en modul. Modulen kan rotera under dagen för att maximera 
instrålningen. 

 

Figur 17. Principskiss över konceptet ”Vakuumrörsolfångare kombinerad med paraboliska rännor”. 
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Platt solfångare kombinerad med paraboliska rännor 
Platta solfångare används oftast i tillämningar där höga temperaturer inte efterfrågas. För att passa 
denna tillämning kombineras platt solfångare med paraboliska rännor för att kunna nå högre 
temperaturer, se figur 18. I botten av den platta solfångaren finns en plåt som är formad som små 
paraboliska rännor. Denna är belagd med en reflekterande plast som riktar strålningen mot röret. 
Eftersom det reflekterande materialet består av plast uppskattas kostnaderna bli mycket lägre än om 
speglar använts. Hela modulen består av flera rännor och är täckt med en eller flera glasskivor för 
att förhindra termiska förluster till omgivningen och skydda speglarna från smuts och UV-strålning 
som annars förstör den reflekterande beläggningen. Hela modulen roterar för att följa solen under 
dagen. För att inte värme ska stråla bort på sidorna och baksidan måste hela modulen isoleras väl. 
Denna kombination har inte blivit beprövad förut och det finns en risk att önskad temperatur inte 
kan uppnås med konstruktionen. 

 

Figur 18. Principskiss över konceptet ”Platt solfångare kombinerad med paraboliska rännor”. 

Kombination av platt solfångare och linjär Fresnel med vakuumrör 
I detta koncept används platta solfångare, som är placerade på marken, för att först förvärma 
mediet. Därefter värms det till önskad temperatur i en kompakt linjär Fresnel anordning, se figur 19. 
Platta speglar är utplacerade och riktade mot flera vakuumrör. På så vis så behövs ingen spegel 
bakom som reflekterar tillbaka den solstrålning som missar röret vid första skedet. De enkla 
speglarna är inte så dyra men konstruktionen ställer högra krav på marken som måste vara plan för 
att röret ska hamna fokus. Speglarna är monterade på cirkelbågar som rullar längs en skena och 
styrs med t.ex. hydraulik eller någon typ av kedjemotorik.  

 

Figur 19. Principskiss över konceptet ” Kombination av platt solfångare och linjär Fresnel med vakuumrör”. 
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Portabel parabolisk dubbelränna 
Denna solfångare liknar de som används i PTR-kraftverk men de har modifierats för att förenkla 
transport, montering och minska priset, se figur 20. Rännorna är konstruerade så att två stycken 
placerade bredvid varandra bildar en modul. Modulen kan rotera för att följa solen under dagen. I 
fokallinjen ligger ett vakuumrör som mediet flödar genom och värms upp. Kantvinkeln väljs så att 
vakuumrören placeras på samma höjd som kanterna på de parabolformade rännorna. Paraboliska 
rännor är en beprövad solfångarteknik som har en av de bättre verkningsgraderna så förhoppningen 
är att höga temperaturer skall kunna uppnås.  

 

Figur 20. Principskiss över konceptet ”Portabel parabolisk dubbelränna”. 

3.6 Utvärdering av solfångarkoncept 
Koncepten har precis som tidigare komponenter utvärderats i matriser med viktade krav, se tabell 5. 
De koncept som har skapats skiljer sig en del från existerande tekniker som redan används i 
solkraftverk och i andra områden såsom hushållsvarmvatten. Om en mer noggrann utvärdering ska 
kunna genomföras bör koncepten modelleras för att kunna utvärdera deras prestanda. Det görs en 
avgränsning där koncepten inte studeras vidare utan utvärderingen genomförs och kraven 
poängsätts med ungefärliga värden som uppskattas och anses vara rimliga. 

Tabell 5. Utvärderingsmatris för solfångarkoncepten. 
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Utvärderingen ger resultatet att koncepten ” Platt solfångare kombinerad med paraboliska rännor” 
och ” Vakuumrörsolfångare kombinerad med paraboliska rännor” samlar ihop mest poäng och 
rankas högst. Dock finns det vissa tvivel vad det gäller dessa koncepts förmåga att erhålla 
tillräckligt höga temperaturer. De ursprungliga tekniker som dessa koncept bygger på är inte 
konstruerade för högtemperaturtillämpningar. Även om de nu har modifierats för att öka 
temperaturen ytterligare så råder vissa tvivel om det trots detta är möjligt att uppnå önskad 
temperatur. Det är viktigt att den insamlade temperaturen på 400ºC uppnås då resten av systemet är 
dimensionerat efter denna. Med detta i tankarna tas beslutet att det koncept som har potential att 
klara temperaturkravet och som rankas högs, vilket är ”Portabel parabolisk dubbelränna”, är det 
koncept som ska vidareutvecklas. 

3.7 Utvärdering av energilagring 
Utvärderingen av de olika energilagringsmetoderna utförs på samma sätt som tidigare. Intressanta 
kriterier ställs upp och viktas efter betydelse. Dessutom kan det vara av intresse att använda sig utav 
både en långvarig och en kortvarig lagring och därför är utvärderingsmatrisen uppdelad i två 
kategorier. Den långvariga lagringen är tänkt att försörja systemet med energi under längre perioder 
utan sol, t.ex. på natten. Den kortvariga lagringen är en buffert som snabbt kan svara på ett plötsligt 
ökat behov av energi, vid t.ex. molnighet eller ökat effektuttag. Resultaten kan lätt bli missvisande 
om metoder som är konstruerade avsedda för olika saker jämförs i samma matris. De olika 
alternativen poängsätts och rankas, se tabell 6. 

Tabell 6. Utvärdering av energilagringstekniker. 

 
Poängsättning har till stor del baserats på en tabell, se bilaga A, över lagringsmediers egenskaper i 
en rapport från NREL (US Departmenet of Energy Laboratory) [25]. Eftersom det finns en mängd 
olika lagringsmedier att välja på för PCM, sensibel vätska respektive sensibel fast lagring så har ett 
medium valts för varje alternativ för att förenkla poängsättningen. Utvärderingsmatrisen ger 
resultatet att en långvarig PCM-buffert fylld med salt (NaNO3) och en kortvarig sandbuffert 
uppfyller ställda krav och kriterier bäst.  
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3.8 Utvärdering av ånggenerator 
En ångkokare anses inte vara ett alternativ då dessa har stora volymer trycksatt ånga vilket innebär 
att de skulle utgöra en större fara än ånggeneratorer med mera kompakta volymer av ånga, särskilt 
då underhåll och inspektion på plats är begränsat. De ånggeneratorer av typ ”Spiral Tube in Tube” 
utesluts på grund av de tryckfall som förväntas uppstå [46]. ”Tube in Shell” värmeväxlarna tål höga 
tryck och temperaturer men tar väldigt mycket plats i jämförelse med plattvärmeväxlare. 
Konventionella plattvärmeväxlare tål dock inte de temperaturer och tryck som önskas i denna 
applikation [48]. Lösningen anses vara en helsvetsad hybridvärmeväxlare som kombinerar 
plattvärmeväxlarens effektivitet och kompakthet med en ”Tube in Shell’s” robusthet. En 
värmeväxlare som anses lovande är AlfaDisc som produceras av Alfa Laval [49] [50]. Denna 
fungerar både som mot- och medströmsvärmeväxlare samt som ånggenerator upp till 100 bar och 
300°C. 

3.9 Utvärdering av kondensor 
Utvärderingen av kondensortyp kräver ingen djupgående jämförelse mellan de olika kandidaterna. 
Omgivningen kring den geografiska platsen där systemet ska vara stationerat, dess storlek och 
kostnad är aspekter som väger tungt i utvärderingen av dessa. 

Eftersom placeringen av systemet inte kan vara beroende av tillgång till stora mängder vatten samt 
att vatten på många ställen i tredje världen är en bristvara utesluts en kondensorer av vattenkyld 
rekuperativ typ. 

En evaporativa kondensor i serie med en rekuperativ värmeväxlare minskar visserligen mängden 
vatten som krävs till kylning, men även den mängden är för stor för platser där befolkningen knappt 
har vatten så det täcker behoven för att överleva. En evaporativ kondensor/kyltorn är dessutom 
inget bra val på grund av dess storlek och kostnad. 

En kondensor av luftkyld rekuperativ typ är ett bra val eftersom den inte är i behov av tillgång 
till vatten. Den är visserligen större och konsumerar mer elektrisk energi än en vattenkyld 
kondensor, men friheten att placera systemet där det behövs är av större vikt. 
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3.10 Val av systemlayout 
Nedan i figur 21 presenteras principiella kopplingsscheman för systemets solfångarsida och 
ångkraftssida. De olika färgade pilarna visar flödena hos arbetsmedierna under olika 
driftsscenarion.   

 

Figur 21. Principiellt kopplingsschema över systemet. 

Den orange slingan i figur 21 visar hur kiseloljan pumpas på morgonen då solen har gått upp men 
oljan inte har uppnått en temperatur som kan utnyttjas av systemet. Denna process tar upptill en 
timme för större kraftverk som använder paraboliska rännor [51]. Då systemet i fråga har betydligt 
lägre massflöden och mindre rördimensioner antas det ha en snabbare starttid varför denna del har 
utelämnats från beräkningarna i systemdimensioneringen.  

När oljan har uppnått en tillräcklig temperatur åker denna genom långtidsbufferten där den avger en 
viss mängd energi innan det åker vidare till ånggeneratorn vilket visas i slingan markerad med lila i 
figur 21. Om massflödet från solfångarfältet är större än vad som behövs i ånggeneratorn, skickas 
oljan genom slingan markerad med mörkblå via oljekylaren tillbaka till solfångarfältet. Om flödet 
från solfångarslingan inte täcker det som ånggeneratorn behöver, t.ex. vid molnighet eller stora 
effektuttag, tillförs olja som värms av bufferten via slingan som markerats med grönt i figur 21. 
Under nattetid körs endast den gröna slingan. 

På ångkraftssidan, den nedre i figur 21, körs slingan markerad med ljusblå kontinuerligt där ett 
konstant massflöde tillförs ångbufferten för att underhållsladda den. Vid plötsliga ändringar i 
systemet kan effekt tas ur ångbufferten, vilket visas med gul slinga. 
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3.11 Systemdimensionering 

Dimensioneringens grunder 
Eftersom systemet i sig måste konsumera en del av den energi som det själv producerar för att hålla 
processen igång, har de matematiska beräkningarna utförts iterativt med en dimensioneringskod 
skriven i MATLAB, som härefter kallas SysDim och finns fullständigt redovisad i bilaga E. Med 
hjälp av programmet har bland annat dimensioner och andra egenskaper för de olika 
komponenterna i systemet tagits fram. De ekvationer som ligger till grund för SysDim redovisas i de 
kommande avsnitten. Systemdimensioneringen som redovisas i denna rapport har utförts för en 
genomsnittlig dag, på en godtycklig plats i Namibia, det vill säga att komponenternas dimensioner 
och övriga egenskaper möter kraven för att användas på just den platsen.  

Figur 22 visar hur systemet är uppbyggt. Den effekt som tillförs systemet består endast av 
solstrålningen  som kommer in på solfångarsidan av systemet, övre delen av figur 22, där det 
via saltbufferten och ånggeneratorn tillför en viss effekt till ångkraftssidan av systemet, den undre 
delen av figur 22. Där driver expandern en elgenerator som levererar den elektriska effekten som 
kan tas ur systemet och fritt konsumeras, , samt användas för att täcka alla parasiteffekter, 

. Parasiteffekterna består av matarvattenpumpen, , pumpen som driver 
solfångarslingan, , pumpen som arbetar då massflödet av värmeöverföringsmedium i 
solfångarslingan inte räcker till, , kondensorfläkten,  samt fläkten för oljekylaren, .  

 

Figur 22. Kopplingsschema över systemets ingående komponenter. 
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Effektförbrukning 
Den maximala effekten som systemet skall leverera har under rubrik Behovsuppskattning bestämts 
till 30 kW. Energimängden som skall levereras har bestämts till 170 kWh per dygn. För att kunna 
matcha den inkommande effektmängden i form av solstrålning mot det som skulle levereras i form 
av elektricitet behövde variationerna av eleffektförbrukningen under ett dygn bestämmas. Eftersom 
en sådan kurva saknades har en approximativ kurva skapats. Denna visas i figur 23 där den svarta 
linjen visar effektuttaget och den streckade blå linjen motsvarar medeleffektuttaget under dygnet. 

 

Figur 23: Effektförbrukningen under ett dygn  

Kurvan har anpassats så att högsta effekten, 30 kW, levereras kring klockan 12:00 då matlagning 
antas ske, samt att systemet då i övrigt kräver som mest effekt eftersom det är då den högsta 
omgivningstemperaturen och den högsta solstrålningseffekten inträffar. En effekttopp på 25 kW 
antas även inträffa på kvällen kring middagstid då solen har gått ner. Effekten under nattetid antas 
vara något lägre än under dagen då t.ex. kylskåp och fläktar inte behöver arbeta lika hårt tack vare 
en lägre omgivningstemperatur samt att folk generellt antas vara mindre aktiva på nätterna.  

Denna behovskurva är kraftigt förenklad mot hur en verklig sådan skulle kunna se ut, men som 
grund till beräkningar och dimensionering av systemet ansågs den fullt duglig då den innefattar alla 
extremvärden som kan tänkas påverka systemets prestanda. Det är bara det maximala effektuttaget 
då solstrålning och omgivningstemperatur är som högst samt den totala energimängden som är 
dimensionerande. Utöver det kommer kurvans utseende inte ha någon inverkan på systemets 
dimensioner. Enkelheten hos kurvans form har underlättat felsökning av programmet och 
undersökning av dynamiska förändringar hos systemet.  
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Solstrålning och solfångarnas dimensioner 
En av de variabler i SysDim som varierar både på grund av geografisk position och av tidpunkt på 
dagen är solstrålningsintensiteten . Värden för solstrålningsintensiteten har hämtats från PVGIS 
[8] och en utförlig beskrivning av hur detta gått till finns att läsa i bilaga D. 
Solstrålningsintensiteten för en genomsnittlig dag i Namibia motsvarar en dag under mars månad 
och dess variation under dagen visas i figur 24 där den streckade blå linjen motsvarar 
medelsolstrålningsintensiteten under dygnet.  

 

Figur 24: Solstrålningseffekten under en genomsnittlig dag i Namibia 

Med dessa värden kunde den totalt insamlade effekten till systemet tecknas som ekvation 5. 

                                             (5) 

Där solstrålningsintensiteten enligt figur 24 betecknas . Den totala arean för alla solfångare 
betecknas  och  är en verkningsgrad för solfångare av typen paraboliska rännor, vilken bland 
annat tar hänsyn till reflektiva och termiska förluster.  har ansatts till 0,5 enligt information om 
tidigare beprövade exemplar [12].  

Den totala solfångararean kan skrivas som ekvation 6.   

                       (6) 

Där  och  är längden och bredden på en solfångarmodul, se figur 25 nedan där det 
slutgiltiga solfångarkonceptet visas i form av en CAD-modell. Längden  och bredden har 
valts till 2,4 m respektive 1 m utifrån uppskattningar om hanterbarhet vid installation och den 
maximalt tillåtna bredden på ett konventionellt, europeiskt lastbilsflak. Solfångarens höjd  
bestäms utefter val av mottagarrörets placering i förhållande till reflektorns djup,  m 
visade sig vara en lämplig höjd på solfångaren [9]. 
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Figur 25. Definiering av solfångarnas dimensioner illustrerade med en CAD-modell. 

Antalet solfångarmoduler  anpassas som indata till SysDim så att den insamlade 
solenergimängden räcker till att täcka energiförbrukningen sett över ett helt dygn, det vill säga 
arean under kurvan i figur 23. Variabeln  är mottagarerörets ytterdiameter och  dess 
koncentrationsfaktor, som är ett mått på hur många gånger solstrålningen förstärks då denna 
koncentreras på mottagarröret.  

I den färdiga CAD-modellen, se figur 25, ses två parallellkopplade mottagarrör som var för sig har 
en innerdiameter på 9 mm och en ytterdiameter på 15 mm, då en godstjocklek på 3 mm har antagits. 
Med ovanstående mått blev koncentrationsfaktorn  gånger vilket är något högre än de 
koncentrationer på 19 till 26 gånger som används i existerande PTR-kraftverk och därmed bör vara 
mer än tillräcklig för att nå temperaturer uppemot 400°C, vilket är den önskade 
insamlingstemperaturen [9]. I SysDim har koncentrationsfaktorn ingen betydelse och därför har 
beräkningarna baserats på ett enda långt rör med i stort sett samma tvärsnittsarea som de två 
parallellkopplade rören tillsammans, motsvarande en innerdiameter på 12,5 mm. Detta för att ge 
enklare beräkningar. 

Den insamlade solstrålningseffekten som omvandlats till värme leds vidare till saltbufferten och 
ånggeneratorn genom ett värmetransportmedium, en kiselolja, varvid ekvation 7 kan tecknas.   

                                   (7) 

Där  är massflödet av olja genom solfångarna vilket varierar under dagen för att se till att 
temperaturen ut ur solfångaren  hålls konstant vid 400°C. Oljans specifika värmekapacitet 

 sätts till 2100 J/(kg K) vilket är ett medelvärde för en godtycklig kiselolja [25]. Oljans 
temperatur då denna är på väg in i solfångarslingan, , bestäms utifrån ekvationerna 9 och 10 
som presenteras nedan, under rubriken Ånggeneratorn. 
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Ånggeneratorn 
Massflödet som leds in i ånggeneratorn, som för övrigt antas idealt isolerad,  är summan av 
flödet genom solfångarslingan samt det som kommer från saltbufferten, se figur 22, enligt         
ekvation 8. 

                                              (8) 

Där  är massflödet av olja som värms genom att passera saltbufferten. Flödet  varierar i takt 
med att solstrålningsintensiteten ökar eller minskar, för att på så sätt samla in solstrålningseffekten 

 enligt ekvation 7. Flödet  anpassar sig så att flödet  kan möta effektbehovet  
ställt från ångkraftssidan av systemet, se figur 22. Kopplingen mellan solfångarsidan och 
ångkraftssidan är ånggeneratorn som överför denna effekt, på precis samma sätt som en 
motströmsvärmeväxlare, enligt ekvation 9. 

                    (9) 

Där  är massflödet av vatten och ånga genom ånggeneratorn,  är specifika värmekapaciteten 
för vatten där ett snittvärde av 5140 J/(kg K) för vatten mellan 100°C och 290°C har använts [39]. 
Temperaturen  motsvarar kondenseringstemperaturen vilken är satt till 100°C för att eliminera 
undertryck i kondensorn. Temperaturen  motsvarar ångans temperatur vilken satts till 20°C under 

 för att ha en tillräcklig temperaturgradient. Temperaturen  är konstant 310°C 
eftersom både flödena  och  passerar genom saltbufferten, som håller en konstant 
temperatur, innan de fortsätter till ånggeneratorn. Oljans temperatur då den är på väg ut ur 
ånggeneratorn  är densamma som temperaturen in i solfångarna,  och varierar med 
storleken på effektförbrukningen.  räknas fram genom att iterativt bestämma vilken 
temperatur som motsvarar den krävda effekten i varje tidpunkt då övriga variabler i ekvation 10 är 
konstanta [39].    

                                  (10) 

 är värmeledningstalet för ånggeneratorns material vilket antas vara kolstål varför värdet          
59 W/(m K) har ansatts och  är ånggeneratorns värmeövergångsarea. För testfallet i Namibia 
användes en värmeövergångsarea på  22 m2 vilket motsvaras av värmeväxlaren AlfaDisc från 
Alfa Laval [49] med de dimensioner som illustreras med CAD-modellen i figur 26. 

 

Figur 26. Ånggeneratorns dimensioner illustrerade med en CAD-modell.  

0,48 m 

0,70 m 

0,36 m 
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Med de valda dimensionerna på ånggeneratorn visar figur 27 temperaturen, , på oljan då den 
lämnar ånggeneratorn som funktion av tiden under ett dygn. Det syns tydligt att det ökade 
massflödet, då effektförbrukningen är hög, medför en högre temperatur på oljan då denna lämnar 
ånggeneratorn.   

 

Figur 27. Temperaturen på oljan då den lämnar ånggeneratorn sett över ett dygn. 

Ångbufferten 
Massflödet av vatten som övergår till ånga genom ånggeneratorn, , förhåller sig till massflödet 
genom expandern och ångbufferten enligt ekvation 11.   

                                                       (11) 

Där  motsvarar det massflöde som laddar ångbufferten så att en viss mängd energi ska kunna 
hämtas om belastningen plötsligt ändras, som t.ex. vid klockan 12:00 och 19:00 i figur 23. 
Massflödet har satts som konstant till  kg/s så att en energimängd  
motsvarande 46 kWh tillförs bufferten varje dygn, då ångbufferten antas bete sig som en sensibel 
värmelagringskälla enligt ekvation 12.  

                                 (12) 

Där  är 24 timmar för ett dygn. Denna mängd energi räcker till att täcka belastningsökningarna 
klockan 12:00 och 19:00 om ångbufferten antas vara idealt isolerad. Energimängden är väl tilltagen 
eftersom fullständig information om ångbuffertens funktion saknas samt att fluktuationer i 
elkonsumtionen lär vara mycket större för ett verkligt system och därför antas en någorlunda snabb 
återfyllning av bufferten behövas.   
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Med en volym av  m3 blir återfyllnadstiden för en helt tömd ångbuffert ungefär 6 timmar 
enligt ekvation 13, där  är densiteten för sanden som används i bufferten vilken har satts till 
2000 kg/m3 [52] och sandens specifika värmekapacitet är  som uppgår till 835 J/(kg K) [53]. 
Tiden anses rimlig i det anseendet att den inte kommer behövas fyllas med hela sin volym mer än 
vid systemets första start. 

                             (13) 

I figur 28 nedan definieras den tänkta sandbuffertens grovt uppskattade dimensioner med hjälp av 
en CAD-modell då den förpackats i en riklig mängd isolering. 

 

 

Figur 28. Den tänkta sandbuffertens dimensioner illustrerade med en CAD-modell.  

Expandern 
Expandern, som antas arbeta isentropiskt, levererar effekten till generatorn enligt ekvation 14 
[39]. 

                                          (14) 

Där är expanderns isentropiska verkningsgrad vilket har bestämts till 0,65 [54]. Entalpierna  
och  för givna temperaturer och tryck sattes till 2767 kJ/kg respektive 2100 kJ/kg [39]. I 
SysDim beräknades den maximala expandereffekten till 35,60 kW. Massflödet av ånga uppgick vid 
maximal expandereffekt till 0,087 kg/s. 

Vid dimensionering av expandern användes ett separat program, skrivet i MATLAB, som från och 
med nu kallas för ExpDim och kan ses i bilaga F. I ExpDim användes admissionstryck, 
kondenseringstryck och diverse geometriparametrar som indata för att räkna fram maximal 
expandereffekt och maximalt massflöde av ånga. 
  

0,5 m 

1,6 m 
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Eftersom endast vissa delar av expansionen och återkompressionen, se figur 29, kan användas 
tillsammans med den isentropiska verkningsgraden har hela expanderns förlopp ansetts ske idealt. 
Det är en av anledningarna till att resultaten mellan de olika programmen skiljer sig något från 
varandra. Dimensionerna bör därför anses som ungefärliga.   

 

Figur 29. Arbetsförloppet i en cylinder på den femcylindriga axialkolvexpandern. 

Beräkningarna har utförts i fler steg där varje del i processen innefattar ett av följande steg: 
Fyllnadsfas, expansionsfas, utsläppsfas och återkompressionsfas. För mer detaljerad information om 
de matematiska formlerna bakom kolvexpanderns arbetsförlopp hänvisas till ExpDim i bilaga F.   

Med programmet beräknades att en kolvexpander med 5 cylindrar som vardera hade kolvdiametern 
41 mm och slaglängden 41 mm samt med en storlek av det skadliga rummet motsvarande 1 % av 
slagvolymen att den maximala expandereffekten uppgick till 35,75 kW då massflödet av ånga var 
0,099 kg/s. I figur 30 visas en enkel CAD-modell över expanderns utvändiga dimensioner som är 
grovt uppskattade. 

 

Figur 30. Expanderns utvändiga mått illustrerade med en mycket enkel CAD-modell.   

0,2 m 

0,25 m 
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Generatorn 
Generatorn i sin tur levererar en uteffekt som ska täcka den användbara elektriska effekten samt alla 
parasiteffekter enligt ekvation 15. 

                                                (15) 

Där  är generatorns verkningsgrad vilken har satts till 0,90 som är ett vedertaget värde på 
verkningsgrader för elgeneratorer. Mått typiska för en växelströmsgenerator med effekten            
30-35 kW har hämtats direkt från en återförsäljare av generatorer [53]. Dimensionerna illustreras 
med en CAD-modell i figur 31 nedan. 

  

Figur 31. Generatorns dimensioner illustrerade med en CAD-modell. 

Parasiteffekter 
Enligt figur 22 kan parasiteffekterna tecknas som ekvation 16. 

                                (16) 
  

0,70 m 

0,45 m 
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Kondensorn 
Kondensorfläktens effekt  kan skrivas som ekvation 17.  

                                           (17) 

Där  är verkningsgraden för en fläkt vilken sattes till 0,8 [56]. Här betecknar  den effekt 
som fodras för att hålla en mängd luft i rörelse enligt ekvation 18. 

                                           (18) 

Där  är luftens densitet,   och  är höjden respektive bredden på den luftpelare som 
passerar kondensorns kylande area, se figur 32, och  är luftpelarens hastighet.  

 

Figur 32. Kondensorns mått och luftpelarens definition. 

Den effekt som måste kylas bort i kondensorn bestäms av ekvation 19 [39]. 

                              (19) 

Där  är entalpin i punkt a, se figur 22, vilket är 419 kJ/(kg K) [52]. Effekten  ska kylas bort i 
en luftkyld kondensor som här har approximerats med en platta som kyls under forcerad konvektion 
enligt ekvation 20 [57]. 

                                                (20) 

Där  är kondenseringstemperaturen 100°C och  är omgivningstemperaturen som varierar 
under dagen. Den senare approximeras med en sinusfunktion, till formen lik figur 24, som varierar 
mellan 16°C och 28°C för Namibia. Värmeövergångstalet  bestäms av ekvation 21 nedan och  
motsvarar kondensorns kylarea som bestäms utifrån ekvation 22. 

                                      (21) 

Där  är luftens värmeledningstal vilket har satts till 0,0279 W/(m K),  är Prandtls tal vilket 
satts till 0,705. Luftens viskositet betecknas  och har satts till . Alla dessa är 
medelvärden för temperaturintervallet 0-100°C [39].  
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Kondensorns kylarea  bestäms utifrån ekvation 22. 

                                                  (22) 
Där  är kondensorns djup och  dess bredd. Antalet tunna skivor som ligger staplade inom 
kondensorn betecknas , se figur 32. Dessa är i kontakt med den strömmande luften både på sin 
ovan- och undersida varför det multipliceras med 2. Med tunna skivor menas att de har tjockleken 
noll, vilket innebär att kondensorns höjd  kan tecknas som ekvation 23. 

                                              (23) 
Där spaltavståndet mellan skivorna  har satts till 10 mm utifrån uppskattningar [58]. Kondensorns 
höjd, bredd och djup är parametrar som matas in i programmet varefter programmet presenterar 
resultaten om kylarean är tillräckligt stor. Kopplingen mellan ekvationer 17 till 23 ligger i luftens 
hastighet vilken måste vara tillräcklig för att kyla bort den givna effekten och därmed bestämmer 
fläkteffekten som är kondensorns parasiteffekt. Kondensorfläktens effekt under ett dygn för en 
kondensor med måtten   m,  m och  m visas i figur 33. I figuren ser 
effekten ut att vara lika med noll under stora delar av dygnet. I själva verket är effekten inte lika 
med noll utan bara väldigt liten. Det kommer sig av att den hastighet på luften som krävs för att 
kyla bort den relativt låga värmeeffekten från kondensorn är väldigt låg och därmed blir 
fläkteffekten praktiskt taget lika med noll. Detta kan ses som svaghet i den matematiska modellen 
som beskriver kondensorkylningen.    

 

Figur 33. Kondensorfläktens effektförbrukning under ett dygn. 

Kondensorns utseende och dimensioner kan ses i figur 34 nedan där dessa illustreras med en enkel 
CAD-modell. 
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Figur 34. Kondensorns dimensioner förklarade med en enkel CAD-modell. 

Matarvattenpumpen 
Matarvattenpumpens effekt  skrivs enligt ekvation 24 [39] som: 

                                        (24) 

Där  är volymiteten i punkt a i figur 22, vilket satts till 0,0010437 m3/kg [39]. Arbetstrycket  
 bar och bestämdes utifrån  och kondenseringstrycket   bar utifrån 

kondenseringstemperaturen  [39]. Pumpens isentropiska verkningsgrad  har satts till 0,75 vilket 
är ett vanligt förekommande värde för verkningsgrader på matarvattenpumpar [31]. 
Matarvattenpumpens effektförbrukning under ett dygn visas i figur 35. Vidare kan i figur 36 ses 
vilka yttre dimensioner som valts för matarvattenpumpen. Måtten på pumpen är hämtad från en 
återförsäljare av pumpar och anses vara normala för en pump på 1 kW, vilket ansågs vara ett 
lämpligt värde på pumpens maxeffekt [53].     

 m 

 m 

 m 
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Figur 35. Matarvattenpumpens effektförbrukning under ett dygn. 

 

Figur 36. Matarvattenpumpens dimensioner utsatta i en CAD-modell. 

  

0,4 m 

0,15 m 
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Saltbufferten 
Saltbufferten fungerar som en värmeväxlare där huvudröret delar sig till flera mindre rör som i 
kombination med grafitskivor ska överföra värme mellan oljan och saltet, se figur 37. 

 

Figur 37. Saltbuffertens inre dimensioner, obs! utan grafitskivor inritade. 

Effekten som går åt för att driva pumpen som skickar oljan genom saltbufferten, har bestämts enligt 
ekvation 25. 

                                                      (25) 

Pumpens verkningsgrad  har satts till 0,75 [31]. Tryckfall genom rörledningarna  har 
förenklats genom att utelämna tryckfall på grund av höjdskillnader mellan de olika komponenterna 
eftersom dessa ansågs svåra att uppskatta och ge små bidrag. Tryckfallet består av friktionsförluster 
på grund av turbulent strömning genom rörledningarna och engångsförluster genom de rörkrökar 
som ingår i rörslingan enligt ekvation 26. 

                                   (26) 

Där  bestäms enligt 27 och  bestäms enligt ekvation 31. Antalet rör i 
bufferten tecknas  och antalet engångsförluster tecknas , dessa bestäms utifrån buffertens 
storlek, se ekvation 32. Friktionsförlusterna bestäms enligt ekvation 27 [11]. 

                                   (27) 

Där  är oljans densitet vilket sätts till 900 kg/m3 [25]. Rören genom saltbufferten antas ha en 
innerdiameter  som har satts till 5 mm. Rören som går genom bufferten har längden 

 vilket bestäms utifrån den behövda buffertvolymen, vilket i sin tur bestäms enligt 
ekvation 27. Medelströmningshastigheten hos oljan  kan bestämmas utifrån massflödet  
enligt ekvation 28. 

                                                (28) 
 
Friktionsfaktorn  i ekvation 27 bestäms enligt ekvation 29 [11]. 

                                     (29) 



48 

Där  är rörets ytråhet vilket satts till 0,045 mm motsvarande ”kommersiellt stål” och Reynolds tal 
bestäms enligt ekvation 30 [11]. 

                                                       (30) 

Tryckfallet på grund av engångsförluster har beräknats enligt ekvation 31. 

                                           (31) 

Där  för en rundad rörareaminskning som vid inloppet till en rörgren markerat som II och 
IV i figur 37. För rörareaökningar som I och III i figur 37 har  ansatts. Antalet rör  
bestämdes till 32 stycken utifrån information om buffertstorleken från ekvation 32, därefter kunde 
antalet engångsförluster  bestämmas vilka används i ekvation 26. Buffertens storlek kunde 
bestämmas utifrån dess volym som tecknas enligt ekvation 32. 

                                                              (32) 

Eftersom bufferten antas arbeta endast inom det latenta området har en viss marginal tillförs 
volymen för att säkerställa att bufferten alltid sig inom det området. Saltets densitet  sattes till 
2257 kg/m3 [25]. Saltets latenta stelningsvärme  sattes till 172 kJ/kg.  

Energiinnehållet i bufferten, , varierar under dygnet enligt ekvation 33 beroende på 
massflödet . Om denna är positiv så tas effekt ut ur bufferten, om den är negativ laddas 
bufferten, se även figur 22.  

                           (33) 

Där  är tiden som bufferten laddas eller töms. Buffertpumpens effektförbrukning som funktion 
av tiden under ett dygn visas i figur 38. 

 

Figur 38. Buffertpumpens effektförbrukning under ett dygn 

Som figur 38 visar måste buffertpumpen arbeta hårt under effekttopparna som inträffar vid klockan 
12:00 och 19:00. Vid klockan 12:00 arbetar pumpen med att komplettera massflödet från 
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solfångarslingan med ett massflöde hämtat ur bufferten, detta för att energin direkt från 
solstrålningen inte är tillräcklig för att täcka behovet från ångkraftsidan. Vid klockan 19:00 har 
solen gått ner och buffertpumpen förser då systemet med energi som bara hämtas ur bufferten. 
Kurvan är något missvisande då det ser ut som att buffertpumpens effektbehov är lika med noll 
även under natten. Givetvis är så inte fallet, utan den kräver en viss elektrisk effekt även då. Att 
förbrukningen är så låg beror på de små massflöden som krävs då behovet av elektricitet är lågt. För 
en illustration av den tänkta buffertpumpens dimensioner se figur 39, som även visar dimensionerna 
på solfångarpumpen, då dessa har ungefär samma maximala effektbehov. Dimensionerna är 
hämtade från en tillverkare av pumpar och är i storleksordningen med vad som får anses normalt för 
pumpar med en maximal effekt på 0,5 kW, vilket ansågs vara ett lämpligt värde på de båda 
pumparnas maxeffekter [53].       

 

Figur 39. Buffertpumpens och solfångarpumpens dimensioner illustrerade med en CAD-modell. 

Buffertens energiinnehåll som funktion av tiden under dygnet visas i figur 40. 

 

Figur 40. Buffertens energiinnehåll under ett dygn. 

0,25 m 

0,15 m 
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Den blå linjen i figur 40 visar hur buffertens energiinnehåll på början och slutet av dygnet förhåller 
sig. Val av antalet solfångarmoduler  anpassas så att lutningen är horisontell eller svagt positiv, 
vilket innebär att bufferten är tillräckligt stor för att balansera dygnsbehovet mot 
solinstrålningsmängden. För Namibiafallet valdes 57 solfångarmoduler i kombination med en 
buffert med en kapacitet på 260 kWh, detta så att ett visst utrymme för variation i energilagringen 
skulle vara möjlig.  Med nämnd kapacitet blev saltbuffertens saltvolym 2,4 m3 enligt ekvation 32 
och dimensionerna på saltinnehållet sattes till  m,  m och  m. Med lite 
tilltagna mått för isolering blev buffertens yttermått enligt de som visas i figur 41. Buffertens vikt 
uppskattas till ca 6000 kg varav 5400 kg är salt. 

 

Figur 41. Saltbuffertens yttre dimensioner illustrerade med en CAD-modell.  

2,8 m 

1,4 m 

1,4 m 
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Solfångarpumpen 
Effekten som går åt för att driva pumpen, se figur 42, som skickar kiseloljan genom solfångarna har 
bestämts enligt ekvation 34. 

              (34) 

Där  är oljans volymitet vilken har satts till 0,0014164 m3/kg [24], pumpens verkningsgrad  
har satts till 0,75 [31]. Tryckfallet som pumpen måste övervinna betecknas och har bestämts 
enligt ekvation 35. 

                        (35) 

Där  har bestämts enligt ekvation 26,  är antalet solfångarmoduler och  
har beräknats på samma sätt som ekvation 27, med ändrade ingångsvärden, i ekvation 36. 

               (36) 

Innerdiametern på rören är istället  12,5 mm enligt resonemanget kring ekvation 6 och hela 
rörlängden genom solfångarfältet antas ha samma diameter. Medelströmningshastigheten, , 
bestäms utifrån  och friktionsfaktorn  har bestämts på samma vis som i ekvation 29. Totala 
längden rör genom solfångarfältet, , bestäms enligt ekvation 37.  

                          (37) 

Där  är antalet solfångarmoduler och  är totallängden hos slangarna som kopplar ihop 
modulerna. Denna har uppskattats till att vara 1 m. Längden, , ska innefatta övriga rörlängder 
som t.ex. mellan sista modulen och saltbufferten. Denna har uppskattats till 10 m. 
Solfångarpumpens effektförbrukning under ett dygn visas i figur 42. Som syns av figuren ökar 
pumparbetet i takt med att solstrålningseffekten ökar, fram till effektförbrukningstoppen vid 
klockan 12:00 då temperaturen hos oljan på väg ut ur ånggeneratorn är som högst och måste då 
pumpas snabbare genom solfångarfältet. 

 

Figur 42. Solfångarpumpens effektförbrukning under ett dygn. 
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Oljekylare 
Ett sätt att begränsa massflödet genom solfångarsystemet och se till att kiseloljan inte överhettas är 
att tillföra en oljekylare mellan saltbufferten och rörledningen mellan ånggeneratorutlopp och 
solfångarinlopp. Denna ser till att temperaturen vid solfångarinloppet är densamma som 
ånggeneratorutloppstemperaturen. Oljekylarens parasiteffekt   bestäms på samma sätt som 
kondensorfläktens effekt, se ekvationer 17-23. Skillnaden är att den effekt som ska kylas bort, som i 
ekvation 20 betecknas , skrivs som ekvation 38. 

                                  (38) 

Där  är oljekylarens konvektiva area,  är latenta temperaturen i saltbufferten vilket är 
310°C. En kylare med måtten   m,  m och  m samt spaltavståndet 10 
mm ligger till grund för värdet på  som är konvektionsformelns värmeövergångstal. Nedan i figur 
43 visas oljekylarens effektförbrukning under ett dygn. Vidare kan den tänkta oljekylarens 
dimensioner ses i figur 44. Den maximalt bortkylda effekten är  = 26 kW, vilket är en 
avsevärd mängd energi som går till spillo.  

 

Figur 43. Oljekylarens effektförbrukning under ett dygn. 
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Figur 44. Oljekylarens dimensioner illustrerande med en enkel CAD-modell. 

3.12 Systemets totala verkningsgrad 
Systemets totala verkningsgrad beräknas som andelen av den instrålade soleffekten som omvandlas 
till användbar elektrisk effekt. Systemets genomsnittliga totala verkningsgrad beräknas enligt 
ekvation 39 där ingående parametrar är tidigare nämnda effekters medelvärden och  är totala 
solfångararean. 

            (39) 

Verkningsgraden för systemet i Namibia blir cirka 13 %. Om effekten som kyls bort i oljekylaren 
skulle kunna utnyttjas kan verkningsgraden höjas till cirka 29 %.  Dessa värden gäller för ett system 
med tidigare nämnda idealiseringar, som t.ex. försummandet av termiska förluster i rörledningar.  
  

 m 

 m 

 m 
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3.13 Det färdiga systemet 
Komponenterna som ingår i systemet och som har dimensionerats och modellerats i föregående 
avsnitt assembleras i Solid Edge till ett komplett system. Komponenterna i ångkraftsdelen av 
systemet positioneras, se figur 45, i en mindre container med dragna rör. Figuren visar systemet från 
två olika vinklar utan väggar och tak och en med väggar och tak. Containerns bredd, höjd och djup 
är 2 m, 2 m respektive 1 m och den uppskattas väga 2 ton.  

 

Figur 45. Bild över det färdiga systemet i CAD. 
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Solfångarna visas i figur 46 placerade i ett fält om 16 stycken. Rören är dragna på visat sätt för att 
minska rörsträckan. CAD-modellen ger information om att en solfångarmodul får en vikt på cirka  
75 kg. 

 

Figur 46. Bild över ett mindre solfångarfält modellerat i CAD. 

För att visualisera hur stort hela systemet, Ångkraftsdelen, solfångarna och saltbufferten, blir har de 
placerats ut på ett fält med en bil bredvid för jämförelse, se figur 47. Efter dimensionering och 
CAD-modellering uppskattas att hela systemet med 57 stycken solfångare understiger en total vikt 
på 15 ton. Systemet uppskattas kunna transporteras med två stycken lastbilar, varav en bör ha en 
kran för att underlätta installation.  

 

Figur 47. Montage över hela systemet utplacerat på ett fält i Namibia.  
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4  DISKUSSION  
I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel.  

Totalverkningsgraden för systemet, det vill säga från solstrålning till elektriskeffekt hamnar på 
ungefär 13 %. Detta är något högre än de förstbyggda PTR-kraftverken i Kalifornien, men kan ändå 
anses som relativt lågt med tanke på de idealiseringar som har gjorts längs vägen. Många av dessa 
förenklingar har dock varit nödvändiga för att överhuvudtaget kunna arbeta vidare i processen. 
Komplexiteten hos systemet innebär att påverkan av dessa idealiseringar och förenklingar skulle 
kunna diskuteras i all oändlighet men här ska de som anses ha störst inverkan på resultaten kort 
diskuteras. 
En sådan förenkling rör sig om den så kallade oljekylaren. Denna har till uppgift att sänka 
temperaturen på oljan som inte används i ånggeneratorn och inte kan ladda bufferten, innan den 
blandas med den utgående strömmen från ånggeneratorn på väg in i solfångarfältet, se figur 22. 
Som systemlösningen ser ut nu så går en relativt stor mängd energi till spillo. Detta är för att se till 
att temperaturen på oljan inte är för hög då den skickas in i solfångarna, eftersom kvalitén och 
livslängden hos oljan förstörs om den överhettas, men främst är det för att den iterativa modellen 
inte klarar funktionsberoendet på ytterligare en variabel som behövs innan denna har bestämts. Om 
värmen som går till spillo kunde utnyttjas av systemet, skulle systemets totalverkningsgrad stiga till 
cirka 29 %, dock fortfarande med övriga idealiseringar närvarande. Det anses därför vara av intresse 
att skapa en mer utförlig modell, alternativt att hitta ett sätt att bättre utnyttja denna spillvärme. 

Det finns ett antal idéer om hur denna värmeeffekt skulle bättre kunna utnyttjas. En idé är att 
matarvattnet på väg till ånggeneratorn i ångkraftsprocessen skulle kunna förvärmas för att höja 
processens verkningsgrad. En annan är att värmen skulle kunna användas i ett vattenreningsverk. 
Mest logiskt vore det kanske att använda en buffert som kan arbeta över ett större 
temperaturintervall. En möjlig sådan lösning är en flertankslösning. Där sjunker 
värmetransportmediets temperatur över ett större intervall och laddar (eller laddar ur) de olika 
lösningarna under olika delar av temperaturintervallet. En följdfråga som kan ställas är då huruvida 
det skulle påverka den totala buffertstorleken, pumparbetet, och systemet i övrigt. 

En annan förenkling som kraftigt påverkar totalverkningsgraden är verkningsgraden för 
solfångarna. Det nämns i avsnittet Solstrålning och solfångarnas dimensioner att verkningsgraden 
har satts till 50 % vilket är ett värde från prototypkraftverk från 1980-talet. Förmodligen så ligger 
verkningsgraden högre än så efter 30 års utveckling men pålitliga värden har inte hittats. Det är 
därför värt att nämna att om verkningsgraden skulle höjas till 80 % skulle systemet behöva 36 
solfångarmoduler istället för 57 stycken Å andra sidan om verkningsgraden för solfångarna sätts till 
30 % behövs 95 stycken solfångarmoduler. Det blir uppenbart att systemets storlek är kraftigt 
beroende på solfångarnas verkningsgrad. Oavsett solfångarnas verkningsgrad så tar utrustningen för 
ångprocessen väldigt liten plats i jämförelse med solfångarmodulerna. 

Solstrålningsdata är uttaget för en genomsnittlig dag under året med de förenklingar som finns hos 
PVGIS-systemet. Likaså är effektförbrukningens variation under dagen påhittad. Båda dessa 
ingångsvärden kan varieras i programmet. Påverkan av solinstrålningsvariationer anses inte ge lika 
stora inverkan på resultaten i förhållande till variationerna som uppkommer på grund av t.ex. 
solfångarnas verkningsgrad men är inte heller obetydliga. Effektförbrukningsvariationen spelar en 
ganska stor roll i hur systemet utformas, mer specifikt på ångkraftssidan. 

Det står klart att det måste finnas en långtidsbuffert, som har valts till en latent saltbuffert, om 
systemet ska kunna leverera el under natten. Däremot är det inte självklart nödvändigt att utrusta 
systemet med en korttidsbuffert, ångbufferten, eftersom det finns en möjlighet att saltbufferten kan 
ha en tillräckligt snabb responstid för att klara av snabba variationer i effektförbrukningen. Detta 
beror självklart på hur snabba och frekventa sådana variationer är. Det har antagits att det krävs en 
konstant effekt för att underhållsladda ångbufferten vilket motsvarar 46 kWh per dygn. Detta är 
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ungefär en fjärdedel av den totala levererade energimängden per dygn, så om ångbufferten är 
överflödig kan systemets totalverkningsgrad förbättras om denna tas bort. 

Sådana beslut är svåra att fatta eftersom komponenterna i systemet ligger väldigt olika till i sina 
respektiva utvecklingsstadier. Vissa komponenter, t.ex. ångbufferten, saltbufferten och expandern, 
ligger fortfarande på forskningsstadiet och har inte använts i liknande applikationer. Solfångarna 
som har valts till systemet finns inte på marknaden men liknande teknik existerar och finns 
etablerat. Andra komponenter så som pumpar, generatorer och kondensorer finns ute på marknaden. 
Detta gör att realiserbarheten av detta system är kraftigt beroende av utvecklingen hos de 
komponenter som är minst färdigutvecklade. 
Detta innebär även att det blir svårt att utvärdera alla krav som har ställts i kravspecifikationerna 
och därför kan alla krav inte anses uppfyllda. Många av kraven som har varit grundläggande i 
dimensioneringen, t.ex. de levererade effekt- och energimängderna har uppfyllts, medan andra som 
t.ex. brandrisk och säkerhet inte är mätbara vid nuvarande läge. Vid vidareutveckling av systemet 
från ett enklare dimensionerat koncept till en mer färdig produkt bör resterande krav och önskemål 
beaktas. 

Sist bör nämnas att resultaten bör ses som ett bevis på att det är möjligt att realisera ett sådant 
system, snarare än att de beräknade dimensionerna är de exakta som behövs för ett komplett 
fungerande system. Det kan också konstateras att axialkolvexpandern passar för denna typ av 
applikation eftersom dess dimensioner anses rimliga. 
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5  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och framtida arbete. 
 

Systemet som har tagits fram bygger på idealiseringar och förenklingar. Framtida arbete bör baseras 
på skapandet av mera noggranna modeller över samtliga ingående delar om intresset finns att 
vidareutveckla detta koncept. En lista med förslag följer nedan: 

1. En mer noggrann behovsuppskattning behöver utföras, likaså naturen hos 
effektförbrukningen. Dessa är avgörande för hur systemet ser ut och programmet 
SysDim är anpassat så att dessa kan varieras som indata.  

2. En mer noggrann modell över solfångarna bör utvecklas eftersom de är avgörande för 
systemets totala storlek, vilket inskränker på möjligheterna för systemet att uppnå 
önskemål om transporterbarhet. Paraboliska rännor anses vara den befintliga 
solfångartekniken som lämpar sig bäst för moduluppbyggnad. Hur dessa ska styras för 
att följa solen och hur stor denna parasiteffekt kommer bli bör bestämmas. 

3. En modell som bättre klarar det dynamiska beteendet hos systemet, inklusive 
värmeförluster, borde skapas. Detta skulle exempelvis kunna utföras i Simulink.  Med 
en sådan modell skulle möjligheterna till att bättre ta tillvara på värmen från oljekylaren 
kunna undersökas 

4. Utformningen av värmeväxlaren inuti långtidsbufferten bör undersökas närmre. I 
nuläget har endast uppskattningar om denna gjorts. Möjligheter till att anpassa bufferten 
för att kunna arbeta över ett större temperaturintervall skulle kunna utföras i 
kombination med punkten ovan. Ett latent fasändringsmaterial rekommenderas som 
lagringsmedium tack vare dess överlägsna energitäthet och konstanta temperatur i 
latenta området. Materialets effekttäthet bör undersökas och jämföras med 
ångbuffertens, för att kunna avgöra om ångbufferten är nödvändig. Detta kan lämpligen 
ske parallellt med punkt 1. 

5. En mer noggrann modell över rörledningarna som ingår i systemet kommer att ge bättre 
information om pumparbeten och uppkommande parasiteffekter. Hur alla flöden ska 
styras och regleras bör också bestämmas. 

6. Närmre undersökning av effektvariationerna i solstrålningsdata bör utföras. Mer 
utförliga sätt att ta fram solstrålningsdata finns bland källorna. Även bättre indata för 
omgivningstemperaturen borde hittas och införas i SysDim. I nuläget följer 
temperaturen en enkel sinuskurva vilket kan enkelt ersättas av bättre värden om sådana 
hittas. 

7. Arbete med utveckling av ångsystemets expander och buffert bör fortsätta. 
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BILAGA A: ENERGILAGRINGSMEDIUM 

Tabell över olika energilagringsmediums egenskaper och kostnad. 

 
 
  



 

BILAGA B: KONCEPTETS KRAVSPECIFIKATION 

Systemet skall:  

• använda solen som energikälla. 

• använda sig av en axialkolvexpander. 

• leverera elektricitet via en generator. 

• klara av att leverera en maxeffekt på 30 kW. 

• klara av att leverera en energimängd på 170 kWh per dygn.  

• använda vatten som arbetsmedium i ångkraftsprocessen. 

• klara av att leverera elektricitet under dygnets mörka timmar. 

• tåla väderförhållandena på plats, i form av: vind, regn, sol, damm, kyla osv. 

• inte utgöra en fara för människor och djur i dess närhet. 

• kunna transporteras till platsen på ett sätt som är anpassat efter vägskick och 
transportmöjligheter. 

• kunna installeras på plats utan behov av tungt maskineri. 

• vara brandsäkert. 

• vara svårstulet. 
 

Systemet bör: 

• klara upptill 1 dygn utan solsken.  

• klara längre perioder emellan servicetillfällen. 

• ha en livslängd som är konkurrenskraftig gentemot andra småskaliga elkraftverk. 

• konstrueras så att rengöring och underhåll enkelt kan utföras. 

• ha en konstruktion som är driftsäker.  

• kunna anpassas efter olika geografiska positioner. 

• innehålla ett automatiskt solföljningssystem. 
 
Systemet önskas:  

• tillverkas till så låg kostnad som möjligt utan att äventyra prestandan till för stor grad. 

• vara självrengörande. 

• kunna vara möjligt att återvinna.  

• använda sig av miljövänliga arbetsmedier.  

• tillverkas så miljövänligt som möjligt. 

• kunna kompletteras med andra drivmedel/energikällor. 
  



 

BILAGA C: SOLFÅNGARNAS KRAVSPECIFIKATION 
Solfångarna skall:  

• klara av att leverera en genomsnittlig energimängd som täcker 170 kWh utnyttjad 
elektrisk energi per dygn. 

• leverera en temperatur på 400 ˚C. 

• använda en ofarlig vätska som värmetransportmedel, om en sådan används. 

• klara väderförhållandena på plats, i form av: vind, regn, damm, kyla osv. 

• inte utgöra en fara för människor och djur i dess närhet. 

• kunna öka eller minska sin kapacitet för att anpassas efter de strålningsvariationer som 
beror på geografisk placering   

• ta så liten plats som möjligt vid transport till platsen.  

• installeras på plats utan behov av tungt maskineri. 

• vara brandsäkra. 

• vara svårstulna. 
 

Solfångarna bör: 

• klara längre perioder emellan servicetillfällen. 

• ha en livslängd som är konkurrenskraftig gentemot liknande befintligt teknik. 

• konstrueras så att rengöring och underhåll kan enkelt utföras. 

• innehålla ett automatiskt solföljningssystem. 
 
Solfångarna önskas:  

• tillverkas till så låg kostnad som möjligt utan att äventyra prestandan till för stor grad. 

• vara självrengörande. 

• tillverkas så miljövänligt som möjligt. 
  



 

BILAGA D: HUR SOLSTRÅLNINGS- OCH 
TEMPERATURDATA HAR VALTS 

Solfångarsystemet är tänkt att byggas med enaxlig styrning som roterar kring en axel i Nord/Sydlig 
riktning och liggandes parallellt med det plana underlaget. Detta motsvarar det scenario som kallas 
”Inclined Axis” hos PVGIS systemet. För ”Inclined Axis” fallet ger PVGIS de globala 
strålningsmängder per kvadratmeter i kWh/m2 antingen som ett dagsgenomsnitt för en viss månad, 
eller som ett månadsgenomsnitt under året, se figur 1.  

 

Figur 48. Schematisk bild över solstrålningen som funktion av tiden på dygnet och årstiderna sommar/vinter. De 
färgmarkerade fälten visar strålningsmedelvärdet under respektive årstid. 

Solstrålningsdata för en genomsnittlig dag under en given månad, finns endast att tillgå för 
fastmonterade och tvåaxligt styrda system.  Data som har använts gäller för tvåaxligt styrda system 
vilket avviker något från ”Inclined Axis” vilket bör noteras.  

Solstrålningsdata för en dag i den månad som har ett snittvärde som ligger närmast årsgenomsnittet 
har valts som representativt för det land som studeras.  

Temperatur data för området som systemet ska placeras inom är av intresse för kondensorns 
parasiteffekt. De temperaturer som har valts motsvarar de högsta och lägsta temperaturer som 
uppkommer under samma dag som den genomsnittliga solstrålningen har hämtats från.  

Temperaturdata har hämtats från Weather to Travel [59] 
 
  



 

BILAGA E: SYSDIM 
clear all; close all; clc; 
%###################################SysDim################################# 
  
%////////////////////////Inputvärden för programmet\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
%--------------------------Inställningsparametrar-------------------------- 
  
%Plats 
Land = 1; %Vilket land som systemet befinner sig i  
          %1:Namibia 2:Algeria 3:Congo 4:Ghana 5:Mozambique 6:Sudan 
  
%Antal solfångare 
Antsolf = 57; %Antal solfångarmoduler [st] 
  
%Kondesorstorlek 
spalt = 0.01; %Spaltavståndet mellan kylflänsarna [m] 
Bkond = 2.0; %Bredden på kondensorn [m] 
Hkond = 1.0; %Höjden på kondensorn [m] 
Dkond = 0.25; %Djupet på kondensorn [m] 
  
%Ånggeneratorns värmeöverföringsarea [m2]  
Asg = 22;  
  
%Oljekylarstorlek 
spaltoljekyl = 0.01; %Spaltavståndet mellan kylflänsarna [m] 
Boljekyl = 0.5; %Bredden på oljekylaren [m] 
Holjekyl = 0.5; %Höjden på oljekylaren [m] 
Doljekyl = 0.15; %Djupet på oljekylaren [m] 
  
%Verkningsgrader 
etasolf = 0.50; %Solfångarnas verkningsgrad //kap. 16 pfts.net// 
etasolp = 0.75; %Verkningsgraden för solfångarfältets cirkulationspump   
etabuffp = 0.75; %Verkningsgraden för långtidsbuffertens cirkulationspump  
etamatp = 0.75; %Matarvattenpumpens verkningsgrad  
etakond = 0.80; %Kondensorfläktens verkningsgrad //0.75-0.85 energihandb.// 
etaoljekyl = 0.80;%Oljekylarfläktarnas verknings //0.75-0.85 energihandb.// 
etaexp = 0.65; %Expanderns isentropiska verkningsgrad //Jan-Gunnar// 
etagen = 0.90; %Elgeneratorns verkningsgrad //Vedertaget värde// 
  
%-----------------------------Klimatparametrar----------------------------- 
  
INamibia = [zeros(1,25) 410 534 628 701 759 806 844 874 899 918 934 947 ... 
            957 964 970 974 977 980 981 982 983 983 983 983 983 983 982 ... 
            981 980 977 974 970 964 957 947 934 918 899 874 844 806 759 ... 
            701 628 534 401 222 zeros(1,25)];  
            %Solinstrålning ett genomsnittligt dygn [W/m2] 
  
IAlgeria = [zeros(1,25) 210 346 451 537 607 665 713 753 786 814 837 856 ... 
            871 884 894 902 908 913 916 919 921 922 922 922 922 921 919 ... 
            916 913 908 902 894 884 871 856 837 814 786 753 713 665 607 ... 
            537 451 346 210 84 zeros(1,25)];  
            %Solinstrålning ett genomsnittligt dygn [W/m2] 
  
ICongo = [zeros(1,25) 150 249 330 398 454 502 542 576 604 627 647 663 ... 
          676 686 695 701 706 710 713 715 716 717 717 717 717 716 715 ... 
          713 710 706 701 695 686 676 663 647 627 604 576 542 502 454 ... 
          398 330 249 150 54 zeros(1,25)];  
          %Solinstrålning ett genomsnittligt dygn [W/m2] 
    



 

IGhana = [zeros(1,24) 49 112 178 241 299 351 397 438 474 505 533 556 ... 
          577 594 608 620 630 638 644 649 653 656 657 658 658 657 656 ... 
          653 649 644 638 630 620 608 594 577 556 533 505 474 438 397 ... 
          351 299 241 178 112 49 9 zeros(1,24)];  
          %Solinstrålning ett genomsnittligt dygn [W/m2] 
     
IMozambique = [zeros(1,26) 298 448 550 628 689 738 777 809 835 857 874 ... 
               888 899 908 915 920 924 927 929 931 932 932 932 932 931 ... 
               929 927 924 920 915 908 899 888 874 857 835 809 777 738 ... 
               689 628 550 448 298 139 zeros(1,26)];  
               %Solinstrålning ett genomsnittligt dygn [W/m2] 
          
ISudan = [zeros(1,26) 376 504 606 688 754 807 851 887 916 940 959 974 ... 
          986 996 1000 1010 1010 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 ... 
          1020 1020 1020 1010 1010 1000 996 986 974 959 940 916 887 851 ... 
          807 754 688 606 504 376 202 zeros(1,26)]; 
          %Solinstrålning ett genomsnittligt dygn [W/m2] 
  
Itot = [INamibia; IAlgeria; ICongo; ... 
       IGhana; IMozambique; ISudan]; %Matris med all strålningsdata  
    
I = Itot(Land,:); %Vektor med det aktuella landets strålningsdata  
  
Tomglag = [16 7 22 24 18 25];%Lägsta genomsnittliga omgivningstemperatur[C]  
%1:Namibia 2:Algeria 3:Congo 4:Ghana 5:Mozambique 6:Sudan 
  
Tomghog =[28 18 31 31 28 39];%Högsta genomsnittliga omgivningstemperatur[C]  
%1:Namibia 2:Algeria 3:Congo 4:Ghana 5:Mozambique 6:Sudan 
   
%--------------------------------Förbrukning------------------------------  
  
Forbrukning = 10^3*[4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ... 
                    7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 30 30 ... 
                    30 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ... 
                    7 25 25 25 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4]; 
                    %Den momentana förbrukningen [W] OBS!! MAX 30 kW 
                     
%----------------------------Egenskaper för luft--------------------------- 
  
ro=1.15; %Luftens densitet mellan 20-40 C [kg/m3] 
myluft=1.945*10^-5; %Medelvärde för luftens viskositet [Pa*s] 
kluft=0.0279; %Medelvärde för luftens värmeledningstal [W/(m*K)] 
Pr=0.705; %Medelvärde för luftens Prandtltal  
  
%---------------------------Egenskaper för vatten-------------------------- 
  
vv = 0.0010437; %Volymiteten för vätskan vid kondeseringstemperatur [m3/kg] 
cpvatt = 5140; %Medelvärde för värmekapaciteten hos vatten i  
               %temp.intervallet 100-290 C [J/(kg*K)] 
  
%----------------------------Egenskaper för HTF--------------------------- 
  
cphtf = 2100; %Medelvärde för värmekapaciteten för HTF i temp.intervallet  
                            
myhtf = 0.001; %Medelväde av HTF viskositet C [Pa*s]  
                             
rohtf = 900; %Medelvärde för densiteten för HTF vid 260 C [kg/m3]  
                           
vvhtf = 0.0011111; %Medelvärde för volymiteten för HTF vid 260 C [m3/kg] 
                    



 

                    
%-----------------------Egenskaper för lagringsmedium----------------------                  
                    
rob = 2257; %Genomsnittlig densitet för NANO3 i långtidsbufferten [kg/m3] 
cpb = 200*10^3; %Genosnittlig värmekapacitet för NANO3 i långtidsbufferten  
                %[J/(kg*K)]                  
Latb = 172*10^3; %Latenta entalpin för NANO3 [J/kg] 
  
%----------------------------Solfångarparametrar--------------------------- 
  
Bsolf = 1.00; %Bredden på solfångarna [m] 
Lsolf = 2.40; %Längden på solfångarna [m]                 
Lmodul = Lsolf+1; %Längden rör per solfångarmodul [m] 
Asolftot = Antsolf*Bsolf*Lsolf; %Totala solfångararean [m2] 
dror1 = 0.0125; %Innerdiametern på rören för på solfångarfältet [m]                
L1 = Antsolf*Lmodul+10; %Totala längden rör på solfångarfältet [m] 
Tsolhog = 400; %HTF-temperatur efter solfångarfält [C] 
                                                       
%-----------------------------Rankineparametrar----------------------------   
  
Tanga = 290; %Ångans temperatur efter ånggeneratorn [C]  
                    %(som funktion av HTF-temperatur efter solfångarfält)                    
Tkond = 100; %Vätskans temperatur mellan kondesorn och ånggeneratorn [C] 
plag = 1*10^5; %Kondenseringstryck [Pa] 
phog = 74.5*10^5; %Admissionstryck [Pa] 
ha = 419*10^3; %Arbetsmediets entalpi efter kondensorn [J/kg] 
hb = (vv*(phog-plag))/etamatp+ha;%Arbetsmediets entalpi efter pumpen [J/kg] 
hc = 2767*10^3; %Arbetsmediets entalpi efter matarvattenpumpen [J/kg] 
hd = hc-etaexp*(hc-2137*10^3); %Arbetsmediets entalpi efter expandern, där  
                               %2137*10^3 är hdis [J/kg]            
  
%-------------------------Korttidsbuffertparametrar------------------------                                
                                
msb = 0.000714286; %Massflöde av ånga för laddning av korttidsbufferten  
                   %[kg/s] //Motsvara 46 kWh/dygn//  
  
%-------------------------Långtidsbuffertparametrar------------------------ 
  
Tlatent = 310; %Buffertens latenta temperatur [C] NaNO3 
Bb = 1; %Buffertens fysiska bredd [m] 
Hb = 1; %Buffertens fysiska höjd [m] 
nb = 32; %Antal rör inne i bufferten [st] 
dror2 = 0.0125; %Innerdiametern på rören i buffertslingan [m] 
dror3 = 0.005; %Innerdiametern på rören inne i bufferten [m] 
L2 = 10; %Totala längden rör i buffertslingan [m] //Ett antagande// 
Buffertenergi = 260; %Maximalt upplagringsbar energimängd [kWh] 
Buffertinnehall = 100*(-1); %Begynnelsevärde för långtidsbuffertens  
                            %innehåll [kWh]                                                                   
Saltvolym = (Buffertenergi*10^3*3600)/(rob*Latb); %Långtidsbuffertens  
                                                  %volymbehov [m3]                                                   
Lbror = Saltvolym/(Bb*Hb-2*nb*((pi*dror3^2)/4)); %Längden på rören i  
                                                 %bufferten [m]         
          
%--------------------------Ånggeneratorparametrar-------------------------- 
  
k = 59; %Värmeledningstalet för ånggeneratorn är ett standardvärde för  
        %kolstål [W/(m*C)] 
       
%------------------------------Initialvärden------------------------------- 
  
Isum = 0; %Begynnelsevärde för total soleffekt [W/m2] 



 

Qsolsum = 0; %Begynnelsevärde för totalt insamlad solenergi [kWh] 
Tomgsum = 0; %Begynnelsevärde för totala temperatursumman [C] 
Enyttigsum = 0;%Begynnelsevärde för totalt förbrukad elektrisk energi [kWh] 
Q2sum = 0; %Begynnelsevärde för totalt bortkyldeffekt i kondensorn [W] 
Qoljekylsum =0;%Begynnelsevärde för totalt bortkyldeffekt i oljekylaren [W] 
Eparasitsum = 0; %Begynnelsevärdet för summan av alla parasiteffekter [W] 
MEXPMAX = 0;%Begynnelsevärde för maximala massflödet expanderad ånga [kg/s] 
EEXPMAX = 0; %Begynnelsevärde för maximala expandereffekten [W] 
EGENMAX = 0; %Begynnelsevärde för maximala generatoreffekten [W] 
QQ2 = 0; %Begynnelsevärde för maximala bortkylda effekten i  
         %kondensorn[W] 
QOLJEKYL = 0; %Begynnelsevärde för maximala bortkylda effekten i  
              %oljekylaren[W] 
Qoljekyl = 0; %Begynnelsevärde för bortkylda effekten i oljekylaren [W] 
%////////////////////////////////Beräkningar\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
%---------------------Iterativ lösningsmetod tidsloop---------------------- 
  
for tid = 1:1:97 %Varierar tiden på dygnet [steg om 15min] 
     
    Isum = Isum+I(tid); %Summa av alla instrålningseffekter för att sedan  
                        %beräkna ett medelvärde [W/m2] 
                         
    Qsol = I(tid)*Asolftot*etasolf;%Momentant insamlad strålningseffekt [W]                                       
    Qsolsum = Qsolsum+Qsol; %Summa av alla effekter för att sedan beräkna  
                            %ett medelvärde [W] 
    Qsoltot(tid) = Qsol; %Vektor med infångad solstrålning [W]    
                             
    Tid(tid) = (tid-1)/4; %Tidvektor [timmar] 
    Soltid = (tid-1)/4; %Momentanvärde för tiden 0-24 [h] 
     
    if 6<=Soltid && Soltid<=18 
        Tomg = Tomglag(Land)+(Tomghog(Land)-Tomglag(Land))*... 
               sind((Soltid-6)/(2*(1/30))); %Räknar fram 
                %omgivningstemperaturen i varje tidpunkt [C] 
    else 
        Tomg = Tomglag(Land); %Temperaturen då solen inte lyser [C]  
    end 
    Tomgsum = Tomgsum+Tomg; %Summa av alla temperaturer för att sedan  
                            %beräkna ett medelvärde [C] 
     
    Enyttig = Forbrukning(tid); %Momentant förbrukad elektrisk seffekt [W] 
    Enyttigsum = Enyttigsum+Enyttig; %Summa av alla effekter för att sedan  
                                     %beräkna ett medelvärde [W]   
                                      
%-------------------Iterativ lösningsmetod massflödesloop------------------                                      
                                      
for mexp = 0.001:0.001:1 %Varierar massflödet till expandern [kg/s] 
     
    %Expander 
    Eexp = mexp*(hc-hd); %Expanderns levererade effekt [W] 
     
    %Elgeneratorn 
    Egen = etagen*Eexp; %Elgeneratorns genererade effekt [W] 
     
    %Ånggeneratorn   
    Q1=(mexp+msb)*cpvatt*(Tanga-Tkond);%Överförd effekt i ånggeneratorn [W] 
     
    for j = 1:1:inf %Iteration av temperaturen för HTF ut ut ånggeneratorn  
        Tgenut = (Tkond+0.01+j*0.01);%Temperaturen ut ur ånggeneratorn [C] 
        if Tgenut>(Tlatent-20) %Temperaturgräns för Tgenut! [C] 
           break 



 

        end  
        if Tgenut == Tkond+(Tlatent-Tanga) %Undviker division med noll 
           Tgenut = Tkond+(Tlatent-Tanga)+0.001; 
        end    
        QQ1 = k*Asg*((Tgenut-Tkond)-(Tlatent-Tanga))/... 
              (log((Tgenut-Tkond)/(Tlatent-Tanga))); %Överförd effekt 
                                      %s.f.a. värmeöverföringsarea [W]     
        if QQ1>=Q1 %Villkor för att stoppa iterationen 
           break 
        end 
    end 
  
    if Tgenut>(Tlatent-20) %Temperaturgräns för Tgenut! [C] 
        break 
    end  
     
    msghtf=Q1/(cphtf*(Tlatent-Tgenut)); %Massflöde av värmetransportmedium  
                                        %in i ånggeneratorn [kg/s] 
     
    %+++++++++++++++++++++Parasiteffekter Rankinesida++++++++++++++++++++++ 
     
    %Kondensorn 
    Q2 = mexp*(hd-ha); %Bortkyld effekt i kondensorn [W] 
    Akond = 2*Dkond*Bkond*(Hkond/spalt); %Kondensorns kylarea [m2] 
    v=(myluft/(ro*Dkond))*(Q2/(Akond*(Tkond-Tomg)*(Pr^(1/3))*0.664*... 
      (kluft/Dkond)))^2; %Hastighetsuttryck baserat på info taget  
                         %från efunda [m2] 
                        
    Eluft = 0.5*ro*Bkond*Hkond*v^3; %Den kylande luftens energiinnehåll [W] 
    Ekond = etakond*Eluft; %Kondensorfläktens effekt[W] 
     
    %Matarvattenpumpen 
    Ematp = mexp*(hb-ha); %Matarvattenpumpens effekt [W] 
     
    %+++++++++++++++++++++++Parasiteffekter solsida++++++++++++++++++++++++ 
     
    msol=Qsol/(cphtf*(Tsolhog-Tgenut));%Massflödet i solfångarslingan [kg/s] 
    mbuff = msghtf-msol; %Massflödet in i/ut ur bufferten [kg/s] 
     
    L1 = Antsolf*Lmodul+10; %Begynnelsevärde för den totala längden rör i  
                            %på solfångarfältet [m] 
                             
    Ebp = 0; %Begynnelsevärde för buffertpumpens effekt [W] 
    Esp = 0; %Begynnelsevärde för solslingepumpens effekt [W] 
    Eoljekyl = 0; %Begynnelsevärde för oljekylarfläktarnas effekt [W] 
     
    %Buffertpumpen 
    %I detta avsnitt beräknas tryckfallet över buffertslingan om massflödet 
    %är positivt, detta används för att räkna ut pumpeffekten för  
    %buffertpumpen 
     
    if mbuff>0     
    %-----------Tryckförluster i bufferslingan utanför bufferten----------- 
     
    wb1 = mbuff/(((pi*dror2^2)/4)*rohtf); %Flödeshastigheten i rören på  
                                         %buffertslingan [m/s]                                     
    Reb = (wb1*dror2*rohtf)/myhtf; %Reynolds tal för strömningen i rören på  
                                 %buffertslingan                            
    f1b = (1/(-3.6*log10((6.9/Reb+((0.000045/dror2)/3.71)^1.11))))^2;  
    %Friktionsfaktorn för rören på buffertslingan K=0.000045 m                       
    tryckfallbuff1 = ((4*f1b*L2*rohtf*wb1^2)/(2*dror2)); %Tryckfallet [Pa] 



 

     
    %------------Tryckförluster i bufferslingan inne i bufferten----------- 
     
    wb2 = (4*mbuff)/(rohtf*nb*pi*dror3^2); %Flödeshastigheten i rören på  
                                          %buffertslingan [m/s]                                    
    Reb2 = (wb2*dror3*rohtf)/myhtf; %Reynolds tal för strömningen i rören på  
                                  %buffertslingan                              
    f2b = (1/(-3.6*log10((6.9/Reb2+((0.000045/dror3)/3.71)^1.11))))^2; 
    %Ytråhetsfaktorn för rören på buffertslingan K=0.000045 m 
    tryckfallbuff2 = ((4*f2b*Lbror*rohtf*wb2^2)/(2*dror3)); %Tryckfallet  
                                         %p.g.a friktionsföluster [Pa] 
       
                                          
    pfS2a = (1*rohtf*wb1^2)/2; %Engångsförlust för areaövergången in i  
                               %buffertens [Pa] 
    pfS2b = (nb*0.05*rohtf*wb2^2)/2;%Engångsförluster för areaövergången in  
                                    %i buffertens värmeväxlarrör [Pa]                              
    pfS2c = (nb*1*rohtf*wb2^2)/2; %Engångsförlust för areaövergången ut ur   
                                  %buffertens värmeväxlarrör [Pa]                             
    pfS2d = (0.05*rohtf*wb1^2)/2; %Engångsförlust för areaövergången ut ur  
                                  %bufferten [Pa]                                                      
    tryckfallbuff3 = (pfS2a+pfS2b+pfS2c+pfS2d); %Tryckfall p.g.a  
                                                %engångsförluster 
         
                                                 
    tryckfallbuff =  tryckfallbuff1+tryckfallbuff2+tryckfallbuff3; 
                                            %Totalt tryckfall [Pa]                                        
    Ebp = (mbuff*vvhtf*tryckfallbuff)/etabuffp; %Pumpeffekten för  
                                                %buffertslingan [W]  
    end 
     
    %Solfångarpumpen 
    %I detta avsnitt beräknas tryckfallet över solslingan om massflödet 
    %är positivt men mindre än eller lika med behovet, detta används  
    %för att räkna ut pumpeffekten för solpumpen 
     
    if msol>0 && msghtf>=msol 
    %---------Tryckförluster i solfångarslingan utanför bufferten---------- 
     
    ws1 = msol/(((pi*dror1^2)/4)*rohtf); %Flödeshastigheten i rören på  
                                         %solfångarfältet [m/s]                                    
    Res = (ws1*dror1*rohtf)/myhtf; %Reynolds tal för strömningen i rören på  
                                   %solfångarfältet                            
    f1s = (1/(-3.6*log10((6.9/Res+((0.000045/dror1)/3.71)^1.11))))^2; 
    %Friktionsfaktorn för rören på solfångarfältet K=0.000045 m 
    tryckfallsol1 = ((4*f1s*L1*rohtf*ws1^2)/(2*dror1)); %Tryckfallet  
                                       %p.g.a friktionsföluster [Pa] 
                                 
    %----------Tryckförluster i solfångarslingan inne i bufferten---------- 
     
    ws2 = (4*msol)/(rohtf*nb*pi*dror3^2); %Flödeshastigheten i rören på  
                                          %buffertslingan [m/s]                                     
    Res2 = (ws2*dror3*rohtf)/myhtf;%Reynolds tal för strömningen i rören på  
                                 %buffertslingan                            
    f2s = (1/(-3.6*log10((6.9/Res2+((0.000045/dror3)/3.71)^1.11))))^2; 
    %Ytråhetsfaktorn för rören på buffertslingan K=0.000045 m 
    tryckfallsol2 = ((4*f2s*Lbror*rohtf*ws2^2)/(2*dror3)); %Tryckfallet  
                                          %p.g.a friktionsföluster [Pa] 
  
                                           
    pfS2a = (1*rohtf*ws1^2)/2; %Engångsförlust för areaövergången in i  



 

                               %bufferten [Pa] 
    pfS2b = (nb*0.05*rohtf*ws2^2)/2;%Engångsförluster för areaövergången in  
                                    %i buffertens värmeväxlarrör [Pa]                             
    pfS2c = (nb*1*rohtf*ws2^2)/2; %Engångsförlust för areaövergången ut ur   
                                  %buffertens värmeväxlarrör [Pa]                             
    pfS2d = (0.05*rohtf*ws1^2)/2; %Engångsförlust för areaövergången ut ur  
                                  %bufferten [Pa]                                                      
    tryckfallsol3 = (pfS2a+pfS2b+pfS2c+pfS2d); %Tryckfall p.g.a  
                                              %engångsförluster 
     
                                               
    tryckfallsol =  tryckfallsol1+tryckfallsol2+tryckfallsol3; 
                                        %Totalt tryckfall [Pa] 
    Esp = (msol*vvhtf*tryckfallsol)/etasolp; %Pumpeffekten för  
                                             %solfångarslingan [W]                                                                              
    end 
     
    if msol>msghtf 
    %----------Tryckförluster i solfångarslingan utanför bufferten--------- 
     
    ws1 = msol/(((pi*dror1^2)/4)*rohtf); %Flödeshastigheten i rören på  
                                         %solfångarfältet [m/s]                                  
    Res = (ws1*dror1*rohtf)/myhtf; %Reynolds tal för strömningen i rören på  
                                   %solfångarfältet                              
    f1s = (1/(-3.6*log10((6.9/Res+((0.000045/dror1)/3.71)^1.11))))^2; 
    %Friktionsfaktorn för rören på solfångarfältet K=0.000045 m 
    tryckfallsol1 = ((4*f1s*(L1-L2)*rohtf*ws1^2)/(2*dror1)); %Tryckfallet  
                                        %p.g.a friktionsföluster [Pa] 
     
                                         
    ws3 = msghtf/(((pi*dror2^2)/4)*rohtf); %Flödeshastigheten i rören på  
                                           %solfångarfältet [m/s]                                  
    Res3 = (ws3*dror2*rohtf)/myhtf; %Reynolds tal för strömningen i rören på  
                                   %solfångarfältet                              
    f1s3 = (1/(-3.6*log10((6.9/Res3+((0.000045/dror2)/3.71)^1.11))))^2; 
    %Friktionsfaktorn för rören på solfångarfältet K=0.000045 m 
    tryckfallsol6 = ((4*f1s3*L2*rohtf*ws3^2)/(2*dror2)); %Tryckfallet  
                                        %p.g.a friktionsföluster [Pa] 
                                         
    %-------Tryckförluster i solfångarslingan inne i bufferten del 1------- 
     
    ws2 = (4*msol)/(rohtf*nb*pi*dror3^2); %Flödeshastigheten i rören på  
                                          %buffertslingan [m/s]                                     
    Res2 = (ws2*dror3*rohtf)/myhtf;%Reynolds tal för strömningen i rören på  
                                   %buffertslingan                              
    f2s = (1/(-3.6*log10((6.9/Res2+((0.000045/dror3)/3.71)^1.11))))^2; 
    %Ytråhetsfaktorn för rören på buffertslingan K=0.000045 m     
    tryckfallsol2 = ((4*f2s*Lbror*rohtf*ws2^2)/(2*dror3)); %Tryckfallet  
                                          %p.g.a friktionsföluster [Pa] 
                                               
    pfS2a = (1*rohtf*ws1^2)/2; %Engångsförlust för areaövergången in i  
                               %bufferten [Pa] 
    pfS2b = (nb*0.05*rohtf*ws2^2)/2; %Engångsförluster för areaövergången in  
                                     %i buffertens värmeväxlarrör [Pa]                             
    pfS2c = (nb*1*rohtf*ws2^2)/2; %Engångsförlust för areaövergången ut ur   
                                  %buffertens värmeväxlarrör [Pa]                             
    pfS2d = (0.05*rohtf*ws1^2)/2; %Engångsförlust för areaövergången ut ur  
                                  %bufferten [Pa]                                                     
    tryckfallsol3 = (pfS2a+pfS2b+pfS2c+pfS2d); %Tryckfall p.g.a  
                                               %engångsförluster 
                                           
    %-------Tryckförluster i solfångarslingan inne i bufferten del 2------- 



 

          
    mbuffabs = abs(mbuff); %Beloppet av massflödet i bufferten [kg/s]   
     
    wsb1 = (4*mbuffabs)/(rohtf*nb*pi*dror2^2); %Flödeshastigheten i rören  
                                               %på buffertslingan [m/s 
    wsb2 = (4*mbuffabs)/(rohtf*nb*pi*dror3^2); %Flödeshastigheten i rören 
                                               %på buffertslingan [m/s]                                     
    Resb2 = (wsb2*dror3*rohtf)/myhtf; %Reynolds tal för strömningen i rören  
                                      %på buffertslingan                             
    f2sb = (1/(-3.6*log10((6.9/Resb2+((0.000045/dror3)/3.71)^1.11))))^2; 
    %Ytråhetsfaktorn för rören på buffertslingan K=0.000045 m 
    tryckfallsol4 = ((4*f2sb*Lbror*rohtf*wsb2^2)/(2*dror3)); %Tryckfallet  
                                          %p.g.a friktionsföluster [Pa] 
     
                                           
    pfS2e = (1*rohtf*wsb1^2)/2; %Engångsförlust för areaövergången in i  
                                %bufferten [Pa] 
    pfS2f = (nb*0.05*rohtf*wsb2^2)/2; %Engångsförluster för areaövergången 
                                     %in i "buffertens" värmeväxlarrör [Pa]                            
    pfS2g = (nb*1*rohtf*wsb2^2)/2; %Engångsförlust för areaövergången ut ur   
                                   %buffertens värmeväxlarrör [Pa] 
                                  
    pfS2h = (0.05*rohtf*wsb1^2)/2; %Engångsförlust för areaövergången ut ur  
                                   %bufferten [Pa]                                                     
    tryckfallsol5 = (pfS2e+pfS2f+pfS2g+pfS2h); %Tryckfall p.g.a  
                                               %engångsförluster 
     
    tryckfallsol =  tryckfallsol1+tryckfallsol2+tryckfallsol3+... 
                    tryckfallsol4+tryckfallsol5+tryckfallsol6;  
                    %Totalt tryckfall [Pa] 
    Esp = (msol*vvhtf*tryckfallsol)/etasolp; %Pumpeffekten för  
                                             %solfångarslingan [W]                                                                               
                                           
    %Oljekylaren 
    Qoljekyl = mbuffabs*cphtf*(Tlatent-Tgenut); %Bortkyld effekt i  
                                                %oljekylaren [W] 
    Aoljekyl = 2*Doljekyl*Boljekyl*(Holjekyl/spaltoljekyl); %Oljekylarens  
                                                            %kylarea [m2] 
    v=(myluft/(ro*Doljekyl))*(Q2/(Aoljekyl*(((Tlatent+Tgenut)/2)-Tomg)*... 
        (Pr^(1/3))*0.664*(kluft/Doljekyl)))^2; %Hastighetsuttryck baserat  
                                           %på info taget från efunda [m2] 
                                            
    Eluft = 0.5*ro*Boljekyl*Holjekyl*v^3; %Den kylande luftens  
                                          %energiinnehåll [W] 
    Eoljekyl = etaoljekyl*Eluft; %Kondensorfläktens effekt[W]                                 
    end 
     
    Eparasit=Ekond+Ematp+Ebp+Esp+Eoljekyl;%Parasiteffekter för systemet [W] 
    Eerhallen = Egen-Eparasit; %Erhållen effekt att konsumera [W] 
    if  Eerhallen>=Enyttig; %Villkor för att avbryta loopen för ökande  
                                         %massflöde av expanderad ånga 
        break     
    end  
end 
  
Q2sum = Q2sum+Q2; %Summan av all bortkyld effekt i  
                  %kondensorn [W] 
Qoljekylsum = Qoljekylsum+Qoljekyl; %Summan av all bortkyld effekt i  
                                    %oljekylaren [W] 
Eparasitsum = Eparasitsum+Eparasit; %Summan av alla parasiteffekter [W] 
  
if Tgenut>(Tlatent-20) %Temperaturgräns för Tgenut! 



 

    break  
end  
   
%------------------Uppsamling av maxvärden m.m. m.a.p. tiden--------------- 
  
TOMG(tid) = Tomg; %Lagringsvektor för omgivningstemperatur [C] 
if Eexp>EEXPMAX 
   EEXPMAX = Eexp; %Lagrar maxvärdet för expandereffekten [W] 
end 
if mexp>MEXPMAX     
   MEXPMAX = mexp; %Lagrar maxvärdet för massflödet av expanderad ånga  
                  %[kg/s] 
end 
if Egen>EGENMAX     
   EGENMAX = Egen; %Lagrar maxvärdet för generatoreffekten [W]    
end 
if Q2>QQ2 
   QQ2=Q2; %Lagrar maxvärdet för den bortkylda effekten i  
           %kondensorn [W]  
end 
if Qoljekyl>QOLJEKYL 
   QOLJEKYL = Qoljekyl; %Lagrar maxvärdet för den bortkylda effekten i  
                        %oljekylaren [W]    
end 
TGENUT(tid) = Tgenut; %Insamlingsvektorer för div. variabler 
EMATP(tid) = Ematp; 
EKOND(tid) = Ekond; 
EBP(tid) = Ebp; 
ESP(tid) = Esp; 
EOLJEKYL(tid) = Eoljekyl;  
  
Buffertinnehall=Buffertinnehall-(msol*cphtf*(Tsolhog-Tlatent)*10^-3*0.25); 
                %Buffertens innehåll [kWh] 
BUFFERTINNEHALL(tid)=Buffertinnehall*(-1); %Vektor av buffertens innehåll 
if mbuff>0 %Laddar    
Buffertinnehall=Buffertinnehall+(mbuff*cphtf*(Tlatent-Tgenut)... 
               *10^-3*0.25)-(msol*cphtf*(Tsolhog-Tlatent)*10^-3*0.25); 
               %Buffertens innehåll [kWh] 
BUFFERTINNEHALL(tid)=Buffertinnehall*(-1); %Vektor av buffertens innehåll 
end 
  
end 
  
if Tgenut>(Tlatent-20) %Temperaturgräns för Tgenut! + meddelande 
    disp('Systemet är i obalans, kontrollera kondensorns och ångeneratorns')  
    disp('storlekar, samt kontrollera rörens diametrar') 
    break 
end  
  
%------------------------Medelvärdesberäkningar bl.a.---------------------- 
  
Imean = Isum/(length(Tid)) %Medelvärdet på solstrålningseffekten 
                            %sett över ett dygn [W/m2]                             
IMEAN = Imean*ones(1,(length(Tid))); %Medelvärdesvektor över  
                              %strålningseffekt för att kunna plotta [W/m2] 
                               
Tomgmean = Tomgsum/(length(Tid)); %Medelvärdet på omgivningstemperaturen  
                                  %sett över ett dygn [C]                                  
TOMGMEAN = Tomgmean*ones(1,(length(Tid))); %Medelvärdesvektor över  
                   %omgivningstemperaturen för att kunna plotta [C] 
                    
Qsolmean = Qsolsum/(length(Tid)); %Medelvärdet på infångad soleffekt sett  



 

                                  %över ett dygn [W]                                  
QSOLMEAN = Qsolmean*ones(1,(length(Tid))); %Medelvärdesvektor över infångad  
                                 %strålningseffekt för att kunna plotta [W]                                  
QAREA = polyarea(Tid,[0 QSOLMEAN(2:96)*10^-3 0]); %Infångad solenergi under  
                                                  %ett dygn [kWh] 
                                                   
Enyttigmean = Enyttigsum/(length(Tid)); %Medelvärdet på förbrukad elektrisk  
                                        %effekt sett över ett dygn [W]                                        
ENYTTIGMEAN = Enyttigmean*ones(1,(length(Tid))); %Medelvärdesvektor över  
                     %förbrukad elektrisk effekt för att kunna plotta [W]                      
ENYTTIGAREA = polyarea(Tid,[0 ENYTTIGMEAN(2:96)*10^-3 0]);  
%Förbrukad elektrisk energi under ett dygn [kWh] 
  
Q2mean = Q2sum/(length(Tid)); %Medelvärdet på den bortkylda effekten i 
                              %kondensorn sett över ett dygn [W]    
Qkylmean=Qoljekylsum/(length(Tid));%Medelvärdet på den bortkylda effekten i 
                                   %oljekylaren sett över ett dygn [W] 
Eparasitmean = Eparasitsum/(length(Tid)); %Medelvärdet på den systemets  
                                          %parasiteffekter [W] 
  
Totalverkningsgrad = 1-((Q2mean+Qkylmean+Eparasitmean)/(Imean*Asolftot)); 
  
%////////////////////////////Plottar och resultat\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
%------------------------Plottning av Strålningseffekt--------------------- 
  
figure(1) 
hold on; 
plot(Tid,I,'k'); 
plot(Tid,IMEAN,':b'); 
axis([min(Tid) 24 min(I)-max(I)*0.1 max(I)+max(I)*0.1]); 
title('STRÅLNINGSEFFEKT PER KVADRATMETER S.F.A. TIDEN'); 
xlabel('TID [tim]'); 
ylabel('STRÅLNINGSEFFEKT [W/m2]'); 
  
%-------------------Plottning av infångad soleffekt/energi----------------- 
  
figure(2) 
hold on; 
plot(Tid,Qsoltot*10^-3,'k'); 
plot(Tid,QSOLMEAN*10^-3,':b'); 
axis([min(Tid) 24 min(Qsoltot*10^-3)-max(Qsoltot*10^-3)... 
    *0.1 max(Qsoltot*10^-3)+max(Qsoltot*10^-3)*0.1]); 
title('INSAMLAD SOLEFFEKT S.F.A. TIDEN'); 
xlabel('TID [tim]'); 
ylabel('SOLEFFEKT [kW]'); 
  
%------------Plottning av den varierande omgivningstemperaturen------------ 
  
figure(3) 
hold on; 
plot(Tid,TOMG,'k'); 
plot(Tid,TOMGMEAN,':b'); 
axis([min(Tid) 24 min(TOMG)-max(TOMG)*0.1 max(TOMG)+max(TOMG)*0.1]); 
title(['OMGIVNINGSTEMPERATUR S.F.A. TIDEN']); 
xlabel('TID [tim]'); 
ylabel('TEMPERATUR [C]'); 
  
%-----------Plottning av förbrukningen av elektrisk effekt/energi---------- 
  
figure(4) 
hold on; 
plot(Tid,Forbrukning*10^-3,'k'); 



 

plot(Tid,ENYTTIGMEAN*10^-3,':b'); 
axis([min(Tid) 24 min(Forbrukning*10^-3)-max(Forbrukning*10^-3)... 
    *0.1 max(Forbrukning*10^-3)+max(Forbrukning*10^-3)*0.1]); 
title('EFFEKTKONSUMTION S.F.A. TIDEN'); 
xlabel('TID [tim]'); 
ylabel('EFFEKTKONSUMTION [kW]'); 
  
%------------Plottning av Temperaturen på HTF efter ånggeneratorn---------- 
  
figure(5) 
hold on; 
plot(Tid,TGENUT,'k'); 
axis([min(Tid) 24 min(TGENUT)-max(TGENUT)*0.1 ... 
    max(TGENUT)+max(TGENUT)*0.1]); 
title(['TEMPERATUREN FÖR HTF UT UR ÅNGGENERATORN S.F.A. TIDEN']); 
xlabel('TID [tim]'); 
ylabel('TEMPERATUR [C]'); 
  
%------------Plottning av matarvattenpumpens av effektförbrukning---------- 
  
figure(6) 
hold on; 
plot(Tid,EMATP,'k'); 
axis([min(Tid) 24 min(EMATP)-max(EMATP)*0.1 max(EMATP)+max(EMATP)*0.1]); 
title(['MATARVATTENPUMPENS EFFEKTFÖRBRUKNING S.F.A. TIDEN']); 
xlabel('TID [tim]'); 
ylabel('EFFEKT [W]'); 
  
%----------------Plottning av kondensorns av effektförbrukning------------- 
  
figure(7) 
hold on; 
plot(Tid,EKOND,'k'); 
axis([min(Tid) 24 min(EKOND)-max(EKOND)*0.1 max(EKOND)+max(EKOND)*0.1]); 
title(['KONDENSORFLÄKTARNAS EFFEKTFÖRBRUKNING S.F.A. TIDEN']); 
xlabel('TID [tim]'); 
ylabel('EFFEKT [W]'); 
  
%---------------Plottning av oljekylarens av effektförbrukning------------- 
  
figure(8) 
hold on; 
plot(Tid,EOLJEKYL,'k'); 
axis([min(Tid) 24 min(EOLJEKYL)-max(EOLJEKYL)*0.1 ... 
    max(EOLJEKYL)+max(EOLJEKYL)*0.1]); 
title(['OLJEKYLARFLÄKTARNAS EFFEKTFÖRBRUKNING S.F.A. TIDEN']); 
xlabel('TID [tim]'); 
ylabel('EFFEKT [W]'); 
  
%-------Plottning av buffertcikulationspumpens av effektförbrukning------- 
  
figure(9) 
hold on; 
plot(Tid,EBP,'k'); 
axis([min(Tid) 24 min(EBP)-max(EBP)*0.1 max(EBP)+max(EBP)*0.1]); 
title(['BUFFERTPUMPENS EFFEKTFÖRBRUKNING S.F.A. TIDEN']); 
xlabel('TID [tim]'); 
ylabel('EFFEKT [W]'); 
  
%-------Plottning av buffertcikulationspumpens av effektförbrukning------- 
  



 

figure(10) 
hold on; 
plot(Tid,ESP,'k'); 
axis([min(Tid) 24 min(ESP)-max(ESP)*0.1 max(ESP)+max(ESP)*0.1]); 
title(['SOLFÅNGARPUMPENS EFFEKTFÖRBRUKNING S.F.A. TIDEN']); 
xlabel('TID [tim]'); 
ylabel('EFFEKT [W]'); 
  
%---------------Plottning av långtidsbuffertens energiinnehåll------------- 
  
figure(11) 
hold on; 
plot(Tid,BUFFERTINNEHALL,'k'); 
plot([0 24],[BUFFERTINNEHALL(1) BUFFERTINNEHALL(97)],':b.'); 
axis([min(Tid)-0.5 24+0.5 min(BUFFERTINNEHALL)-max(BUFFERTINNEHALL)*0.1 ... 
     max(BUFFERTINNEHALL)+max(BUFFERTINNEHALL)*0.1]); 
title(['BUFFERTENS ENERGIINNEHÅLL S.F.A. TIDEN']); 
xlabel('TID [tim]'); 
ylabel('BUFFERTINNEHÅLL [kWh]'); 
  
%------------------------Maxvärden för dimensionering---------------------- 
  
fprintf('Totalt insamlad solenergi är: %g kWh/dygn.\n',QAREA) 
disp(' ') 
fprintf('Totalt förbrukad elektrisk energi är: %g kWh/dygn.\n',ENYTTIGAREA) 
disp(' ') 
fprintf('Systemets totalverkningsgrad är: %g procent.\n'... 
       ,Totalverkningsgrad*100) 
disp(' ') 
fprintf('Maximala massflödet av expanderad ånga är: %g kg/s.\n',MEXPMAX) 
disp(' ') 
fprintf('Maximala expandereffekten är: %g W.\n',EEXPMAX)       
disp(' ') 
fprintf('Maximala generatoreffekten är: %g W.\n',EGENMAX) 
disp(' ') 
fprintf('Maximala bortkylda effekten i kondensorn är: %g W.\n',QQ2) 
disp(' ') 
fprintf('Maximala bortkylda effekten i oljekylaren är: %g W.\n',QOLJEKYL) 
disp(' ') 
fprintf('Maximala effektförbrukningen för matarvattenpumpen är: %g W.\n'... 
       ,max(EMATP)) 
disp(' ') 
fprintf('Maximala effektförbrukningen för buffertpumpen är: %g W.\n'... 
       ,max(EBP)) 
disp(' ') 
fprintf('Maximala effektförbrukningen för solfångarpumpen är: %g W.\n'... 
       ,max(ESP)) 
disp(' ') 
fprintf('Maximala effektförbrukningen för kondensorfläktarna är: %g W.\n'... 
       ,max(EKOND)) 
disp(' ') 
fprintf('Maximala effektförbrukningen för oljekylarfläktarna är: %g W.\n'... 
       ,max(EOLJEKYL)) 
disp(' ') 
fprintf('Buffertens maximala energiinnehåll är: %g kWh.\n'... 
       ,max(BUFFERTINNEHALL))   
disp(' ') 
fprintf('Buffertens minimala energiinnehåll är: %g kWh.\n'... 
       ,min(BUFFERTINNEHALL))   
disp(' ') 
fprintf('Buffertens saltvolym är: %g m3.\n',Saltvolym)  
disp(' ') 
fprintf('Buffertens djup är: %g m.\n',Lbror)     



 

BILAGA F: EXPDIM 
clear all; close all; clc; 
%#########################Expanderdimensionering########################### 
  
%////////////////////////Inputvärden för programmet\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
%-----------------------------Driftparametrar------------------------------ 
  
Tadm = (273.15+290); %Admissionstemperatur [C] 
padm = 74.5*10^5; %Admissionstryck [Pa] 
pkond = 1.00*10^5; %Kondenseringstryck [Pa] 
R0 = 8314.3; %Ideala gaskonstanten [kJ/(mol*K)] 
M = 18.0156; %Molmassan för vatten [g/mol] 
  
%---------------------------Expanderparametrar----------------------------- 
  
eta = 0.65; %Expanderns insentropiska verkningsgrad 
rpm = 1500; %Expanderns varvtal [varv/min] 
  
X = 5; %Antal cylindrar [st] 
S = 41; %Slaglängd [mm] 
d = 41; %Cylinderdiameter [mm] 
Vk = 0.01*S*0.001*pi*(d*0.0005)^2; %Skadligarummet 1% av slagvolym [m3] 
  
i = 90; %Stänger insläppsventil [deg] 
ii = 170; %Öppnar utsläppsventil [deg] 
iii = 190; %Stänger utsläppsventil och återkomprimerar [deg] 
  
%---------------------------Beräkning av volymer--------------------------- 
  
A = pi*(0.0005*d)^2; %Kolvarea [m2] 
V0 = Vk+S*0.001*A*(0.5+0.5*sind(i-90)); %Slagvolym med initialtryck [m3] 
Vkk = Vk+S*0.001*A*(0.5+0.5*sind(iii-90)); %Volym vid inladande komp. [m3] 
  
%--------------------Beräkning av kraften i en cylinder-------------------- 
  
for fi = 1:1:i %Fyllnadsfas 
       F1=padm*A;  
       Ftot(fi)=[F1]; 
end 
for fi = (i+1):1:360 %Isentropisk expansionsfas  
       Vexp = Vk+S*0.001*A*(0.5+0.5*sind(fi-90));  
       pex = padm/(Vexp/V0)^1.3; 
       F2 = pex*A; 
       Ftot(fi) = [F2]; 
end 
for fi = (ii+1):1:iii %Utsläppsfas 
       F3 = pkond*A; 
       Ftot(fi) = [F3]; 
end 
for fi = (iii+1):1:360 %Isentropisk kompressionsfas   
       Vkomp = Vk+S*0.001*A*(0.5+0.5*sind(fi-90)); 
       pkomp = pkond/(Vkomp/Vkk)^1.3; 
       if pkomp>=padm 
          F4 = F1; 
       else  
       F4 = pkomp*A; 
       end 
       Ftot(fi) = [F4]; 
end 
  



 

%----------------------Generering av gradvektor m.m.----------------------- 
  
for fi=1:1:360  
    Sinkurva(fi)=[0.5+0.5*sind(fi-270)]; 
    Fi(fi)=[fi]; 
    Slag(fi)=[S*(0.5+0.5*sind(fi-90))]; 
end 
  
%--------------------------Beräkning av arbetet---------------------------- 
  
Arb1=polyarea((0.001*Slag),Ftot); %Volymändringsarbetet för en cylinder 
Arbtot=X*Arb1; %Volymändringsarbetet för hela motorn under ett varv 
fprintf('Totala volymändringsarbetet är: %g Nm.\n',Arbtot) 
  
%---------------------------------Plottar---------------------------------- 
  
figure(1) 
hold on 
plot(Fi,-1*Slag,'k'); %Plottar en kolvs rörelse 
axis([0 360 min(-1*Slag)+min(-1*Slag)*0.1 max(-1*Slag)-min(-1*Slag)*0.1]); 
title('KOLVENS VERTIKALA PLACERING S.F.A. ROTATIONSVINKELN'); 
xlabel('ROTATIONSVINKEL [grader]'); 
ylabel('KOLVTOPPENS VERTIKALA PLACERING [mm]'); 
  
figure(2) 
hold on 
plot(Fi,Ftot,'k'); %Plottar kraften s.f.a. vinkeln i en cylinder 
axis([0 360 min(Ftot)-max(Ftot)*0.1 max(Ftot)+max(Ftot)*0.1]); 
title('KRAFTEN VERKANDE PÅ EN KOLV'); 
xlabel('ROTATIONSVINKEL [grader]'); 
ylabel('KRAFT [N]'); 
  
figure(3) 
hold on 
fill(Slag,Ftot,'b'); %Plottar kraften s.f.a. slaget (Arean mellan kurvorna  
                 %är totala arbete för en cylinder) 
plot(Slag,Ftot,'k'); 
title(['ARBETE = ' num2str(round(Arb1)),' [Nm]']); 
xlabel('SLAGLÄNGD [mm]'); 
ylabel('KRAFT [N]'); 
  
figure(4) %Plottar fördelningen av kraften i alla cylindrar 
hold on 
axis([0 (X-1)*(360/X)+360 min(Ftot)-max(Ftot)*0.1 max(Ftot)+max(Ftot)*0.1]); 
title('KRAFTERNAS FÖRDELNING'); 
xlabel('ROTATIONSVINKEL [grader]'); 
ylabel('KRAFT [N]'); 
  
if X==1 
plot(Fi,Ftot,'b'); 
end 
if X>=2 
plot(Fi,Ftot,'b'); 
plot((Fi+360/X),Ftot,'r'); 
end 
if X>=3 
plot(Fi,Ftot,'b'); 
plot((Fi+360/X),Ftot,'r'); 
plot((Fi+2*(360/X)),Ftot,'g'); 
end 
if X>=4 
plot(Fi,Ftot,'b'); 



 

plot((Fi+360/X),Ftot,'r'); 
plot((Fi+2*(360/X)),Ftot,'g'); 
plot((Fi+3*(360/X)),Ftot,'y'); 
end 
if X==5 
plot(Fi,Ftot,'b'); 
plot((Fi+360/X),Ftot,'r'); 
plot((Fi+2*(360/X)),Ftot,'g'); 
plot((Fi+3*(360/X)),Ftot,'y'); 
plot((Fi+4*(360/X)),Ftot,'c'); 
end 
  
%-----------------------------Expanderns effekt---------------------------- 
  
P=(rpm/60)*Arbtot; 
fprintf('\n') 
fprintf('Den expanderade effekten är: %g W.\n',P) 
  
%----------------------Massa medium som måste förångas--------------------- 
  
m=(padm*V0)/((R0/M)*Tadm); %Beräknar mängden expanderad ånga [kg] Idealgas! 
mtot=m*X*(rpm/60); %Beräknar totala mängden expanderad ånga [kg] Idealgas! 
fprintf('\n') 
fprintf('Massan ånga som måste expanderas: %g kg/s.\n',mtot) 
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