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Sammanfattning 
Syftet med det här arbetet är att ta fram en  teoretisk grund till en hållbar produkt som kan lagra energi 
från solpaneler i kalk via en kemisk process, kalciumhydroxid ⇔ kalciumoxid. Produkten är anpassad för 
svenska småhus enligt de standarder som anges av statistiska centralbyrån. Energin ska lagras med hjälp 
av solenergiöverskottet på sommaren och ska användas för att värma huset under vintern när 
solinstrålningen är mindre än under sommaren. 
   För att verifiera vad som är möjligt för en sådan produkt har det här arbetet gått ut på att sammanställa 
relevant fysisk och kemisk data samt modellerat den aktuella datan för att beräkna det föreslagna 
systemets effektivitet.  
   Slutsatsen av arbetet är att den föreslagna produkten och dess metod fungerar men med för stora 
energiförluster. Dessa energiförluster är grundade i för låg effekt och otillräcklig isolering. Systemet har 
potential men produkten är inte lönsam i sitt nuvarande skick. 

Abstract 
The purpose of this report is to provide a theoretical basis for a sustainable product with the ability to 
store energy from solar panels in limestone through a chemical process, calcium hydroxide ⇔ calcium 
oxide. The product is designed for a small Swedish house according to the standards set out by the 
Central Bureau of Statistics. The energy is stored using the solar energy abundance in the summer and 
will be used to heat the house in winter when solar radiation is lacking. 
   To verify what is possible for such a product has this report compiled relevant physical and chemical 
data and used this data to calculate the system efficiency. 
   The conclusion of the report is that the proposed product and the method works but with large energy 
losses. These energy losses are based on the low power and inadequate insulation. The system has 
potential, but the product is not viable in its current state. 
 

 
  



2 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning      1. 
Abstract       1. 
Innehållsförteckning     2. 
Nomenklatur      3. 
1. Introduktion      3. 

1.1. Bakgrund      3. 
1.2. Syfte      4. 
1.3. Avgränsningar     4. 
1.4. Metodik      5. 
1.5. Koncept      5. 

2. Litteraturstudie och bakgrundsinformation  6. 
2.1. Kemisk och fysikalisk information   6. 
2.2. Energitransport     10. 
2.3. Solenergipotential     10. 
2.4. Husens värmebehov    11. 
2.5. Industrin      12. 
2.6. Information från nordkalk    12. 
2.7. Nasas utvärdering av kemisk energilagring  12. 

3. Metod       12. 
3.1. Informationsinhämtning    12. 
3.2. Beräkningar och ekvationer    13. 

4. Resultat       14. 
4.1. Fysisk uppställning     14. 
4.2. Systemet      17. 
4.3. Husbehov      18. 
4.4. Leverans, service, reparation och återanvändning 18. 
4.5. Miljöanalys      18. 
4.6 Känslighetsanalys     19. 

5. Diskussion      20. 
6. Slutsats       21. 
7. Referenser      22. 
8. Bilagor       24. 

 
 
  



3 
 

Nomenklatur 
Enheter: 
W = energi i watt. 
m = längd i meter. 
s = tid i sekunder. 
Q*

cond = energi/tid överförd genom kondensation Enhet watt. 
Q*

conv = energi/tid överförd genom konvektion. Enhet watt. 
Q*

rad = energi/tid överförd genom strålning. Enhet watt. 
K = temperatur i kelvin. 
k = materialets värmeöverföringsförmåga. Enhet W/(m*K). 
h = konvektionsvärmeöverföringskoefficienten. 
A = påverkad area. Enhet m2 
dT = påverkad tidsrymd. Enhet sekunder. 
dx = påverkad tjocklek. Enheten meter. 
ε = materialets emissionsvärde. 
σ = Stefan-Boltzmans konstant = 5.67·10-8 W/(m2K4) 
Ts = temperaturen på materialets yta i kelvin. 
To = omgivningens temperatur i kelvin. 

Kemiska beteckningar: 
H2O = vatten 
CO2 = koldioxid 
CaO = kalciumoxid 
Ca(OH)2 = kalciumhydroxid 
CaCO3 = kalciumkarbonat 

1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Från mitten av nittonhundratalet har miljöfrågan blivit allt mer aktuell i och med att mer och mer 
forskning framkommit om konsekvenserna av att överutnyttja jordens resurser. Eftersom 
överanvändningen av fossila bränslen har varit central i frågan om den globala uppvärmningen har de 
flesta länderna i världen tagit steg mot effektivisering och ifrån den fossila energianvändningen. Inom 
elektricitetsproduktionssektorn har utvecklingen i flera länder inneburit steg mot förnyelsebara energislag 
såsom vatten-, våg, vind- och solkraft. Utveckling inom detta område har utvecklats under de senaste 
decennierna och anläggningarna blir billigare och ger ut mer effekt varje år (Wollin, P., 2014). Dock står 
de förnyelsebara energikällorna inför den stora utmaningen som energilagring innebär. Enbart 
vattenkraften kan lagra energi tack vare sina dammar och detta med stora konsekvenser för naturen, 
dessutom är vidare utbyggnad av vattenkraften ej möjlig i Sverige eftersom de resterande älvarna är 
skyddade under lag (Energimyndigheten, 2004).  
   Fossil- och kärnkraftverk har den stora fördelen att de producerar elektriciteten när konsumenterna 
behöver den och behöver därmed inte lagra något av det producerade. De förnybara källorna är däremot 
beroende av vindstyrka, solinstrålning etc. Därmed måste systemet överdimensioneras så att det 
produceras tillräckliga mängder elektricitet även när kraftanläggningarna inte kan ge full effekt. Detta är 
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en av de absolut största utmaningarna när det gäller omställningen till en miljövänligare kraftproduktion 
(Clark, K., 2014). Projektets mål är att föreslå en produkt som kan vara en del av lösningen till det här 
problemet. Den här rapporten utvärderar möjligheten till att kemiskt lagra överskottet från lokala 
förnyelsebara energikällor med hjälp av kalk för att sedan använda den lagrade energin till att värma upp 
hushåll. 

 
Bild 1: koncept 

1.2. Syfte 
Rapportens syfte är att föreslå en fungerande hållbar produkt som kan ta tillvara på överbliven solenergi, 
lagra denna i kalk via en kemisk process och sedan vid behov använda energin till att värma upp 
ackumulatortanksvattnet i hushållet där energin lagrats. 

1.3. Avgränsningar 
Arbetet har ett flertal avgränsningar för att specificera vilken process som produkten bygger på samt för 
att begränsa arbetet till den förutbestämda tidsperioden. 
   Arbetet utgår från svenska förhållanden och priser även om produkten inte nödvändigtvis behöver vara 
begränsad till detta. Det är även avgränsat till att undersöka lagringen av energin i just kalk och närmare 
bestämt den pendlade processen kalciumoxid - kalciumhydroxid. Energin som driver processen är i 
arbetet avgränsat till att komma från solpaneler/solfångare. Ytterligare en avgränsning är att systemet ska 
vara begränsat till svenska småhus som ett alternativ när bergvärme eller fjärrvärme inte finns att tillgå. 
   Arbetet kommer inte heller ekonomiskt eller miljömässigt jämföra produkten med andra 
uppvärmningssystem utan bara röra de tekniska aspekterna. 

1.4. Metodik 
Slutprodukten som är resultatet av det här kandidatexamensarbetet är en teoretisk studie som inte 
inkluderar några fysiska experiment. Istället ligger en omfattande litteraturstudie bakom alla de kemiska 
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och tekniska antaganden som uträkningarna grundas på. Själva modelleringen har gjorts med ett 
Matlabprogram (Bilaga 2) och genom detta program har variabler och delar kunnat ändras, tagits bort 
eller lagts till för att på så vis ta fram den mest optimala lösningen utifrån givna förutsättningar. 
   Rapporten omfattar enbart fysiska och tekniska förutsättningar och kvantifierar inte produkten socialt 
eller ekonomiskt. En utförlig metodpresentation finns i kapitel 3. Metod. 

1.5. Koncept 
Det här konceptet är bara till för att ge en överblick över grundidén och allt som står här kommer att 
utvärderas och förklaras i detalj senare i rapporten. 
 
Det framtagna grundkonceptet går ut på att kalken är förvarad i cylindrar i ett modulsystem där den 
kemiska processen genomförs i en cylinder i taget, antingen för att lagra eller för att använda energin. 
Modulsystemet ska därmed innehålla kopplingar till varje cylinder som kan värma upp innehållet när 
energi ska lagras och senare även ta till vara på värmen när den lagrade energin behövs. Dessa kopplingar 
behöver kunna tillsätta och leda ut vatten ur cylindrarna, ta till vara på avgiven värme samt centrera 
energin från solpanelerna på cylindern i fokus. Själva energiöverföringen kan bestå av antingen 
oljebaserad värmeöverföring eller elektrisk, båda utvärderas i litteraturstudien del 2.2. Energitransport. 
 

 
Bild 2: Kalklagringsmodulen 
 
Cylinderkonstruktionen kommer att bestå av en mindre cylinder inuti en större. Den mindre cylindern 
kommer att innehålla kalken och i mitten även uppvärmningsanordningen. Den större kommer att 
innehålla de nödvändiga kopplingarna från modulsystemet. Dessa kopplingar kommer att bestå av ett rör 
in till den mindre cylindern där vattnet, som är en del av den kemiska processen, kan tillsättas eller tas ur 
beroende på vilken av de kemiska processerna det handlar om. Ett separat rör ska cirkulera i locket på 
cylindern för att med hjälp av vatten som energitransporteringsmedium kunna ta till vara på värmen när 
den lagrade energin ska användas. Den tredje och sista kopplingen beror på energitransportören från 
solpanelerna. Vid oljebaserat system krävs en koppling in i den mindre cylindern som kan leda oljan 
genom uppvärmningsdelen. Vid elektrisk matning krävs en kabel in till den mindre cylindern. 
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Bild 3: Cylinder 

2. Litteraturstudie och bakgrundsinformation 
I litteraturstudien är all använd grundinformation samlad. Litteraturstudien börjar med en genomgång av 
de grundläggande kemiska reaktionerna för att sedan presentera alla använda material och deras kemiska 
och fysiska värden med tillhörande egenskaper. Dessa material innefattar de tre olika formerna av kalk 
som beskrivs nedan och även de material som behövs för själva cylindrarna och modulerna. Material- och 
processegenskaperna används för att avgöra hur det är möjligt att utforma systemet. Materialvärden 
används i resultatdelen för att beräkna den slutgiltiga processeffektiviteten. 
   I litteraturstudien finns även underlag för olika centrala delar i systemet. Dessa delar bygger främst på 
experiment från liknande system. De innefattar bland annat hur energin ska transporteras till kalken från 
solpanelerna, solpanelsjämförelser inklusive information av solinstrålningen, olika materialval, 
processdetaljer från företaget Nordkalk samt information från NASA tagen från ett liknande projekt.  

2.1. Kemisk och fysikalisk information 
Alla kemiska värden som i nedanstående tabeller inte är temperatur- eller tryckberoende är givna vid 
rumstemperatur (298K) och normalt lufttryck (1 bar). Om ett värde i litteraturen angivits i ett spann så har 
det sämsta värdet använts i beräkningarna. 

2.1.1. Huvudreaktioner 
Den huvudsakliga reaktionen är den pendlande kalciumoxid ⇔ kalciumhydroxid. När kalciumhydroxid 
utsätts för temperaturer över 573K delar den upp sig i vatten och kalciumoxid. En stor del av värmen som 
tillförs i denna reaktion lagras som potentiell energi i kalciumoxid och det är detta som utnyttjas för att 
lagra energin. Energin är lagrad tills antingen koldioxid eller vatten tillförs och därmed startar reaktionen: 
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CO2 + CaO ⇒ CaCO3 eller H2O + CaO ⇒ Ca(OH)2 

På detta sätt kan överskottsenergi lagras i CaO och sedan vid behov tillsätta vatten när energin behövs 
igen (Oxtoby, Gillis & Campion, 2008, s.453). Så länge ämnena hålls separerade och reaktionen utförs på 
ett kontrollerat sätt kan samma ämnen återanvändas flertalet gånger. I ett experiment utfört av NASA med 
den här metoden hade de en reaktionsrenhet på 95-99% efter 2200 reaktioner. De delar av reaktionen som 
inte är fullständiga och därmed står för orenheten återgår till kalciumkarbonat och därmed kan hela 
mängden återfå 100% renhet genom en reaktion med den högre temperatur som reaktionen 
kalciumkarbonat ⇒ kalciumoxid + koldioxid behöver (Perez-Davis, M., & Difilipo, F., 1990. European 
Commission, 2008). 

2.1.2. Kalciumkarbonat, CaCO3 
Kalciumkarbonat är den vanligaste formen av kalk och finns naturligt på de flesta platser. Om 
kalciumoxid eller kalciumhydroxid skulle utsättas för koldioxid i rumstemperatur skulle de gå tillbaka till 
den här molekylformen. Det är dock en långsam process under naturliga förhållanden. 
Kalciumkarbonaten sönderfaller vid temperaturer över 900K och normalt atmosfärstryck och bildar då 
kalciumoxid och koldioxid. Detta innebär att produktionen av kalciumoxid ger ifrån sig koldioxid och 
påverkar därmed klimatet negativt, dock så kan produkten i slutet av sin livscykel ta upp all den frigjorda 
koldioxiden igen enbart genom att utsättas för luft (Oxtoby, Gillis, & Campion, 2008, s.489 s.578 s.629). 

 
CaCO3 + 178.32kJ ⇒ CaO + CO2 
(Bilaga 2) 

2.1.3. Kalciumoxid, CaO 
Vanligen kallad bränd kalk i Sverige. Kalciumoxid kan reagera relativt snabbt med vatten och därmed 
frigöra den lagrade energin. Denna reaktion är betydligt bättre att använda i värmelagringen eftersom 
reaktionen med luft är så långsam att tillräckliga temperaturer inte kan uppnås samt att kalciumkarbonat 
som bildas vid luftreaktionen kräver betydligt högre temperaturer för att sönderdelas.. 
(Oxtoby, Gillis, & Campion, 2008, s.628). 
 
CaO + H2O ⇒ Ca(OH)2 + 64.28kJ 
(Bilaga 2) 
 

2.1.4. Kalciumhydroxid, Ca(OH)2 
Kalciumhydroxid är mest känt som släckt kalk i Sverige. Kalciumhydroxid är ett finkorningt, 
mjölliknande pulver som inte kan klumpa sig i rent tillstånd vilket underlättar processerna eftersom inte 
en solid massa behöver hanteras. Det används bland annat för att minska försurningen i sjöar, därmed kan 
produktens kalk säljas i den här formen för att bidra positivt till miljön. Något som kan bli ett problem för 
produkten är att kalciumhydroxid kan bli frätande när den övergår till kalciumoxid (Frank, B. et al. 2006). 
Idén är att värma upp kalciumhydroxid till 600K med överskottsenergi från solpanelerna och därmed 
spjälka kalciumoxid och vatten. Vid de temperaturerna som reaktionen sker i kommer vattnet vara i 
gasform (vattenånga) och ska ledas bort för att förhindra en återreaktion när temperaturen sjunker. 
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 Ca(OH)2 + 64.28kJ ⇒ CaO + H2O 
(Bilaga 2) 
 

2.1.5. Isolering 
Eftersom processerna sker under höga temperaturer är det viktigt att reaktionerna är väl isolerade för att 
minska energiförlusterna och skydda omkringliggande temperaturkänslig materiel. 
   Isoleringarna som används i beräkningar och modelleringar i den här rapporten är konventionell stenull 
och en aerogel vid namn Pyrogel XT. Aerogelen kommer att stå för huvuddelen av isoleringen eftersom 
den är prisvärd och tar lite plats. Stenullen kommer att stå för tilläggsisolering på detaljer och 
systemutsidan för att minska brännskaderisken på systemet och är vald av ekonomiska skäl. (Aspen 
aerogels, 2015)(ISOVER., n.d.). 

2.1.6. Metallkomponenter 

Rostfritt stål 
Själva kalkbehållarna kommer att vara gjorda i rostfritt stål. Processen som sker i den kommer att 
innehålla vatten och även stora tryck och temperaturskillnader och därmed är rostfritt ståls egenskaper 
fördelaktiga. Exempelvis god motståndskraft mot korrosion och höga temperaturer. 

Koppar 
Systemet innehåller ett flertal vattentransporter och värmeöverföringsdelar som använder konventionella 
kopparrör. Dessa delar av systemet används redan i liknande system och är väl beprövade komponenter. 

2.1.7. Ämnesdata 
Tabell 1: CaCO3 

Kemisk formel CaCO3 

Molvikt 100,09 g/mol 

Densitet 2,93 g/cm3 

Specifik värmekapacitet = cp 818,1  J/(kg*K) 

Värmeledningsförmåga 4,646 W/(m*K) 

Bildningsentalpi -1 206,92 kJ/mol 

(the material sceience comapy, 2015)(Oxtoby, Gillis, & Campion, 2008, s.1030). 
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Tabell 2: CaO 

Kemisk formel CaO 

Molvikt 56,08 g/mol 

Densitet 3,3 g/cm3 

Specifik värmekapacitet = cp 763,2 J/(kg*K) 

Värmeledningsförmåga 7,785 W/(m*K) 

Bildningsentalpi -635,09 kJ/mol 

(the material sceience comapny, 2015)(AvWayne, T., & Doty, S., 2007)(Oxtoby, Gillis, & Campion, 
2008, s.1029) 
 
Tabell 3: Ca(OH)2 

Kemisk formel Ca(OH)2 

Molvikt 74,093 g/mol 

Densitet 2 240 kg/m3 

Specifik värmekapacitet = cp,kg 1 181 J/(kg*K) 

Värmeledningsförmåga 0.,38 W/(m*K) 

Bildningsentalpi -985,2 KJ/mol 

(etaclude, 2004)(Schaube, F., Wörner, A., & Müller-Steinhagen, H, 2009)(the material sceience comapny, 
2015)(Oxtoby, Gillis, & Campion, 2008, s.1029). 
 
Tabell 6: Rostfritt stål 

Densitet 7 913 kg/m3 

Värmeledningsförmåga varierar med temperatur se Bilaga 1 

Smältpunkt 1 670 K 

Emissivitet = ε varierar med temperatur se Bilaga 1 

Specifik värmekapacitet = cp 456 J/(kg*K) 

(Yunus A, C., & Afshin J, G., 2011). 
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Tabell 8: Övriga material 

Värmeledningsförmåga aerogel 0,015 W/(m*K) 

Värmeledningsförmåga koppar 42 W/(m*K) 

Värmeledningsförmåga stenull 0,045 W/(m*K) 

(ISOVER., n.d.)(Aspen aerogels, 2015)(Yunus A, C., & Afshin J, G., 2011). 

2.2. Energitransport 
Energin som ska lagras fångas upp av solpaneler på taket på den aktuella byggnaden. Denna energi ska 
transporteras sedan till kalken där den ska användas för att starta den kemiska processen kalciumhydroxid 
till kalciumoxid. Detta kan göras med tre olika metoder: med olja, med elektricitet eller genom att flytta 
kalken och därmed använda direktverkande solenergi. I denna rapport undersöks enbart de två första 
metoderna eftersom att en fysisk transport av kalken inte är troligt med de givna förutsättningarna såsom 
ekonomisk gångbarhet och att fastigheten är ett småhus. Om kalken ska flyttas fysisk skulle en mer 
avancerad teknisk lösning krävas där en maskin tar ut cylindrarna ur modulen och transporterar dem 
genom huset till solpanelerna, alternativt att en person fysiskt flyttar dem till solpanelerna, detta anses inte 
vara en aktuell lösning för ett småhus. 
   Både den oljebaserade och den elektriska uppvärmningen modelleras till att värma cylindrarna från 
mitten och utåt som visas i bild 3: cylinder. Detta för att minska energiförlusterna genom att använda 
kalken som bidragande isolering. 

2.2.1. Energitransport med olja 
Energitransport med olja är en befintlig metod. Då användsparaboliska eller halvcylindriska solfångare 
för att koncentrera solvärmen till ett rör med olja som då värms upp till flera hundra grader. Denna olja 
transporteras, med hjälp av självcirkulation, till kalken där värmen koncentreras med en värmeväxlare. 
Det största problemet med denna metod är att det blir stora värmeförluster under själva transporten och att 
risker som läckage ökar. Ytterligare en risk kan vara oönskad uppvärming av huset. I ett experiment som 
gjordes i samarbete med Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet uppmättes förlusterna till 
80% av den uppfångade ursprungsvärmen. Den använda oljan var Duratherm 630 och rörsystemet var 6 
meter långt (Mussard, M., Gueno, A., & Nydal, O. J., 2013). Detta norska experiment använder samma 
teknik och metod för att värma upp kalk som avses i detta projektet. Skillnader som dock ska belysas är 
att huset har möjlighet att bättre isolera systemet men också har längre transportsträckor eftersom 6 meter 
är väldigt kort. 
   En solfångare har i genomsnitt en effektivitet på 80% (Landergren, S., & Skogsäter, N., 2011) vilket 
innebär att den slutgiltiga effektiviteten i oljetransportsexperimentet uppgick till 16% av den inkommande 
solinstålningen (Ekv. 5). 

2.2.2. Energitransport med elektricitet 
Elektricitet är ett av de enklaste och billigaste sätten att överföra energi på. En elektrisk installation skulle 
innebära att vanliga solceller kan införskaffas från marknaden och att kalken sedan värmdes upp med en 
den genererade elektriciteten med minimala transportförluster. Lösningen är beprövad och säker med 
dagens solceller. Dagens solceller har en effektivitet på ungefär 18% i Sverige om de är kiselbaserade 
(Solelskonsulterna, 2015). 
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2.3. Solenergipotential 
Sverige är ett land med hög solenergipotential grundat på två faktorer. Sverige har långa sommardagar 
vilket ökar antalet timmar solenergin kan tas upp. Sverige har i genomsnitt 1 800 soltimmar per år vilket 
är ungefär det samma som antalet soltimmar i till exempel Tyskland och Italien. Men lika antal soltimmar 
är inte likvärdigt med samma solenergipotential eftersom solpanelerna då är överdimensionerade på 
sommaren och underdimensionerade på vintern när soltimmarna är betydligt färre, förutsatt att 
solpanelerna är dimensionerade till en medelsolinstrålning. Men potentialen skulle kunna bli den samma 
som i mer sydligare länder om energin kunde sparas från den soliga säsongen till den solfattiga. 
Den andra faktorn är att solcellernas effektivitet och därmed mängd producerad effekt ökar i de relativt 
låga temperaturerna som Sverige har. 
   I Sverige är solens genomsnittliga effekt per kvadratmeter ungefär 1 000 kWh/år vilket innebär en 
genomsnittlig elektricitetsproduktion på 180 kWh per år och kvadratmeter kiselbaserade solceller. 
(Solelskonsulterna, 2015). 

2.4. Husens värmebehov 
De svenska småhusen som omnämns i rapporten definieras som fastigheter som innefattar en bostad per 
hus. Även gårdsfastigheter inräknas bland småhus i den här rapporten. 2010 fanns det ungefär 1 896 000 
fastigheter som definierade som småhus i Sverige. Det svenska småhuset hade 2009 en genomsnitt boyta 
på 149 meter och krävde i genomsnitt tillförd energi enligt tabell 6 nedan (SCB. 2012), 
(Energimyndigheten. 2012). 
 
Tabell 11: Småhus genomsnittliga energibehov år 2012 

Hushållsel 6 400 kWh/år 

Varmvatten 4 500 kWh/år 

Uppvärming 13 480 kWh/år 

Uppvärming + varmvatten 17 980 kWh/år 

Totalt 24 380 kWh/år 

(SCB., 2012) 
 
I dessa siffror ingår enbart den energi som tillförs till, eller bortförs från, småhuset via 
människotillverkade energisystem och inte de naturliga följderna som vädring, isolering, solinstrålning 
och dylikt har även om dessa givetvis påverkar siffrorna. Husets uppvärmning och varmvattnets 
uppvärmning är i de allra flesta fallen i samma system. Det innebär att uppvärmingsenergibehov för 
vattnet och huset kommer att utgöra det behovet som kalkenergilagringssystemet måste kunna uppfylla. 
 
En betydande andel av småhusen i Sverige är idag uppkopplade på fjärrvärmenätet, 2010 var det 85%. 
Fjärrvärme är ett effektivt sätt att hantera uppvärmingen och den har växt snabbt under senare hälften av 
1900-talet. Men det finns fastigheter som ligger för avsides för att det ska vara effektivt att ta del av 
fjärrvärmen. Framför allt på grund av för stora investeringskostnader och förluster. Av de småhusen som 
av diverse anledningar inte är uppkopplade på fjärrvärmesystemet använder de flesta värmpumpar eller 
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eldar med biobränslen. Det finns även de som använder elektricitet (3% av småhusen) och olja (1% av 
småhusen) för uppvärming. 

2.5. Industrin 
Sverige har en omfattande kalkindustri som dagligen producerar de kalciumföreningar som behövs för en 
kalklagringsanläggning. Bara gruvorna på Gotland står för större delen av norra Europas processindustris 
kalkbehov med sin produktion på 6-7 miljoner ton kalksten per år (Nordkalk. 2014). Kalk är dessutom 
billigt och kan köpas in till ett pris av 350 kronor per ton (Berglund, G. 2013).  

2.6. Information från Nordkalk 
Hans Nordholm på Nordkalk menar att några speciella metoder måste användas för att reaktionerna ska 
ske fullständigt och slutprodukten bli homogen. 
   I reaktionen Ca(OH)2 ⇒ CaO + H2O måste behållarna luftas väl för att allt vattnet ska försvinna helt. I 
den omvända reaktionen där vatten istället tillsätts måste det ske någon form av omrörning för att hela 
massan ska reagera effektivt. 
   Han påpekar också att mängden vatten måste vara exakt för att torrsläckt kalkpulver ska uppnås. Vid för 
mycket vatten blir det istället en geggig konsistens som kräver större mängd tillförd energi när den sedan 
ska brännas. 
   Hans Nordholm, från Nordkalk, bekräftar även att både CaO och Ca(OH)2 är i en mjölliknande 
pulverform genom processen och även att kalkvärmelagring har tänkts på tidigare av svenska forskare 
(Nordholm, H., Bilaga 3). 

2.7. Nasas utvärdering av kemisk energilagring 
Forskare på NASA har föreslagit en kalkbaserad energilagringsmetod som går ut på att det finns två stora 
behållare. Den ena med CaO och den andra med Ca(OH)2. Mellan dessa två behållare ska det finnas ett 
stort antal små reaktorer som kontinuerligt för över ämnena till den ena eller andra behållaren beroende på 
om energi lagras eller används. Detta under trycket av 30 bar så att vattenångan har ett så högt tryck att 
den även kan producera elektricitet via en turbin. Det ges inga lösningar på hur de här reaktorerna ska 
vara utformade för att kunna motstå det höga trycket samtidigt som de ska kunna tillsätta och föra bort 
vatten/CaO/Ca(OH)2 under temperaturer över 600K. En sådan lösning är tänkt att användas på en månbas 
och är av en skala som är bortom ett svenskt småhus, både ekonomiskt och storleksmässigt (Perez-Davis, 
M., & Difilipo, F., 1990). 

3. Metod 

3.1. Informationsinhämtning 
Den kemiska processen är välanvänd och beprövad och den använda datan är inhämtad från böcker om 
kemiska reaktioner, företag som nyttjar nämnda processer samt rapporter från liknande studier. Själva 
idén att ta till vara på den lagrade energin är inte utförligt utvärderad av använda källor och enbart en 
rapport hittades som använde processen för att värma byggnader (Perez-Davis, M., & Difilipo, F., 1990). 
Det finns flera rapporter som utvärderar möjligheten att använda den kemiska processen till matlagning 
dessa innehåller även experiment relevanta för den här studien (Mussard, M., Gueno, A., & Nydal, O. J., 
2013). 
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Alla beräkningar är grundade i ekvationer och metoder från en lärobok om värmeöverföring (Yunus A, 
C., & Afshin J, G., 2011). 

3.1.1. Experiment 
Inga fysiska experiment utfördes som grund för rapporten. Istället användes experimentell data från 
diverse andra rapporter och relevant litteratur inom liknande områden. 
   Digitala experiment har genomförts i matlab där alla relevanta värden är inprogrammerade och flera 
olika scenarion har testats för att identifiera möjligheter och svagheter i systemet. 

3.2. Beräkningar och ekvationer 

3.2.1. Ekvationer 
De tre första ekvationerna är standardekvationer för värmeöverföring och används i den här rapporten för 
att avgöra hur energin rör sig i cylindern. Dessa är väldigt centrala i rapporten och med deras hjälp kan 
både hastigheten för processen avgöras men också hur stora energiförlusterna blir och framför allt var de 
största värmeförlusterna sker. 

Ekvation 1: Beräkning av konduktionsenergi 
Den här ekvationen används för att beräkna hur snabbt värmen överförs genom kalken, isoleringen och 
väggarna. 
Q*

cond = -kAdT/dx     (Ekv. 1) 

Ekvation 2: Beräkning av konvektionsenergi 
Den här ekvationen beräknar hur snabbt värmen överförs från en vägg till den omgivande luften. 
Q*

conv = hA(Ts-To)     (Ekv. 2) 

Ekvation 3: Beräkning av strålningsenergi 
Den här ekvationen beräknar hur stor värmestrålningen är mellan olika ytor. 
Q*

rad = εσA(Ts
4-To

4)     (Ekv. 3) 

Ekvation 4: Omräkning kWh till kJ Ekvation 5: 
Den här ekvationen används för att lättare kunna jämföra energin över tiden. 
1 kWh = 3 600 kJ     (Ekv. 4) 

Ekvation 5: Effektivitetsberäkning för oljebaserad uppvärmning 
Effektiviteten av solcellerna multiplicerat med effektiviteten hos överföringen. 
0,8*0,8 = 0,16      (Ekv. 5) 

Ekvation 6:  
Krävd reaktionsenergi dividerat med värmen som lagras i varje mol kalciumhydroxidmol multiplicerat 
med molmassan. 
48 528 000 / 64,28 * 74,093 = 55,93 ton   (Ekv. 6) 

Ekvation 7:  
Massan dividerat med densiteten. 
55 930 / 2240 = 25 m3     (Ekv. 7) 
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Ekvation 8:  
Antal mol kalciumhydroxidbehov multiplicerat med molmassan för CO2. 
754 947 * 44,01 = 33 ton CO2    (Ekv. 8) 

3.2.2. Beräkningsmetoder och förenklingar 
Beräkningsprogrammet Matlab används för att på ett effektivt sätt jämföra olika värden på cylindermått 
och material. Uppvärmningen av kalken är förenklad till att komma från den centrala delen av cylindern 
som innehåller uppvärmningen. Kalken är i beräkningarna uppdelad i 100 stycken cylinderringar från den 
värmande centraldelen. Dessa ringar finns enbart i beräkningssyfte, inte fysiskt. Programmet följer 
energins spridning genom ringarna och sedan ut genom väggarna, taket och golvet på cylindern. Även 
energiförlusterna genom isoleringslagren räknas ut inklusive värmeläckagepunkter såsom kopparrör och 
metallfästen. 
   Uppvärmningen av centralbiten försummas på grund av dess ringa betydelse på slutresultatet. 
Värmestrålning antas träffa hela ytan på motsvarande väggar mellan cylindrarna i de beräkningsfall 
isoleringen mellan dessa är vakuum, mer om detta i resultatdelen. 
   Kalkpulvret förenklas i värmeöverföringsberäkningarna till ett homogent material på grund av sin 
finkornighet, eventuella luftfickor i kalken tas därmed inte med i beräkningarna. 
   Matlab räknar ut energiöverföring och -förluster sekund för sekund tills cylinderns innervägg når 
reaktionstemperaturen. Eftersom det handlar om en central uppvärmning antas då reaktionen vara 
fullgjord (Bilaga 2). 
 
Både inner- och ytterväggen beräknas vara så tunn att temperaturen är densamma genom hela materialet. 
Denna förenkling är motiverad med att konduktiviteten genom den tunna metallen är flera 
storleksordningar större än den genom kalken och isoleringarna (Bilaga 2). 
 
I de fallen då materialens värden ändras markant med temperaturen har en ekvation använts istället för ett 
enskilt värde. Dessa ekvationer är på standardformen y=k*x+m där ekvationen har anpassats efter 
litteraturens temperaturvärden vid specifika punkter. Detta visas i 8.6. Bilaga 1 - Grafer (Yunus A, C., & 
Afshin J, G., 2011)(Bilaga 4)(Bilaga 5). 
 
Solpanelerna kommer kunna fortsätta producera el och även driva den kemiska processen under 
vinterhalvåret men med betydligt mindre effekt. Men för att ge beräkningarna en positiv marginal som 
kan ersätta fel i systemet förutsätts all energilagring ske under sommarhalvåret och all energiförbrukning 
ske på vinterhalvåret. 

4. Resultat 

4.1. Fysisk uppställning 
Det finns flera sätt som det här systemet skulle kunna ställas upp på och den uppställningen som 
presenteras här är en av de troligaste utifrån de givna förutsättningarna och avgränsningarna. Hela 
uppställningen är utformad för att få plats i eller i anslutning till ett svenskt småhus. Där ska 
uppställningen kunna lagra solenergi i kalk och sedan utvinna denna igen för att värma vattnet i husets 
ackumulatortank. 
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4.1.1. Energi och energitransport 
Valt energitransportsätt är elektrictitet eftersom en sådan lösning är enkel, billig, säker och effektivare än 
sin motsvarighet i olja. Skillnaden i effektivitet mellan de olika lösningarna kommer också att öka 
ytterligare än i litteraturstudien eftersom Norges tekniska och naturvetenskapliga universitets experiment 
grundar sig i ett mindre system med kortare transportsträckor än vad som här kommer vara nödvändigt 
Även temperaturerna i deras experiment är lägre vilket leder till mindre förluster eftersom mindre 
temperaturdifferanser gör att det blir mindre förluster genom isoleringen. 
   Elektriciteten som ska transporteras och lagras kommer att genereras i konventionella solceller på taket 
av huset och/eller på taket av en eventuell separat byggnad byggd för att förvara kalken i brist på 
källarutrymme. 
   Ett elektriskt grundad transportsystem innebär att elektricitet även kan tas från det allmänna elnätet om 
det vid en tidpunkt behövs mer än solcellerna producerar. Detta skulle kunna öka stabiliteten och 
effektiviteten i uppvärmningen. Tillsammans med smarta elnät skulle det även vara möjligt att fortsätta 
med reaktionerna på natten om elektriciteten är prisvärd 

4.1.2. Kalkuppställning 
Kalken ska förvaras i ett antal isolerade cylindrar i rostfritt stål som sedan placeras i ett isolerat utrymme 
med fack och kopplingar till den elektriska uppvärmningen. Dessa fack ska vara isolerade från varandra 
och av en sådan storlek att tillräckligt stor del av behållaren kan värmas upp till reaktionstemperaturen 
under en dag med överskottet från de installerade solpanelerna. Ju fler solpaneler som är installerade 
desto större och därmed också effektivare kan cylindrarna göras. Cylindrarnas isolering kommer att bestå 
av en koncentrerad isolering som behandlas i nästkommande avsnitt och fackens isolering kommer att 
vara konventionell mineralullsisolering (ISOVER., n.d). Majoriteten av förlusterna kommer direkt från 
energiförlusterna som uppstår när värmen från processen läcker ut genom cylindrarnas väggar och det är 
detta som till största graden avgör hela systemets slutgiltiga effektivitet (Bilaga2). 
   Omrörningsbehovet som nämns i 2.6 Information från Nordkalk är nödvändigt i varje behållare. Denna 
omrörning sker genom att en skruvfjäder roterar inuti varje behållare. Skruvarna är fästa i botten på 
respektive behållare och drivs med en elmotor som sitter i ställningen och inte i cylindrarna. Detta för att 
cylindrarna ska vara lätta och billiga att byta ut. 
   Varje cylinder måste ha ett uttag med backventil i locket där vattenångan som reaktionen 
kalciumhydroxid => kalciumoxid ger ifrån sig (the material sceience comapny, 2015). När cylindrarnas 
innehåll värms upp och vattenånga bildas ökar trycket i cylindrarna markant. Detta trycket används för att 
trycka ut vattenångan genom toppventilen i vattenröret. 
   Det ska även finnas en motsvarande ventil där vatten kan tillföras för den motsatta reaktionen. 
I locket på cylindrarna ska det finnas kopparrör i spiraler som innehåller vatten kopplat till fastighetens 
ackumulatortank. Dessa kopparrör ska transportera reaktionsvärmen till ackumulatortanken precis som 
husets varmvatten tas från ackumulatortanken med en identisk annordning i vanliga småhus. Detta rör har 
ingen koppling till in- och uttagsvattenröret. 
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Bild 4: Cylinderlock 

4.1.3. Cylinderstorlek 
Storleken på cylindrarna har stor betydelse för slutresultatet. Ju större cylindrarna är desto mindre 
material utöver kalken kommer att gå åt och därmed göra systemet billigare. Experimenten visar också en 
tydlig linjär effektivitetsökning ju högre cylindrarna är. Dock måste kalciumhydroxiden kunna reagera 
fullt ut under en normal svensk dag för att inte få onödiga förluster. Experimenten i Matlab visar att den 
största storleken på cylinder som kan värmas upp är ca 30cm i diameter och 50cm i höjd exklusive 
tilläggsisolering. Denna begränsning kommer från den genomsnittliga installerade effekten för ett 
småhus, detta är dimensionerat från genomsnittsenergiförbrukningen. Med denna storlek är 
modulsystemet genomförbart. Det vill säga att det kan lagra tillräckligt med energi under sommaren för 
att värma huset och husets varmvatten på vintern, inkl värme- och reaktionsförluster. 

4.1.3.1 Storleksexempel 
För att ge exempel på hur systemet skulle bli om det dimensionerades efter den föreslagna storleken som 
nämns ovan ges här exempeldata tagna ur Matlab programmet. 
Tabell 12: Storleksexempel 

Cylinderhöjd 50 centimeter 

Cylinderdiameter 30 centimeter 

Cylindereffektivitet 10.7% 

Uppvärmningstid 7 timmar och 20 minuter 
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Cylinderytterväggstemperatur 35 grader celcius 

Cylinderbehov 710 stycken 

4.1.4. Uppvärmning 
Eftersom kalciumhydroxid har en dålig värmeöverföringskapacitet tar det lång tid att värma upp hela 
cylindern och under hela den flera timmar långa uppvärmningstiden är det stora värmeförluster genom 
väggarna trots bra isolering. Detta främst på grund av höga reaktionstemperaturer. Genom 
beräkningsexperiment i matlab har den här energiförlusten definierats som det stora problemet med 
cylindersystemet. I det slutgiltiga troligaste scenariot uppnår förlusterna nästan 90% av effekten. Denna 
förlust blir spillvärme som inte bidrar till reaktionen och därmed inte lagras. 
 
En lösning skulle vara att höja temperaturen på uppvärmningsskruven i mitten för att därmed korta 
tidsbehovet för fullständig reaktion tack vare ökad energiinsättning. Men detta medför två andra problem. 
Trots att energibehovet sänks ökar den momentana energianvändningen vilket skulle kräva en större 
mängd installerade solpaneler vilket höjer startkostnaden. Det andra är att den ökade temperaturen närmar 
sig smälttemperaturen för vissa metaller och även nära förmjukningstemperaturen för kopparledningarna 
vilket innebär att andra material måste användas (Yunus A, C., & Afshin J, G., 2011). 
 
En annan lösning är att ha ett helt annat uppvärmningssystem som använder sig av uppvärmd gas som 
pumpas in i behållaren för att värma upp kalken. Problem med denna lösning är att gasen har svårt att 
pumpas genom den finkorniga kalken samt att kalciumhydroxidens dåliga värmeledningsvärden gör att 
uppvärmningen blir markant långsammare. 
(Schaube, F., Wörner, A., & Müller-Steinhagen, H., 2009) 

4.1.5. Isoleringsmetod 
Isoleringen är, som nämnt ovan, den enskilt viktigaste faktorn för en hög systemeffektivitet. 
Systemupplägget gör att lösningsmöjligheterna kraftigt begränsas. Eftersom rapporten är avgränsad till 
småhus är den också ekonomiskt begränsad, därför måste isoleringen vara ekonomiskt hållbar samtidigt 
som den inte kan ta för stor plats eftersom även utrymmet är en begränsande faktor. De isoleringar som 
används i rapporten är relativt billiga i jämförelse med systemet som helhet. 
   Under beräkningarna med olika termoslösningar visade sig att värmestrålning mellan väggarna stod för 
majoriteten av energiförlusterna mellan cylindrarnas ytter- och innervägg. Med denna svaghet identifierad 
utfördes istället beräkningar där termosvakuumet byttes ut mot en högtemperaturtålig aerogel. 
Aerogellösningen blockerade värmestrålningen mellan väggarna utan att behöva mer utrymme för 
isolering eller betydelsefullt öka konduktivitetsförlusterna. Därmed är denna lösning fördelaktig för det 
här systemet (Bilaga 2), (Aspen aerogels, 2015), (ISOVER., n.d.). 

4.2. Systemet 
Systemupplägget är att den elektriciteten som produceras under dagen när de inneboende inte använder så 
mycket energi (Department of energy. n.d.) används till att elektriskt värma upp cylindrarna i källaren. 
Vilken cylinder som värms upp styrs av en dator. Datorn tillsätter elektricitet till värmaren så länge den 
har överskottsenergi från solpanelerna och fortsätter med detta tills en termperaturmätare känner av att 
innerväggen har uppnått reaktionstemperaturen. Tack vare den centrala uppvärmingen kan denna metod 
enkelt användas för att avgöra när reaktionen är fullgjord. När datorn har registrerat denna temperatur 
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skiftar den uppvärmingen till nästa behållare med kalciumhydroxiden. Vatten kan börja pumpas genom 
locket på cylindern med den färdiga reaktionen och eftersom kalciumoxiden fortfarande har 
reaktionstemperaturen kan denna användas för att värma upp vattnet i husets ackumulatortank. 
 
När det sedan är dags att värma huset på vintern och solpanelernas energi inte räcker till kan vatten 
tillföras från locket på en utvald cylinder samtidigt som innehållet omrörs för snabbast reaktion. 
Reaktionsenergin som då släpps ut gör att cylinderinnehållet kan komma upp i 200 grader celcius (Perez-
Davis, M., & Difilipo, F., 1990) och därmed värma upp vattnet som cirkulerar i locket och därmed också 
husets ackumulatortanksvatten. En stund efter att exakt rätt mängd vatten har tillsats kommer reaktionen 
att vara fullgjord och temperaturen börja sjunka. När datorn registrerar det påbörjas samma procedur med 
nästa cylinder. 
 
Även om det blir en effektivitetsförlust är det inga problem att avsluta dessa två processer i mitten. Den 
energi som går förlorad är den som krävs för att värma upp materialet till arbetstemperatur en andra gång. 
Eftersom det tillsatta vattnet inte kommer att vara tillräckligt för en fullständig process kommer allt att 
absorberas och kalken kommer att bibehålla sin pulverform. Processen kommer dock inte att avstanna 
omedelbart eftersom det tar tid för kalciumoxiden att reagera med vattnet. Ackumulatorvattnet kommer 
därmed att fortsätta värmas, men vid lägre temperaturer vilket kan leda till något större förluster. 
 
Ett sätt att öka effektiviteten i systemet är att använda den stora andelen spillvärme till att värma husets 
ackumulatortank på sommaren. Detta skulle kunna göras genom att låta värmen i den yttre väggen föras 
över till vattenledningarna som redan finns i locket. Tack vare den yttre isoleringen skulle energin kunna 
följa minsta motståndets lag och inte värma upp rummet utan istället värma upp vattnet. Problemet med 
denna lösning är att ytterväggen då skulle kylas ner och värmeförlusterna från kalken bli ännu större på 
grund av den större temperaturdifferentialen. Detta skulle innebära att ännu mer energi skulle behöva 
tillföras systemet som därmed skulle behöva fler solpaneler. 
 
En möjlighet, som NASA använder i sin rapport, är att ta till vara på det höga trycket som uppstår när all 
all vattenånga under högt tryck lämnar kalken under reaktionen. Denna vattenånga kan användas till att 
driva en turbin och därmed också producera elektricitet som i sin tur kan användas för att fortsätta driva 
på processen. Detta skulle kräva nya lösningar med behållare som tål tryck på över 30 bar och högre 
reaktionstemperaturer, något som inte är utvärderat eller modellerat i den här rapporten. 

4.3. Husbehov 
Eftersom svenska hus inte behöver värmas upp på sommarhalvåret är det överskottet därifrån som måste 
vara tillräckligt stort för att värma huset hela vintern. Det innebär att 13 480 kWh ska lagras på 6 månader 
(tabell 11). Detta motsvarar 56 ton kalciumhydroxid (Ekv. 6). Denna kalk kommer att kräva ett utrymme 
på 25 m3 (Ekv. 7). När även utrymmet från resten av modulsystemet räknas in kommer utrymmet som 
krävs bli ungefär det dubbla. Detta för att isoleringen tar stor plats och även för att det blir platsförluster 
mellan cylindrarna på grund av just cylinderformen. Systemets storlek förändras betydande beroende på 
mängden installerade solpaneler. Mer solpaneler innebär att färre cylindrar krävs tack vare möjlighet till 
större cylindrar och vice versa (Bilaga 2). 
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4.4. Leverans, service, reparation och återanvändning 
Kalkindustrin har kapacitet att fylla cylindrar med CaO eller Ca(OH)2 som sedan levereras färdiga att 
använda till kunderna. Att ha enbart en rörlig del gör cylindrarna mer långlivade och 
återanvändningsbara. Modulsystemet är gjort för att det ska vara enkelt att installera och byta ut 
cylindrarna en och en om något problem uppstår. Reaktionsmassans renhet kan enkelt återställas till 
nyskick genom att höja temperaturen på en av omgångarna till 900 kelvin så att även CaCO3 sönderdelas 
(Oxtoby, D., Gillis, H. . P., & Campion, A., 2008). Dock kan restprodukter från vattnet ansamlas i 
cylindrarna. Detta kan inte renas ut med den utökade uppvärmningen men kommer troligen inte att bli ett 
problem under systemets livslängd. Detta på grund av sina små nivåer och systemets okänslighet för 
orenheter. 

4.5. Miljöanalys 
Produkten är utformad för att ersätta uppvärmningssystem som nyttjar fossil- eller biobränslen samt för 
att främja användandet av privatägda solpaneler i Sverige och på så vis främja miljön och miljöfrämjande 
teknik. Detta resonemang bygger på att produkten är miljövänligare än de uppvärmningssystem det är 
tänkt att ersätta. I denna miljöanalys utvärderas ytligt produktens miljökonsekvenser för att utvärdera för 
och nackdelar. 

4.5.1. Produktion 

Gruvbrytning 
Både kalken och metallen bryts i gruvor vilket har negativa konsekvenser för miljön. Dessa innefattar 
bland annat förorening av grundvatten och natur men även koldioxidutsläpp. 
(Sveriges geologiska undersökning, n.d.) 

Modulen 
Framför allt metallerna måste ha stora mängder energi under förädling och produktion. Denna kommer 
till stor del från elektricitet från det svenska elnätet och är därmed till största delen från vattenkraft och 
kärnkraft. 

Kalken 
Även kalken behöver energi i processen även om det inte är lika stora mängder som metallförädlingen. 
Men ett annat stort miljöproblem med kalkförädlingen är att kalciumkarbonaten släpper ifrån sig stora 
mängder koldioxid vid omvandlingen till kalciumoxid vilket bidrar negativt till växthuseffekten. För de 
56 ton kalciumhydroxid som krävs för det genomsnittliga småhuset frigörs 33 ton koldioxid exklusive 
energiproduktionen som krävs (Ekv 8). Det motsvarar nästan 8 gånger genomsnittssvenskens 
koldioxidutsläpp (Ekonomifakta, 2012). 

4.5.2. Användning 

Livslängd 
Produkten har en väldigt bra livslängd eftersom kalken kan återanvändas tusentals gånger och eftersom 
större delen av konstruktionen är orörlig blir det få förslitningsskador under användning. De delarna som 
utsätts för påfrestningar, till exempel vattenventiler och centralskruven, används enbart två gånger per år 
och är lätta att identifiera och byta ut i och med modulsystemet.  
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Effektivitet 
Energimässigt är det däremot problem. I och med de stora energiförlusterna så kommer användandet av 
produkten genom hela dess livslängd innebära stora energiförluster. 

Utsläpp 
De enda restprodukterna under användningen är vatten och värme under de kemiska processerna. Under 
själva lagringen sker inga utsläpp alls. 

4.5.3. Återvinning 

Modulen 
Själva modulen består till största delen av återanvändningsbara metaller som enkelt kan återanvändas. 
Även isoleringen kan återvinnas i industrin eller återanvändas som till exempel husgrundsisolering 
(Ekobyggportalen, n.d.)(Bilaga 2). 
Även solcellerna kan återvinnas. Dessa hamnar i de flesta fall nu på soptippar men stora satsningar sker 
nu på att istället tillverka dem återvinningsbara från början (Ny teknik, 2009). 

Kalken 
Kalken blir aldrig uttjänat och återställs till sin ursprungliga form, kalciumkarbonat, när den kommer i 
kontakt med luft. Detta innebär att även den mängd koldixoid som släpptes lös under produktionen av 
produkten återigen binds i kalken och inte längre kan bidraga till växthuseffekten. Men detta faktum löser 
inte problemet med den frigjorda koldioxiden vid produktionen eftersom produktens livslängd är så lång. 

4.6 Känslighetsanalys 
De förenklingar som rapporten innehåller gör att processerna och beräkningarna är väldigt ensidiga 
eftersom de inte omfattar en allmän lösning utan enbart det enklare presenterade systemet. Slutresultatet 
från Matlabprogrammet är avhängigt av flera parametrar och flera av dessa är grundade på förenklingar 
och avgränsningar. Om dessa skulle ändras kommer även slutresultatet att kunna bli antingen bättre eller 
sämre. 
   Interpolationerna för att få funktioner för kemiska värden som ändras med temperaturena har passat bra 
till empiriska studier och bedöms därmed som beräkningssäkra. 
 
Rapporten innehåller även flera kemiska förutsättningar som enbart är prövade av Nasa i under relativt 
odokumenterade laborationer. Om dessa forskare har laboratorieförutsättningar som är svåråterskapade i 
ett svenskt småhus kan detta medföra svårigheter för systemet. Dessa svårigheter kan innefatta att 
processen har en annan hastighet som försvårar värmeöverföringsdelarna alternativt att det är svårt att 
tömma ut vattnet i från cylindrarna i reaktionen kalciumhydroxid till kalciumoxid. 
 
Andra förutsättningar som effektiviteten hos den direkta kemiska processen eller hos solpanelerna 
påverkar inte känsligheten nämnvärt eftersom detta löses genom att öka eller minska storleken på de 
relevanta systemkomponenterna. 
 
Vissa källor såsom Nasas och Nordkalks är centrala i rapporten men saknar andra bekräftande källor på 
grund av informationens ovanlighet. De flesta källorna berör dock vanliga problem och möjligheter med 
förnyelsebara energikällor och har kunnat inhämtats från stora myndigheter som det amerikanska 
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“Department of energy” och “SCB”. Kemiska värden och värmeöverföringsformler är hämtade från 
diverse internationella kemilitteratursböcker på universitetsnivå och bedöms därmed som säkra källor. 
 
Ingen källa har hittats där experiment har genomförts på kalkprocessen i liknande behållare. Även om 
teorin pekar på att det fungerar kan det finnas oförutsedda konsekvenser av reaktionen som försvårar den i 
den här utformningen. 
 
En av förenklingarna är att all energi måste lagras på sommarhalvåret och användas på vinterhalvåret. 
Detta är en väldigt grov avrundning eftersom solpanelerna tidvis kommer att fortsätta producera 
energiöverskott även på vintern. Detta gör att hela systemet kan skalas ner och bli billigare än vad som är 
presenterat i den här rapporten. 
 
Något annat som kan ändra dimensionerna på systemet är storleken på huset. Men eftersom alla 
komponenter är skalningsbara ska inte det ändra slutresultatet. 
 
Slutresultatet av den här rapporten är att produkten teoretiskt fungerar med presenterade kemiska och 
fysikaliska fakta. Effektiviteten som är det viktigaste för hur fördelaktig processen är är dock känsligt och 
beror på flera nämnda parametrar, framför allt den momentana energiintensiteten och isoleringen. Med 
bättre teknologi inom dessa områden kan hela produkteffektiviteten enkelt höjas från de värden som 
presenteras här. 

5. Diskussion 
Syftet med rapporten var att ta fram en fungerande, hållbar produkt som kunde lagra energi i kalk och 
sedan använda energin vid behov. Denna produkt är framtagen och fungerar i teorin men 
hållbarhetsaspekten är inte uppnådd. De markanta energiförlusterna gör det mera hållbart att inte 
producera energin från första början. 
Problemen med systemet är delvis grundade i att modulsystemet är begränsat till småhusuppvärmning. 
Detta för att solpaneler som matchar ett småhus inte kan producera tillräckligt med energi för att snabbt 
genomföra den kemiska processen. Denna långsammare process i kombination med höga temperaturer 
innebär att en för stor del av energin förloras genom värmeförluster från cylindrarna. 
 
Trots att kalken är billig tillkommer det kostnader för framförallt metallen men också isoleringen. Detta i 
kombination med ett ökat behov av solceller gör att produktens lönsamhet för kunden kraftigt förminskas 
eller helt uteblir. 
 
En bättre alternativ användning skulle vara att kalkmodulen inte används i privata småhus utan snarare i 
centrala anläggningar. En central anläggning skulle kunna använda samma system fast uppskalat. Den 
större skalan skulle göra att systemet skulle kunna göras betydligt effektivare och även att industriella 
metoder skulle kunna användas för att genomföra de kemiska processerna. I kombination med till 
exempel ett värmekraftverk eller en solpanelspark skulle energin kunna tillsättas så snabbt att förlusterna 
skulle vara minimala och de kemiska processerna skulle genomföras mer fullständigt. Denna energi skulle 
sedan kunna lagras i ett kraftvärmeverk alternativt transporteras på lastbil till användningsområdet. 
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Ytterligare en möjlighet för en sådan större central anläggning är att använda övertrycket i cylindrarna för 
att med vattenångan producera elektricitet som är beskrivet i Nasas version av lagringsanläggningen och 
på så sätt effektivt göra ett kraftvärmeverk. Detta är dock inte troligt på en småhusskala. 

6. Slutsats 
Kontentan av rapporten med tillhörande Matlabexperiment är att solpanelerna skulle värma upp systemets 
cylindrar för långsamt vilket skulle leda till för stora förluster för att kalkmodulen skulle kunna beskrivas 
som energieffektiv 
   Huvudproblemet och möjliga lösningar är definierade i rapporten. Detta huvudproblemet består i att 
huvuddelen av den tillförda energin inte bidrager till reaktionen utan istället blir värmeförluster. Det är 
inte bristande isolering som är grunden till problemet utan snarare att det krävs en stor mängd energi för 
att hela behållaren ska reagera och att denna inte kan ges momentant på grund av systemets fysiska 
begränsningar. Detta gör att cylindrarna måste värmas långsamt över en längre tid. Den långa tiden i 
kombinationen med den höga cylindertemperaturen i relation till rumstemperaturen gör att de totala 
systemförlusterna blir stora. Effektiviteten skulle dock kunna ökas kraftigt eftersom förlusterna består av 
värme i en nästan sluten miljö. Att värmen är så koncentrerad gör att den kan tas tillvara på och kan 
användas till att till exempel stå för husets varmvattenbehov och även till att förvärma andra cylindrar i 
systemet. 
 
Det fysiska slutresultatet innebär vissa problem. Kalkmodulen tar upp en stor volym och behöver 
troligtvis en tillbyggnad på huset om inte användaren har en stor övergiven källare. 
Systemet är i rapporten dimensionerat efter den genomsnittliga energiåtgången för småhus. Om det 
investerades i mer solceller skulle processen kunna genomföras betydligt snabbare och systemet skulle 
kunna bli mindre, lönsammare och effektivare. 
 
Tack vare sin livslängd, koppling till förnyelsebar energiförsörjning och dess återvinningsbarhet skulle 
produkten kunna klassas som hållbar. Men annat såsom stor materialåtgång, gruvdrift och produktionens 
koldioxidutsläpp gör att den kan bli svår att miljöklassa. 
 
Slutsatsen är att kalkmodulssystemet för småhus är möjligt att bygga och skulle kunna värma svenska 
småhus över vintern med den lagrade energin från sommaren. Dock har systemet stora brister och är inte 
ett fördelaktigt val för småhusuppvärmning i sin nuvarande form bland annat på grund av sin storlek men 
främst för sin energiineffektivitet. Grundidén att lagra energin i kalk för att värma hus fungerar. Men det 
finns fördelaktigare sätt att realisera systemet på än att anpassa det för varje isolerad fastighet. 
Effektiviteten ökar med storleken. 
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 - grafer 
Dessa grafer beskriver hur variablerna i rostfritt stål förändrar sig med temperaturen. Värdena graferna 
grundas på kommer från empirisk mätdata men är förenklade till den räta linjens ekvation i 
beräkningarna. 

8.2. Bilaga 2 - Matlabprogram 
För att effektivt kunna jämföra olika modeller har beräkningsprogrammet Matlab använts. Alla 
beräkningar som gjorts har gjorts med detta programmet och denna bilaga kan öppnas med Matlab om 
olika modeller ska testas. Om Matlab inte finns att tillgå kan filen även öppnas med ett vanligt 
textredigeringsprogram och alla ekvationerna, med förklaringar, kan då avläsas. 
För att programmet ska fungera behövs även de två tillhörande filerna bilaga 4 och bilaga 5. 

8.3. Bilaga 3 - Mejlkonversation 
Referat av mejlkonversation med Nordkalk. 

http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=6533567
http://www.solelkonsulterna.se/allt-om-solel/fakta-om-solceller
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8.4. Bilaga 4 - femissonS 
Matlabfunktion som används för att få ut specifika värmeberoende emissionstal för rostfritt stål. 
Funktionen anropas av programmet i Bilaga 2. 

8.5. Bilaga 5 - fthermalS 
Matlabfunktion som används för att få ut specifika värmeöverföringsvärden för rostfritt stål. 
Funktionen anropas av programmet i Bilaga 2. 
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