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Abstract 

Energy supply and impact on the environment are two main problems that the world faces right 
now. During a longer period of time fossil fuels has been used as primary energy source. The use 
of fossil fuels has contributed to large emissions of greenhouse gases and global warming. With 
an increasing population the need of energy increases as well, and therefore, more energy will be 
needed that doesn’t affect the environment negatively. To achieve this, the use of fossil fuels 
should be minimized and the use of renewable energy recourses should increase. Solar collectors 
uses solar energy, a renewable recourse, and this report is about solar collectors in brief and how 
a simple solar collector can be constructed to be as efficient as possible. 

Initially the different types of solar collectors and systems are researched. Most discussed are flat 
plate solar collectors and evacuated tube collectors. Other mentioned collectors are air-collector, 
pool-collector, compound parabolic collector, parabolic trough collector, Fresnel reflector, 
parabolic dish reflector and heliostat field collector.   

The constructed solar collector is a flat plate collector and the used material is partly reused and 
recycled to minimize the impact on the environment. The solar collector consists of corrugated 
plastic, hose, plasterboard and a plastic cover. The test solar collector is constructed and tested at 
Tenerife but are (supposed) to be used at an education center in Cameroon.  

The test solar collector has an effect of 167 W and an efficiency of 65 %. The efficiency is as 
good as the ones on the market, which depend on the thin corrugated plastic used as absorbator. 
For the test conditions a heat transfer analysis shows that the heat loss coefficient is 14,8 W/m2. 
The test solar collector can be improved in different ways and some of them are listed in the 
report. Construction manuals are available in English and Swedish.  
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Sammanfattning 

Energiförsörjning och miljöpåverkan är två huvudproblem som världen möter just nu. Fossila 
bränslen har under en längre tid använts som primär energikälla. Användandet har bl.a. bidragit 
till stora utsläpp av växthusgaser och global uppvärmning. I takt med en ökande befolkning ökar 
även energibehovet, således behövs mer energi som inte påverkar miljön negativt. För att lyckas 
med detta behöver användandet av fossila bränslen minimeras och förnybara energikällor 
behöver ta allt större plats. Solfångare använder sig av solenergi som är en förnybar energikälla 
och denna rapport handlar om hur en solfångare kan konstrueras för att göras så enkel och 
effektiv som möjligt.  

Inledningsvis undersöks olika typer av solfångare och solfångarsystem. Störst vikt läggs på plan 
solfångare och vakuumrörsolfångare. Andra solfångstyper som tas upp i rapporten är 
luftsolfångare, poolsolfångare, parabolisk solfångare, parabolic trough collector, Fresnel reflector, 
parabolic dish reflector och heliostat field collector. 

Solfångaren som konstrueras är en plan solfångare och består av delvis återanvänt samt 
återvinningsbart material för att minimera miljöpåverkan. Solfångaren består av korrugerad plast, 
slang, ram av gipsskiva och plast som täckskiva. Test-solfångaren konstrueras och testas på 
Teneriffa men tanken är att den ska användas på ett utbildningscenter i Kamerun.  

Test-solfångaren har en effekt på 167 W och en verkningsgrad på 65 %. Verkningsgraden är i 
klass med de plana solfångare som säljs på marknaden, vilket beror på den tunna korrugerade 
plasten som används som absorbator. En enklare värmeöverföringsanalys är genomförd där dess 
förlustkoefficient beräknades till 14,8 W/m2. En del av test-solfångarens förbättringsområden tas 
upp i rapporten samt så finns konstruktionsmanualer tillgängliga på svenska och engelska. 
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Nomenklatur 

Här presenteras alla variabler och parametrar som används i rapporten.  

 

Nomenklatur 

Benämning   Tecken   Enhet________________ 

Öppningsarea  A  (m2) 

Absorptionsarea/absorberingsarea Aabs  (m2) 

Solfångarens area  As  (m2) 

Koncentrationsförhållandet  C  (-) 

Specifik värmekapacitet   CP  (kJ/kg K) 

Infallande solstrålning  GT  (W/m2) 

Massa   m  (kg) 

Vattenvikt, system  mv  (kg) 

Massflöde       (kg/s) 

Energiförluster  Qf  (W) 

Energi in   Qin  (W) 

Effekt solfångare   Qu  (W) 

Energi ut   Qut  (W) 

Tid   t  (s) 

Tidsintervall   Δt  (s) 

Temperatur   T  (°C) 

Medeltemperatur i tanken, 0t  T1  (°C) 

Medeltemperatur i tanken, ht 1  T2  (°C) 

Absorbatorns temperatur  Tabs  (°C) 

Inloppstemperatur  Ti  (°C) 

Omgivningstemperatur  Tomg  (°C) 

Utloppstemperatur  Tu  (°C) 

Värmeförlustkoefficient  Uf  (W/m2K) 

Vattenvolym, system  Vv  (l) 

Speciella symboler 

Absorption (svart färg)  α  (-) 

Verkningsgrad  η  (-, %) 

Verkningsgrad solfångare  ηs  (-, %) 

Transmission (plastskydd)  τ  (-)  
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Förkortningar 

Förkortning  Betydelse  ________________________________ 

ETC   Vakuumrörsolfångare (Eng. Evacuated Tube Collector) 

FPC  Plan solfångare (Eng. Flat Plate Collector) 

CPC  Parabolisk solfångare (Eng. Compound parabolic collector) 

PTC  Parabolic trough collector 

LFR  Linear Fresnel reflector 

PDR  Parabolic dish reflector 

HFC  Heliostat field collector 

IBT  International Business Times 

DIY  Gör-Det-Själv (Eng. Do-It-Yourself) 

konc  Koncentrerande 

hp  Högskolepoäng 

 

Subscripts 

Förkortning  Betydelse  _________________________________ 

th  Termisk (Eng. Thermal)  

el  Elektrisk   
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1 Introduktion  

Med en växande befolkningsmängd och jordens klimat i åtanke blir det allt viktigare att hitta 
hållbara energilösningar. Energibehovet ökar även på grund av människans förbättrade 
levnadsförhållanden (Ibrahim, 2014). Efterfrågan kommer att fördubblas under första halvan av 
2000-talet, och den förväntas att tredubblas innan slutet av detta århundrade (Sarsam, 2015).  

Under en lång tid har människan använt fossila bränslen, så som olja, gas och kol, som primär 
energikälla. Det är inte förrän under det senaste årtiondet som användandet av förnybara 
energikällor har fått ett uppsving, se Figur 1 (IBT, 2014). De fossila bränslena är fortfarande i 
majoritet. 81 procent av världens energiförbrukning kommer från fossila bränslen, 13 procent är 
förnybara energikällor och resterande 6 procent är kärnkraft (Energimyndigheten, 2015a). EU har 
som mål att vid 2020 ska 20 procent av energin vara förnybar (Europeiska Kommissionen, 
2011a), dessa mål har brutits ner till en nationell nivå och för Sveriges del innebär detta att 49 
procent ska komma från förnybara energikällor år 2020 (Europeiska kommissionen, 2011b). 
Sveriges regering har satt ett nationellt mål där minst 50 procent av Sveriges energi ska komma 
från förnybara energikällor år 2020, men 2012 överträffades detta mål och 2013 hade 52 procent 
uppnåtts. (Naturvårdsverket, 2015). 

En bidragande faktor, förutom växthuseffekten, till att dessa mål satts upp är att de fossila 
bränslena kommer ta slut. Baserat på en fortsatt användning i dagens takt kommer reservoarerna 
av olja, gas och kol räcka ytterligare 42, 54 respektive 120 år (Kalogirou, 2014). För att uppnå 
målen krävs en ständig utveckling och användning av förnyelsebara energikällor. Förnyelsebara 
energikällor påverkar inte miljön på samma sätt som fossila energikällor. De släpper inte ut 
miljöfarliga gaser eller föroreningar (Energimyndigheten, 2015b).   

Kvalitetsövervakning, uppvärmning och rening av vatten är stora energi- och exergifrågor över 
hela världen (Riccia m.fl., 2015). För att värma upp vatten går det åt stora mängder energi, men 
istället för att använda fossila bränslen går det att använda solfångare och utnyttja solens energi 
vilket bidrar till en hållbar framtid ur miljö- och ekonomiperspektiv.  

Solfångare direktomvandlar solens strålar till värme som sedan används för att värma upp 
byggnader och vatten (pooler, duschvatten etc.). Solfångare används i dagsläget över hela världen. 
Det finns olika typer av solfångare, där vissa är enklare och billigare än andra. Det är också 
möjligt att konstruera dessa själv, utan att egentligen ha någon aning om solfångarens kapacitet.  

Detta projekt har utformats i samband med Ingenjörer utan gränser och handlar om att bygga en 
enkel solfångare för att sedan analysera kapaciteten hos denna. Efter detta görs en 
konstruktionsmanual för solfångaren, så att andra ska kunna bygga den själva och veta dess 
kapacitet och verkningsgrad.  
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Figur 1: Utvecklingen av världens elproduktionskapacitet av sol, vind och kärnkraft, 1956-2013. 
(IBT, 2014)  

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till projektet ligger i att det finns vanliga snickare som utan ingenjörsbakgrund 
konstruerar plana solfångare (en av de vanligaste solfångarna, läs mer under 3.1.1) av återvunna 
kylskåp, utan kännedom om verkningsgrad eller kapacitet.  

I samarbete med Ingenjörer utan gränser ska en test-solfångare konstrueras på samma sätt dvs. 
också av återvunnet material.  

1.2 Syfte  

Syftet med detta projekt är att konstruera en test-solfångare, analysera denna modell och ta fram 
en konstruktionsmanual. 

1.3 Problem och Projektmål 

Huvudmålet med detta projekt är att konstruera en test-solfångare av enkla material och i den 
mån det går av återvunnet material, samt att analysera dess värmeöverföringsförmåga. 

Hur skulle solfångaren kunna konstrueras så den blir effektiv och lättillverkad? Vilket material ska 
användas och hur ska solfångaren se ut? Allt detta sammanställs och utifrån detta görs ett 
ingenjörsmässigt resonemang för hur solfångaren ska konstrueras. 

Målen med denna studie är att: 

 Beskriva solfångare och solfångarssystem generellt. Hur ser de ut idag?  

 Studera befintliga Do-it-yourself (DIY) modeller. Vilka material används? Vilka material 
ska man använda för att minimera kostnaden och materialkonsumtionen?  

 Konstruera en test-solfångare. 

 Skriva en konstruktionsmanual för hur solfångaren kan byggas (beskrivning på engelska). 

 Utvärdera test-solfångaren. Utifrån analysen: hur kan man göra systemet effektivare, 
billigare och mer klimatvänligt?  
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2 Solenergi 

Till de förnybara energikällorna räknas solenergi, vind- och vågenergi, vattenkraft, geotermisk 
energi och bioenergi i form av biogas, pellets, flis eller ved. 

Solen är ursprunget till de förnybara energikällorna vi använder. Förutom direkt solenergi driver 
solen även vattnets kretslopp som utnyttjas av vattenkraftverk för att utvinna el. Solen är också 
ursprunget till att det blåser, då vindar uppkommer från temperatur och tryckskillnader, och 
därav är solen en indirekt källa till vindkraftverk. Även biobränslen får sin energi från solen 
genom fotosyntesen.  

Solens energi har länge utnyttjats av naturen och människan, till allt från att odla mat till att torka 
kläder. Solens energi används idag även för att utvinna solvärme och solel som används för att 
värma upp och kyla byggnader, värma upp pooler, driva kylskåp, maskiner och pumpar, generera 
elektricitet och mycket mer. Solenergin kan utnyttjas antingen aktivt eller passivt. Passiv solenergi 
innebär att man tar tillvara på solenergin utan speciell anordning, t.ex. utnyttjas solvärmen till att 
värma upp hus då solen strålar in genom fönster. Aktiv solenergi innebär att man tar tillvara på 
solens energi med hjälp av speciella anordningar. För att utvinna solvärme används en solfångare 
och för att utvinna solel används solceller. Solcellerna fångar upp solenergin och omvandlar den 
till elektrisk energi m.h.a. kiselplattor. En solfångare direktomvandlar solenergin till värme m.h.a. 
en absorbator.  

Energi omvandlas till el och värme i kraftvärmeverk, till värme i värmevärk och via solfångare samt 
till el via kondenskraftverk, vindkraftverk, vattenkraftverk och solceller. 

Den största fördelen med solenergi enligt Kalogirou (2014) i jämförelse med andra energiformer 
är att den är ren och kan utvinnas utan miljöföroreningar. Fördelen med solvärme enligt Svensk 
solenergi (2016a) är att den ger en väldigt liten miljöpåverkan då det går åt väldigt lite energi att 
tillverka en solfångare i förhållande till den energi som erhålls under dess livslängd. De flesta 
solfångare innehåller material som återvinns. Solstrålningen är gratis och solvärmen påverkas inte 
av energiprisändringar. När anläggningen är avbetalad är energin i princip gratis (Svensk 
solenergi, 2016a).  

En nackdel med solvärme är att hänsyn måste tas till hur mycket solinstrålning det finns. 
Exempelvis under det mörka vinterhalvåret i Sverige måste solfångarna kompletteras med en 
annan energikälla. En annan nackdel med solvärme är att det inte går att sätta på systemet när 
värme behövs, detta styrs helt av solinstrålningen (Svensk solenergi, 2016b). 

Ca 60 % av solens inkommande strålning når jorden. Om endast 0.1 % av denna energi skulle 
kunna omvandlas med en låg verkningsgrad som 10 % skulle det vara 4 ggr mer än vad världens 
totala elektricitetsgenererande kapacitet på 5000 GW är (World Energy Council, 2013). 
Solenergin är alltså otroligt viktig, både idag och framförallt för kommande generationer.  

De förnybara energikällorna, solvärme, solceller och vindkraft hade 2014 en världskapacitet på 
406, 177, respektive 370 GW enligt Figur 2. Solfångarnas kapacitet på 406 GWth motsvarar ett 
årligt energiutbyte på 341 TWh, vilket är ekvivalent till förbrukningen av 36,7 miljoner ton olja 
och 118,6 miljoner ton CO2-utsläpp varje år (Mauthner m.fl., 2015).  
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Figur 2: Totala globala kapaciteten i drift [GWel], [GWth] 2014 och årligt energiutbyte 
[TWhel],[TWhth] (Mauthner mfl., 2015). 
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3 Solfångare 

Solfångare, eller solpaneler som de ibland kallas, är till för att samla upp solens ljus och värma 
upp exempelvis byggnader och vattentankar. Solfångare är speciella värmeväxlare och fungerar på 
så sätt att solstrålningen omvandlas direkt till värme när solstrålarna träffar solfångaren. Värmen 
kan lagras direkt eller transporteras vidare med hjälp av ett medium som normalt är vatten, luft 
eller olja. Själva solfångaren är den del som absorberar solstrålningen och omvandlar den till 
värme. Med hjälp av mediet förs värmen vidare till en ackumulatortank även kallad 
varmvattentank, där varmvattnet kan lagras och användas vid behov, se Figur 3. Vätskan 
cirkulerar runt i systemet med hjälp av en pump, från solfångaren förs den varma vätskan vidare 
till ackumulatortanken, där värmeutbytet sker. Den numera kalla vätskan pumpas sedan vidare till 
solfångaren, där den på nytt värms upp. Solfångaren är en del av ett solfångarsystem, mer om 
systemet finns under 3.3 Solfångarsystem.  

 

Figur 3: Vakuumrörsolfångare med solfångarsystem (Lindfors, 2014) 

 

Figur 4: Plan solfångare med dess ingående delar och solstrålning (Volker quaschning, 2016). 
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En enkel solfångartyp är en plan solfångare, se Figur 4. Solfångaren består av en absorbator, ett 
transparent täckglas samt en stomme. Absorbatorn absorberar solinstrålningen och överför 
värmen till vätskan i rörledningarna. Värmeutbyte sker i form av konvektion och strålning. När 
en gas eller vätska strömmar förbi en yta sker ett värmeutbyte p.g.a. konvektion (Jernkontorets 
energihandbok, 2016). Ett transparent täckglas används för att minska värmeförlusterna och 
stommen används för att hålla ihop hela solfångaren. Stommen kan kombineras med isolering för 
att minska värmeförlusterna från sidan och underifrån. Solfångaren placeras vanligtvis i någon 
vinkel, framförallt för att solstrålningen ska komma så direkt som möjligt, men även för att snö 
och regn ska rinna av. Mer ingående hur en plan solfångare fungerar förklaras under rubrik 3.1.1.  

Det finns i huvudsak tre fördelar med solfångare enligt Ibrahim (2014): 

1. De förhindrar förorenings- och växthusgasutsläpp eftersom de använder förnybar 
solenergi  

2. De sparar energi och bevarar icke-förnybara energikällor så som olja, kol och gas. 
3. De har väldigt låga driftskostnader 

En nackdel är att de har höga installationskostnader (Ibrahim, 2014).  

Solfångare kan vara stationära eller solföljande samt koncentrerande eller icke-koncentrerande. 
De stationära är ofta icke-koncentrerande och de solföljande är ofta koncentrerande, men det 
finns undantag. Solfångarna som tas upp i denna rapport listas i Tabell 1 för att göra det mer 
överskådligt.  

Tabell 1: Olika typer av Solfångare som tas upp i rapporten (Kalogirou, 2014). 

Stationär/ 

solföjande 

Typ Absorberings- 
typ 

Konc/Icke-
konc 

Koncentrations- 
förhållande 

Indikativt 
temperaturintervall 
(°C) 

Stationär Plan solfångare (FPC) Platt Icke-konc 1 30-80 

Vakuumrörsolfångare 
(ETC) 

Platt Icke-konc 1 50-200 

Poolsolfångare Platt Icke-konc 1 - 

Luftsolfångare Platt Icke-konc 1 - 

(CPC) Rörformig Konc 1-5 60-240 

Singelaxlad 
solspårning 

(CPC) Rörformig Konc 5-15 60-300 

(CTC) Rörformig Konc 15-50 60-300 

(PTC) Rörformig Konc 10-85 60-400 

(LFR) Rörformig Konc 10-40 60-250 

Tvåaxlad 
solspårning 

(PDR) Punktformig Konc 600-2000 100-1500 

(HFC) Punktformig Konc 300-1500 150-2000 

Kommentar: Koncentrationsförhållandet är definierat som totala öppningsarean delat med absorbatorns area. 
Indikativt temperaturintervall är inom det temperaturintervall som solfångaren kan operera och anses vara 
effektiv.  
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3.1 Stationära och icke-koncentrerande 

Stationära solfångare innebär att de är permanenta, fixa på sin plats. Att de är icke-
koncentrerande innebär att de har samma area för att ta emot och absorbera solstrålningen, vilket 
ger dess koncentrationsförhållande 1. De två vanligaste stationära solfångarna är plana solfångare 
(FPC) och vakuumrörsolfångare (ETC) se Figur 5. ETC är den dominerande solfångstypen i 
världen, medans FPC har en dominerande andel på den europeiska marknaden. Detta beror på 
att Kina har den största installerade solfångskapaciteten i världen, där de har en överlägsen andel 
av ETC (Mauthner m.fl., 2015).  

 

Figur 5: Fördelningen av den totala installerade kapaciteten m.a.p. solfångstyp 2013. (a) Världen. 
(b) Europa. (Mauthner m.fl., 2015) 

3.1.1 Plana solfångare (FPC) 

Plana solfångare (FPC) kräver inte någon solspårningsutrustning och tillhör således kategorin 
stationära solfångare. Den är en av de enklaste solfångarna och kan producera temperaturer upp 
till 100 °C, och är därför lämplig för uppvärmning av byggnader, tappvarmvatten och för 
industriell processvärme (World Energy Council, 2013). FPC består av en mörk 
absorptionsplatta, ett transparent täckglas, stomme, isolering och en rörslinga som innehåller den 
cirkulerande vätskan. Figur 6 visar de ingående delarna i en FPC. 

 

Figur 6: Plan solfångare (Greenspec, 2016). 
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När solstrålarna går genom det transparenta täckglaset och träffar absorbatorns yta, absorberas en 
stor mängd energi och den överförs till transportmediet som cirkulerar i rörslingan. Solfångaren 
har ett inflöde, där den kalla vätskan kommer in i solfångaren och ett utflöde, där den uppvärmda 
vätskan transporteras vidare till en ackumulator. Det transparenta täckglaset består av ett eller 
flera lager av glasskivor, men det kan också bestå av något annat transparent material så länge 
strålningen kan gå igenom. Täckglaset används för att reducera konvektionsförluster från 
absorptionsplattan till omgivningen. Täckglaset minskar också strålningsförluster från 
absorbatorn eftersom glaset släpper igenom kortvågig strålning från solen, men den hindrar 
långvågig värmestrålning som kommer från absorptionsplattan att nå omgivningen. Tillsammans 
med stommen skyddar glaset solfångaren från olika väderförhållanden. Stommen består vanligtvis 
av aluminium eller galvaniserat stål. Rörslingan består av rör, fenor eller passager som leder 
transportvätskan genom solfångaren, från dess inflöde till dess utflöde. Slingan kan vara fastsatt 
på absorptionsplattan eller integrerad i den. Absorptionsplåten är korrugerad eller räfflad och är 
vanligtvis belagd med ett hög-absorberande skikt med låg emittans (Kalogirou, 2014). Isoleringen 
på undersidan och sidorna används för att få så lite värmeförluster som möjligt. Isoleringen 
består av polyuretanskum eller mineralull, vilka båda är bra isoleringsmaterial (Greenspec, 2016).   

FPC samlar både direkt och diffus strålning. Med direkt strålning menas den strålning som 
kommer direkt från solen, med diffus strålning menas den strålning som har reflekterats eller 
spridits innan den träffar solfångaren. Diffus strålning är alltså all strålning förutom direkt 
strålning (SMHI, 2015a)  

Huvudsyftet med plana solfångare (FPC) är att samla så mycket solenergi som möjligt till minsta 

möjliga kostnad. En fördel med FPC är att de är billiga att tillverka, en annan att de inte kräver 

någon solspårning. I och med att de är fixa bör de orienteras direkt mot ekvatorn för att utsättas 

för så mycket solstrålning som möjligt. De bör alltså riktas mot norr på södra halvklotet och mot 

söder på norra halvklotet, och ha en lutning mellan 10 och 15 grader (Kalogirou, 2014).  

3.1.2 Vakuumrörsolfångare (ETC) 

Vakuumrörsolfångare består av flera tätt liggande vakuumrör som Figur 7 illustrerar. Ett 
vakuumrör är ett glasrör vilket fungerar som isolator. I vakuumröret placeras absorbatorn, vilken 
kan vara både plan i form av en absorptionsplatta som Figur 8b visar, eller som ett rör. Då är det 
vakuum mellan det yttre transparenta glasröret och det inre absorptionsröret. Inne i vakuumröret 
blir det väldigt varmt och det är här absorptionen sker. I en ETC finns det två sätt att omvandla 
solinstrålningen till värme. Ena sättet är att använda ett U-rör och det andra sättet är att använda 
en s.k. heat pipe. 

 

Figur 7: Vakuumrörsolfångare (Combiheat, 2016). 



-18- 

 

 

Figur 8: Vakuumrörsolfångare med heat pipe. (a) Vakuumrör med värmeväxlare. 
(b)Genomskärning som visar vakuumrör, plan absorptionsplatta samt heat pipe. (Alternative-
energy-tutorials, 2016) 

 

Figur 9: Vakuumrör med ingående komponenter och flöden (a) U-rör. (b) Heat pipe.(Alternative-
energy-tutorials, 2016) 

U-rörs metoden innebär att det går ner ett kopparrör format som ett u i det inre vakuumröret, se 
Figur 9a. En kall transportvätska flödar ner i u-röret, vätskan värms upp i det varma vakuumröret 
och transporteras sedan iväg till en ackumulatortank.  

I heat pipe metoden placeras en kopparstav i vakuumröret, där toppen av kopparstaven är en del 
av värmeväxlaren. En s.k. heat pipe, Figur 9b, är alltså den kopparstav som förts ned i centrum av 
vakuumröret och den fungerar som en väldigt effektiv värmeledare. Heat pipes innehåller en liten 
mängd vätska (t.ex. metanol) som avdunstar redan vid låga temperaturer. I heat pipen sker en 
avdunstnings-kondenscykel, se Figur 9b, där solvärmen gör så att vätskan förångas och stiger i 
röret till kylflänsen där värme avges genom kondensering. Vätskan återgår sedan till solfångaren 
och processen upprepas (Kalogirou, 2014; Ssolar, 2010). I värmeväxlaren, se Figur 8a, flödar en 
vätska vanligen vatten eller en glykolblandning. Denna vätska plockar upp värmen från 
kondensatordelen av heat pipen och transporterar värmen till en ackumulatortank genom 
ytterligare ett värmeutbyte. Alternativt kan detta vatten kopplas direkt till varmvattentanken. 
Vakuumrörsolfångare med heat pipe har en helt unik funktion – självbegränsande 
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temperaturkontroll. Eftersom ingen avdunstning eller kondensation är möjlig ovanför vätskans 
fasomvandlande temperatur erbjuder heat pipen således ett skydd mot förfrysning och 
överhettning (Kalogirou, 2014). 

Vakuumrörsolfångare har visat att kombinationen av en selektiv yta och en effektiv konvektion 
ger en bra prestanda vid höga temperaturer. Vakuumutrymmet reducerar konvektions- och 
ledningsförluster, vilket gör att solfångaren kan arbeta vid högre temperaturer än FPC och 
fortfarande ha en bra verkningsgrad, se Bilaga 1a. Precis som FPC samlar den både direkt och 
diffus strålning men dess verkningsgrad är bättre vid höga infallsvinklar, se Bilaga 1b, vilket ger 
ETC ett övertag med avseende på total dagsprestanda (Kalogirou, 2014). Vakuumrörsolfångare är 
relativt dyra, men kostnadseffektiviteten kan förbättras genom att reducera antalet vakuumrör 
och genom att använda reflektorer för att koncentrera solstrålningen till rören. I Figur 10 kan 
man se hur solstrålningen träffar vakuumrören med hjälp av platta reflektorer respektive CPC-
reflektorer.  

 

Figur 10: Rörsolfångare med reflektionsanordningar. (a) Platta diffusionsreflektorer. (b) CPC-
reflektorer. (Kalogirou, 2014) 

3.1.3  Poolsolfångare 

En poolsolfångare är stationär och icke-koncentrerande och den placeras vanligtvis i anslutning 
till poolen. En poolsolfångare består av en absorbator som tål klorerat vatten, ex. en UV-
beständig polymer (Ssolar, 2010). Absorbatorn absorberar solinstrålningen i nära anslutning till 
poolen. Poolvattnet fungerar som vätskekrets och kyler ner absorbatorn, i utbyte värms 
poolvattnet upp. Se Figur 11 för schematisk översikt. Systemet består även av en pump, sensorer 
och filter som renar poolvattnet innan det går vidare till solfångaren.  

Poolsolfångare är oglasade och har ingen isolering vilket gör att de har en betydligt lägre 
verkningsgrad än de inglasade, speciellt när solfångaren är varmare än omgivningen (Ssolar, 
2010). Anläggningen producerar lågtempererat vatten och ett lämpligt användningsområde är 
pooluppvärmning, därav namnet poolsolfångare. 

 

Figur 11: Schematisk översikt av ett pool-solfångarsystem som visar cirkulationen i systemet samt 
pump, temperaturgivare och filter (Suncore, 2016).  
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3.1.4 Luftsolfångare  

En luftsolfångare består av en absorbator och bakom denna finns det luftspalter där luft kan 
flöda genom hela solfångaren och under tiden värmas upp. Den varma luften leds sedan direkt in 
i huset via en fläkt eller ett ventilationssystem. I Figur 12 visas en luftsolfångare med en fläkt som 
leder in den varma luften. Ett användningsområde är att ventilera och torka exempelvis fritidshus 
(Ssolar, 2010).  

 

Figur 12: Principskiss av luftsolfångare med luftflöde och solstrålning (Goran, 2008). 

3.2 Koncentrerande solfångare 

De koncentrerande solfångarna har en reflektionsyta för att koncentrera solstrålningen till den 
mindre absorptionsytan. Genom att minska arean där värmeutbytet sker kan således 
värmeförlusterna till omgivningen minska. På grund av detta går det att komma upp i 
temperaturer som är mycket högre än temperaturerna för en vanlig plan solfångare, se tabell 1.  

Några fördelar med koncentrerande solfångare enligt Kalogirou (2014): 

1. Mediet i solfångaren kan uppnå en högre temperatur jämfört med plana solfångare vilket 
leder till en högre termodynamisk verkningsgrad. 

2. Den termiska verkningsgraden är bättre p.g.a. att värmeförlusterna är direkt relaterat till 
mottagarens area. 

3. Reflekterande solfångare kräver mindre material och kostnaden per areaenhet är därför 
mindre än för en plan solfångare. 

Nackdelar med koncentrerande solfångare: 

1. Det krävs någon typ av solspårningssystem för att solfångaren ska följa solen.  
2. Reflektionsytorna kan förlora sin reflektans med tiden och de kräver rengöring och/eller 

renovering. (Kalogirou, 2014).  
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För att solfångaren ska kunna utnyttja solstrålningen fullt ut, måste solfångaren följa solens gång, 
från morgon till kväll. För att den ska kunna göra detta behövs som tidigare nämnt en 
solspårnings-utrustning, denna kan delas in i singel- och tvåaxlad. Den singelaxlade utrustningen 
rör sig på en horisontell (öst-västlig) axel och är således fast installerad i nord-sydriktning. Den 
tvåaxlade utrustningen rör sig både i en öst-västlig riktning och en nord-sydlig riktning. 

Koncentrerande solfångare kan ytterligare delas in beroende på om de är speglande eller icke-
speglande. Detta beror på om solstrålningen riktas i en punkt på mottagaren eller inte. Icke-
speglande solfångare används för att koncentrera ljus genom paraboliska eller elliptiska speglar 
(Witkopf mfl, 2010). Icke-speglande solfångare sprider sitt ljus över hela absorberaren till skillnad 
från de speglande som ”speglar” strålningen i motsvarande punkt. Detta illustreras i Figur 13.  

 

Figur 13: Speglande och icke-speglande system (Pelka, 2005). 

 

Figur 14: Plan solfångare med platta reflektorer (Kalogirou, 2014). 

Den första och enklaste typen av koncentrerande solfångare är en plan solfångare som har 
installerats med plana reflektorer, se Figur 14. Det är en koncentrerande solfångare eftersom 
öppningen som är mottagllig för solljus är större än absorptionsarean. Men den är fortfarande 
stationär.  

Andra typer av koncentrerande solfångare är parabolisk solfångare (CPC) – icke-speglande, som 
kan vara både stationär och solföljande, samt de fyra speglande solfångartyperna som alla kräver 
någon form av solspårningsutrustning: Parabolisk Trough solfångare (PTC), Fresnel Reflector 
(LFR), Parabolic dish reflector (PDR) och Soltorn (HFC). Dessa beskrivs mer ingående under 
respektive rubrik.  
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3.2.1 Parabolisk solfångare (CPC) 

De paraboliska reflektorerna har en konkav reflektionsyta, se Figur 15. En parabolisk solfångare 
kan vara både stationär och solföljande (icke-stationär), detta beror på vilken acceptansvinkel 
reflektorerna har. En solfångares acceptansvinkel definieras som den vinkel ljuskällan kan flyttas 
samtidigt som dess strålning fortfarande kan konvergera till absorbatorn, se Figur 15. CPC 
solfångare är vanligen täckta med ett transparent skydd för att undvika att smuts och andra 
material kommer in i solfångaren som kan försämra reflektionsförmågan. CPC kan tillverkas 
antingen som en enhet med en öppning och en mottagare eller som en hel panel. När de 
konstrueras som en hel panel kombineras CPC-reflektorerna med flera vakuumrör och liknar 
FPC när de är färdigmonterade, se Figur 16.  

 

Figur 15: Parabolisk solfångare med dess acceptansvinkel (Redigerad bild, Edmund Optics, 2016). 

 

Figur 16: CPC-panel (Borah m.fl., 2013). 

Den stationära paraboliska solfångaren har förmågan att reflektera ett större område av 
solstrålning till absorbatorn, jämfört med plana och vakuumrörsolfångare. Behovet av att förflytta 
solfångaren efter solens rörelse kan reduceras genom att använda två stycken paraboliska 
reflektorer på var sin sida om absorbatorn, som visas i Figur 15. CPC kan ta emot solstrålning 
inom ett relativt stort vinkelområde. All strålning som kommer inom solfångarens 
acceptansvinkel hittar sin väg till absorbatorn som är placerad i botten av solfångaren (Kalogirou, 
2014). Absorbatorn kan vara utformad på olika sätt, den kan vara plan, tvåsidig, kilformad, 
rörformad eller punktformig (Kalogirou, 2014). Olika typer av absorberare visas i Figur 17. På en 
punktformig absorbator riktas solstrålningen från alla håll mot solfångaren. Detta visas i Figur 20 
och Figur 21 längre fram i rapporten.  
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Figur 17: Olika typer av absorberare med deras acceptansvinklar; plan, tvåsidig, kil och rörformad 
(Kaloguiro, 2014). 

En CPC kan monteras antingen längs en nord-sydlig riktning eller öst-västlig riktning. När 
solfångaren är monterad med dess långa axel i en öst-västlig riktning behövs ingen solspårning, 
den kan alltså vara stationär. Med endast små vinklingsförändringar under året kan solfångaren 
effektivt uppta solstrålningen p.g.a. dess breda acceptansvinkel. Stationära CPC bör ha en minsta 
acceptansvinkel på 47 grader, vilket täcker solstrålningen från sommar till vinter. I praktiken 
används större vinklar för att samla in diffus strålning också, men detta till en bekostnad av 
koncentrationsförhållandet. En CPC med litet koncentrationsförhållande (mindre än 3) är av 
störst intresse då dessa accepterar en stor del av diffus strålning utan att behöva spåra solen. 
(Kalogirou, 2014) 

För högre applikationer som kräver högre temperaturer kan en icke stationär CPC användas. När 
solfångaren är monterad i nord-sydlig riktning måste den följa solen från öst till väst. Eftersom 
acceptansvinkeln längs dess långa axel är bred behöver inte dess lutning ändras under året. I 
denna monteringsriktning kan den även vara stationär men den tar i så fall endast emot 
solstrålningen under de timmar solstrålningen ligger inom acceptansvinkeln. När solspårning 
används är det väldigt grovt eller intermittent eftersom koncentrationsförhållandet vanligtvis är 
väldigt litet, 1-5 (Kalogirou, 2014). 

3.2.2 Parabolic trough collector (PTC) 

Parabolic trough solfångare används för att fokusera strålningen på en fokuseringslinje där det 
strålningsupptagande röret är placerat, se Figur 18. Den kalla vätskan pumpas in vid inloppet och 
vidare genom röret som passerar ovanpå reflektorerna, vätskan värms upp och leds vidare till en 
ackumulatortank. 

PTC kan användas för att uppnå temperaturer mellan 100°C till omkring 500°C. PTC är lämpliga 
inom ett brett användningsområde, t.ex. för kylning, industriell processvärme och generering av 
elektricitet (World Energy Council, 2013). 

För att kunna fokusera strålningen på absorptionsröret krävs ett solspårningssystem eftersom det 
endast är den direkta solstrålningen som kan utnyttjas. En nackdel med PTC är att om 
solspårningssystemet inte riktigt fungerar som det ska fokuseras inte strålningen på röret och man 
tappar poängen med konstruktionen. Arbetsmediet värms således endast upp marginellt jämfört 
med ett fullt fungerande system.    
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Figur 18: Schematisk bild av PTC system (Modifierad, inspiration från Clean Leap, 2015). 

3.2.3 Linear Fresnel reflector (LFR) 

LFR togs fram för att minska konstruktionskostnaden för en PTC då det ansågs dyrt att 
konstruera böjda speglar. LFR baseras på att långsmala speglar ställs upp för att rikta strålningen 
mot en avlång mottagare, se Figur 19a. Denna typ av solfångare har en fokuseringslinje och 
speglarnas vinklar ändras med avseende på solens position. Antalet speglar varierar beroende på 
projektet men det är vanligt att använda mellan 15-40 stycken (El Gharbi m.fl., 2011).  

Ett andra reflektionssteg används sedan för att rikta strålarna till absorptionsröret, Figur 19b. 
Denna fokusering är enklare än den med parabola och har lägre investeringskostnad men dess 
verkningsgrad är inte lika bra. Verkningsgraden ligger på 20 % jämfört med den parabola som har 
21 % (El Gharbi m.fl., 2011). 

 

Figur 19: Schematisk bild av LFR system. (a) Hela systemet (Clean Leap, 2015). (b) Systemet i 
genomskärning, visar första och andra speglingen (El Gharbi m.fl., 2011). 
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3.2.4 Parabolic dish reflector (PDR) 

Med en PDR koncentreras solstrålningen på en speciell fokuseringspunkt, där en mottagare är 
placerad. PDR spårar solen tre dimensionellt och måste spåra solen fullt ut för att solstrålarna ska 
träffa rätt på mottagaren, se Figur 20. Eftersom den alltid pekar mot solen är det den mest 
effektiva solfångaren (Kalogirou, 2014). Mottagaren och diskarna kan monteras separat och kan 
således vara en del av ett större system där man använder flera diskar och en mottagare. PDR är 
lämpliga för industriell processvärme och för att generera elektricitet (World Energy Council, 
2013). 

 

Figur 20: Schematisk figur av PDR-system (Clean Leap, 2015). 

3.2.5 Heliostat field collector (HFC) 

Heliostater är plana, rörliga speglar som riktas mot en mottagare uppe i ett såkallat soltorn. Dessa 
anläggningar kallas heliostatkraftverk och illustreras i Figur 21. Den koncentrerade värmeenergin 
som absorberas av mottagaren överförs till en vätska som kan lagra värmen som sedan används 
vid behov. Detta är en högtemperatur-solfångare och kan även användas till att producera 
elektricitet indirekt via termodynamiska cykler. Denna typ av solfångare kan uppnå så höga 
temperaturer som 1000°C eller högre. Heliostatkraftverk baserade på dessa koncentrerande 
solfångare blir nu vanligare för elektriska användningsområden i intervallet 1MW till 300MW i 
många länder (World Energy Council, 2013). 

Ett exempel är heliostatkraftverket i Spanien, Gemasolar, se Figur 22. Där är 2650 stora speglar 
placerade för att rikta strålarna mot en enda mottagare, denna producerar sedan el även under 
natten då den tar från den lagrade värmeenergin. Solar Tres har en kapacitet på 19.9 MW (CNN 
España, 2011). 

 

Figur 21: Schematisk figur över ett soltorn med heliostater (Kalogirou, 2014). 
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Figur 22: Gemasolar, heliostatkraftverk i Spanien (CNN España, 2011). 
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3.3 Solfångarsystem 

Ett solfångarsystem omfattar solfångaren själv samt all utrustning som behövs runtomkring för 
att få hela systemet att fungera. De plana solfångarna och vakuumrörsolfångarna använder sig av 
samma solfångarsystem. I Figur 23 ser man ett solfångarsystem med dess ingående komponenter 
och flöden. 

 

Figur 23: Solvärmesystem med dess ingående komponenter och flöden (Egen bild, inspirerad av 
Svesol, 2016). 

Ackumulatortanken utgör det centrala i hela solfångarsystemet. Det är den behållare där 
varmvattnet lagras och den kan även kallas solvattentank när den ansluts till solfångare. 
Ackumulatortankens primära uppgift är att lagra värme över tid. På dagen när solen lyser på 
solfångarna värmer de upp varmvatten som lagras i tanken och värmeenergin kan sedan utnyttjas 
även på natten. Till ackumulatorn går det att ansluta många olika värmekällor. Det går t.ex. att 
kombinera solfångare med andra kompletterande värmekällor som tar över när solinstrålningen 
inte räcker till. Exempel på dessa är vedpanna, pellets, värmepump och fjärrvärme, det går även 
att ansluta en elpatron som reserv (Svesol, 2016). En elpatron är en värmekälla som slås på när 
man vill värma upp vattnet med elektricitet. Den består av rörelement som går in i 
ackumulatortanken, och på utsidan kan den vara försedd med termostat, temperaturbegränsare 
och kopplingsbox (Backer, 2016). 

Temperaturen bör variera kraftigt i hela tanken då en välskiktad ackumulatortank ökar 
energitillskottet från solfångaren vilket påverkar värmekällornas verkningsgrad till det bättre. 
(Svesol, 2016). Till tanken kopplas ett expansionskärl för eventuell expansion av vätskan som kan 
uppstå vid temperaturhöjningar. Expansionskärl kan stå i direkt anslutning till atmosfären eller så 
kan de ha säkerhetsventiler som öppnas när trycket blir för högt. Fördelen med säkerhetsventiler 
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är att tanken kan stå varsomhelst i förhållande till de andra komponenterna då vätskan cirkulerar 
med ett tryck. Med ett öppet expansionskärl måste ackumulatorn placeras högre än de andra 
ingående komponenterna för att få ett bra flöde i hela systemet. 

Solfångaren värmer upp den nedre delen av tanken, då värmeutbytet där blir som störst. Ledningen 
som går via solfångaren går in i ackumulatortanken i mitten och ut i botten av tanken. På så sätt 
utnyttjas solvärmen till max för att värma upp tanken. Den gröna slingan i Figur 23 illustrerar 
detta flöde. I den övre delen av ackumulatortanken går rörledningen/slingan till en kompletterande 
värmekälla. Den är till för att eftervärma vattnet när det behövs. Solenergin är alltid prioriterad 
före den kompletterande värmekällan (Svesol, 2016), men under molniga dagar eller under 
vinterhalvåret är det svårt att få solenergin att räcka till.  

I ett vattenburet distributionssystem tas i första hand värme från den nedre delen av tanken för 
uppvärmning av byggnaden. Om inte den önskade temperaturen nås kopplas även tankens övre 
del in. Detta illustreras med de två olika slingorna som går till ”uppvärmning av fastigheten” i 
Figur 23. Det är samma vätska som flödar i rörledningarna till fastigheten som finns i tanken. 
Vattnet till varmvattenkranarna däremot värms upp i ackumulatortankens slingor. 
Varmvattenutflödet sitter högt upp i tanken för att säkerställa att vattnet är riktigt varmt. I takt 
med att varmvattnet flödar ut fylls kallvatten på i den nedre delen av ackumulatortanken. För att 
hålla koll på detta används en flödesmätare. Den visar volymflödet in och ut ur tanken, både för 
tappvattnet och för värmeledningsvätskan i systemet. 

Värmeledningsvätska cirkulerar i hela systemet m.h.a. en cirkulationspump. Vätskans uppgift är att 
transportera värmeenergin från solfångarna till ackumulatortanken och sedan tillbaka igen. 
Vätskan innehåller vanligen avjoniserat vatten, glykol och inhibitatorer. Gykolen stabiliserar 
vätskan, dvs. den håller sig i vätskeform under ett större temperaturintervall. Inhibitatorernas 
uppgift är att förhindra korrosion i rörledningarna och i tanken. (Chemtreat, 2016). 
Cirkulationspumpen har i uppgift att pumpa runt vätskan i ledningarna. Pumpen kan vara 
tryckreglerande med automatisk varvtalsinställning eller ha manuell inställning för varvtalet. 
Reglercentralen som syns nere till vänster i Figur 23 har i uppgift att skicka ut kommandon till olika 
ställdon, den tar också in information från givare i systemet. Ofta har den en display för att visa 
aktuella energiflöden och temperaturer.   

Ett specialfall är när systemet ansluts till en varmvattenberedare eller en ackumulatortank utan 
solslinga. Då behövs en värmeväxlare för att föra över värmeenergin från värmeledningsvätskan till 
tappvattnet.  

3.4 DIY-modeller 

En befintlig DIY-modell är baserad på korrugerad plast, som har flera kvadratiska rör som går 
längsmed plastarket, se Figur 24a. Dessa rör fylls med vatten och varje ände omsluts av ABS-
slangar genom att göra ett snitt längs med slangarna så de liknar ett ”c” i genomskärning 
(Instructables, 2016), se Figur 24b. Skarvarna tätas med silikon så de håller tätt och själva 
plastarket målas svart och fungerar således som absorbator, se Figur 25. Ramen byggs av 
plywood, polystyren och ett plasttäcke. 
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Figur 24: (a) Bild på tre korrugerade plastark i olika dimensioner (Signranch, 2016). (b) 
Korrugerad plast omsluten av snittad ABS-slang (Instructables, 2016). 

 

Figur 25: Svartmålat korrugerat plastark hopsatt med ABS-rör (Instructables, 2016). 

Eftersom hela solfångaren består av plast är det viktigt att temperaturen inte blir för hög, då det 
medför att plasten mjuknar och läckage kan ske. För plaster ligger arbetstemperaturen omkring 
60-100°C för PVC material beroende om det är klorbehandlat eller inte och omkring 80°C för 
polypropen och polyeten (Nordic pipe, 2016). I praktiken är det svårt att förutse vilken 
maxtemperatur som kan uppstå. Panelen kan överhettas p.g.a. att vattnet slutar cirkulera. 
Självcirkulation (termosifon) slutar fungera om det kommer in luft i systemet (Instructables, 
2016). En annan orsak till överhettning är om det blir en läcka och solfångaren torkar ut. Vid 
pumpdriven cirkulation kan själva pumpen gå sönder och den bör kontrolleras så den är intakt.  

Field (2015) konstruerade en modell som utgår från slangar som läggs i ett sick-sackmönster i 
solfångaren, se Figur 26. Ramen består av trä och genom ramen går två brädor med utsågade 
cirklar där slangarna sätts fast. Slangarna spänns åt hårt så de inte slaknar när det blir för varmt. 
Isoleringen består här av polystyren och skyddet av mjukplast, hela solfångaren visas i Figur 27.  
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Figur 26: Solfångare med slangar under konstruktion av Field. (2015).  

 

Figur 27: Hela solfångaren med slangar, träram och plastskydd (Field, 2015). 

En annan DIY-solfångare är konstruerad med kopparrör, se Figur 28. Det övre och undre röret 
är 22 mm i diameter och de längsgående rören är 15 mm i diameter. Kopparrörskonstruktionen 
placeras i en träram som sedan monteras i ett aluminiumhölje.  I övergången mellan 
aluminiumhöljet och kopparrören används termiskt fett för att förhindra värmeledning. För att 
undvika värmeförluster genom undersidan används flera isoleringslager. Första isoleringslagret 
består av ett folietäcke som hålls på plats av ripstopnylon. Fyra polyetenpåsar av fiberglasisolering 
tejpas fast och slutligen sätts en folietäckt baksida på plats (REUK, 2016).  
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Figur 28: Solfångare med kopparrör placerade i en träram (REUK, 2016). 
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4 Metod  

Projektet delas in i fyra grundläggande moment: litteraturstudie, teoretiskt och praktiskt moment 
samt utvärdering och sammanställning av resultat. Se Figur 29 för översikt av metoden. 

 

Figur 29: Schematisk översikt av metod. 

En grundläggande litteraturstudie genomfördes inom solfångsteknologi. Solenergi tas upp 
generellt för att få en övergripande blick av solfångarnas roll i samhället. En solfångares funktion 
beskrivs generellt innan de olika solfångarna beskrivs mer ingående under respektive rubrik. 
Störst fokus i denna rapport läggs på plana solfångare och vakuumrörsolfångare. En studie över 
olika DIY-modeller tillsammans med informationen om plana solfångare lägger en bas inför de 
teoretiska och praktiska momenten. Informationen har hämtats från läroböcker, tidsskrifter, 
rapporter och internetsidor.  

Vid val av konstruktion undersöks olika modeller teoretiskt för att hitta någon bra modell, både 
ur konstruktionsperspektiv och med hänsyn till prestanda. Den ska kunna konstrueras så enkelt 
som möjligt och samtidigt anses vara bra. Faktorer som materialkostnad, materialtillgänglighet, 
enkelhet och prestanda avgör modellen. En principskiss av test-solfångaren tas fram och olika 
ekvationer för framtida beräkningar ställs upp. Detta görs för att kunna ta reda på vilka faktorer 
och parametrar som ger positiva samt negativa utslag på prestandan.  

De praktiska momenten består av att bygga solfångaren utifrån principskissen och att testa 
konstruktionen. Testerna utförs under en solig dag för att få så rättvisa mätresultat som möjligt. 
Hela konstruktionen dokumenteras med mycket bilder. En konstruktionsmanual sammanställs 
med bilder och text, se Bilaga 4: Konstruktion.  
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Utvärderingen består av att beräkna test-solfångarens effekt, verkningsgrad och värmeförlust. 
Utifrån erhållna resultat dras slutsatser och resultat sammanställs. En känslighetsanalys 
genomförs för att ta reda på hur mycket resultatet påverkas med förändringar eller osäkerheter i 
vissa parametervärden. En sammanfattning av resultaten finns under Resultat och Diskussion. 
Slutsatser, framtida arbete och referenser finns med i slutet av denna rapport. 

4.1 Begränsningar 

Rapportens huvudfokus är att beskriva solfångare teoretiskt och att bygga en praktiskt. Eftersom 
detta kandidatarbete är på 15 hp och ska innehålla en konstruktionsdel med praktiska moment 
har en del avgränsningar gjorts inom den teoretiska delen. De avgränsningar som gjorts är att inte 
gå in så djupt på de koncentrerande solfångarna eftersom den praktiska delen består av bygget av 
en plan solfångare. De beskrivs ändå generellt för att ge eventuell inspiration till test-modellen. 
Av de förnybara energikällorna som finns tas endast solenergi upp i denna rapport då det är den 
energikällan som ligger till grund för solfångare.  

I den praktiska delen har det också gjorts en del avgränsningar för att inte konstruktionen ska ta 
för lång tid. Ingen speciell isolering har används för att minska värmeförlusterna från 
solfångarens baksida, då detta skulle kräva ytterligare arbete för att hitta material, sätta ihop 
material och täta. Monteringen av plastskyddet har förenklats genom att endast tejpa fast skyddet. 
Det skulle gå att sätta fast bättre och använda något slags tätningsmaterial i kanterna för att på så 
sätt minska värmeförlusterna till omgivningen. Slangarna går att sätta fast med speciell anordning 
i tanken men det ansågs inte påverka solfångarens kapacitet så även den delen av konstruktionen 
har förenklats. Konstruktionen begränsas till det enklare och solfångaren kan således förbättras i 
många avseenden, dess förbättringsområden kan läsas under Resultat och Diskussion.   

4.2 Antaganden 

Solinstrålningen under mätningen uppskattas infalla med en vinkel 40°. Anledningen till att 
antagandet kan göras så grovt är att det enda som behöver konstateras är att den ligger inom 
vinkeln 0-65°. Detta beskrivs mer under känslighetsanalys. 

Transmissionsvärdet, τ, antas vara 0.95 för plastskyddet. En mätning av solinstrålningen gjordes 
med appen Pyranometer med och utan plastskydd där resultatet var detsamma för båda 
mätningarna. Samma värde för solinstrålningen med och utan plastskydd ger egentligen 
tranmissionsvärdet 1 men detta anses lite väl bra. Med tanke på osäkerheten i mätresultatet från 
appen antas värdet 0.95 eftersom det inte bör vara 1. 

Absorptionen, α, antas vara 0.9, då det för svarta material ligger inom 0.86-0.94 (Kreith och 
Kreider, 1982). 

4.3 Källkritik 

De böcker och vetenskapliga artiklar som används som referenskällor i rapporten är skrivna av 
författare och professorer som har erfarenhet av det berörda ämnet där av anses dessa källor ha 
hög trovärdighet. De statistikkällor som har använts anses vara trovärdiga och den senaste 
statistiken har använts i den mån det gått. I litteraturstudien om solfångare kommer mycket 
information från Kalogirou (2014) då hans bok ger en bra beskrivning av de olika solfångstyperna 
samt ger ett helhetsperspektiv i det aktuella ämnet.  

En hel del internetsidor har används i litteraturstudien. Stor vikt lades på att hitta trovärdiga 
källor samt att jämföra olika källor med varandra för att komma fram till så korrekta resultat som 
möjligt. En del källor är företag som säljer produkter och här har extra försiktighetsåtgärder 
vidtagits då informationen kan vara missvisande för att sälja mer. En del internetkällor saknar 
datum och dessa källor har fått år 2016 i rapporten eftersom det var då sidan hämtades.  
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5 Test-solfångare 

Test-solfångarens utseende, vilka material som använts och hur den fungerar beskrivs under de 
följande rubrikerna. Effekt och verkningsgrad beräknas under 5.3.1 och 5.3.3. Solfångarens 
konstruktion och testernas utförande går att läsa om i Bilaga 4: Konstruktion och Bilaga 5: 
Tester.  

5.1 Principskiss 

En bild och en principskiss av test-solfångaren visas i Figur 30. 

 

Figur 30: Bild och principskiss av test-solfångare. 

Test-solfångaren består av en absorbator av korrugerad plast med kubiska rörslingor som 
överlappas av en slang på kortsidorna enligt Figur 30. Solfångaren består även av en stomme och 
ett transparent skydd. Solfångaren tillsammans med tanken bildar hela solfångarsystemet. Slangen 
som överlappar den korrugerade plasten går genom stommens sidor och ansluts till tanken.  

Kallvattnet i tankens nedre del ansluts till solfångarens inlopp. Vattnet värms upp i solfångaren 
och stiger uppåt. Solfångarens utlopp, det varma vattnet ansluts till tankens övre del. Det slutna 
systemet drivs av självcirkulation (termosifon) som uppstår vid uppvärmning av vattnet. 
Drivkraften är att varmt vatten stiger och kallt vatten sjunker eftersom varmvatten har lägre 
densitet än kallvatten. I tanken bildas det således skikt med kallvatten i botten och varmvatten i 
tankens övre del. Självcirkulation fungerar bra så länge systemet är luftfritt. 

5.2 Material 

Eftersom solfångaren ska bestå av återvunnet material i den mån det går läggs störst fokus på 
tillgängligheten av materialet. Som absorptionsplatta används en korrugerad plastskiva som målas 
svart för att absorbera så mycket solenergi som möjligt. Denna plastskiva innehåller färdiga 
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kvadratiska ”kanaler” där vätskan kan flöda och fungerar således även som rörslinga. Stommen 
utgår från en återanvänd gipsskiva för att ge bra stadga. Solfångaren dimensioneras sedan efter 
storleken på gipsskivan. För att återanvända så mycket som möjligt av materialet består 
solfångarens sidor av spillmaterialet från den korrugerade plastskivan. Slangarna är vanliga 
trädgårdsslangar, 20 mm, som är flexibla. Plastskiva, gipsskivan och slangen som används för 
konstruktionen visas i Figur 31. 

Det transparenta skyddet är av hårdplast. Optimalt är att använda glas, men plast var mer 
lättillgängligt och lättarbetat.  Tätningsmaterial i form av silikon används för att fästa och täta 
mellan slangen och plastskivan. Som vattentank används en hink med lock för att minimera 
värmeförlusterna. Ännu bättre är det att använda någon typ av isolerad tank, exempelvis en 
kylbag som stänger ute omgivningstemperaturen bättre. Utöver detta behövs tejp, sandpapper, 
superlim, svart färg, diverse verktyg och termometer, se Figur 32. En sammanfattning över allt 
material finns i Bilaga 4: Konstruktion.  

 

Figur 31: Korrugerad plast, gipsskiva och slang. 

 

Figur 32: Silikon, sandpapper, svart sprejfärg, superlim, tejp och termometer. 

5.3 Utvärdering 

För att kunna utvärdera solfångaren beräknas effekt, verkningsgrad och förlustfaktor. De 
ekvationer som används presenteras här nedan.  

Koncentrationsförhållandet fås genom att ta öppningsarean delat med absorberingsarean enligt 
Ekvation 5.3.1 (Rabl, 1975). Eftersom inga reflektorer används är koncentrationsförhållandet för 
test-solfångaren ungefär 1. 
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absA

A
C      (5.3.1) 

Verkningsgraden för en solfångare är definierad som nyttig energi delat med tillgänglig solenergi 
(Sarsam m.fl., 2015): 

absT

u
s

AG

Q
     (5.3.2) 

där 
TG  är den infallande solstrålningen och absA  är absorbatorns area. uQ är solfångarens effekt 

och den beräknas enligt följande (Sarsam m.fl. 2015) 

)T-(T iupu CmQ      (5.3.3) 

där m  är massflödet och 
pC  specifika värmekapaciteten för vatten. uT  och 

iT  är 

utloppstemperaturen samt inloppstemperaturen.  

Effekt definieras som ”Den energimängd som per tid överförs från ett avgivande till ett mottagande system” 

(Nationalencyklopedin, 2016a) så när massflödet är okänt kan solfångarens medeleffekt uQ  

beräknas enligt  

t

Cm
Q

pv

u



)T-(T 12

    (5.3.4) 

där vm är vattnets totala massa i systemet. 
1T  och 

2T  är medeltemperaturen i tanken före 

respektive efter det har gått en viss tid, t .  

Solfångarens prestanda i stabilt läge kan beskrivas av energibalansen. Där termodynamikens 
första huvudsats tillämpas: ”Energi kan inte förintas eller nyskapas; den kan endast omvandlas mellan olika 
energiformer” (Nationalencyklopedin, 2016b). Eftersom inget annat energiutbyte än värmeutbytet 
sker med omgivningen ställs energibalansen upp enligt 

utin QQ      (5.3.5) 

där inQ  är den värmeenergin in i systemet. Instrålning sker endast på ovansidan vilket gör att inQ  

beräknas på arean för solfångarens framsida, sA , enligt 

sTin AGQ       (5.3.6) 

där   är transmission för plastskyddet och   är absorption för absorbatorn. utQ  är 

värmeenergin ut ur systemet och beräknas enligt följande ekvation  

fuut QQQ      (5.3.7) 

Värmeenergi ut ur systemet består två termer. Den första är lagrad värmeenergi i tanken vilket 

motsvarar solfångarens effekt, uQ . Den andra termen, fQ , är värmeförlusterna ut ur systemet 

vilket ställs upp enligt 

)( omgabstotff TTAUQ     (5.3.8) 

Värmeförlusterna är direkt relaterat till skillnaden mellan omgivningstemperaturen, 
omgT , vilket är 

det kallare mediet och temperaturen vid absorptionsplattan, absT , det varmare mediet. 
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Värmeöverföringen sker både via solfångarens fram- och baksida samt sidor, dvs. totA  och 

beräknas med ekvation 

ssidatot AAA 2     (5.3.9) 

Ekvationerna 5.3.5–5.3.8 ger uttrycket 

)( omgabstotfsTu TTAUAGQ      (5.3.10) 

som används för att beräkna värmeförlustkoefficienten, 
fU .  

5.3.1 Effektberäkning 

Genom att mäta temperaturskillnaden i vattnet efter en viss tid kan solfångarens effekt beräknas. 
Given massa och värmekapacitet för vatten återfinns i Bilaga 2: Parametervärden för test-
solfångare. Värden för temperaturer och tid finns i Bilaga 3: Mätvärden för temperaturer med 

avseende på tid. Här sätts st 3600 .  

Solfångarens effekt beräknas sedan med ekvation 5.3.4 och blir 0,167 kW eller 167 W. 

5.3.2 Solinstrålning 

Solstrålningens effekt, 
TG , uppnår max 900 W/m2 en solig sommardag i Sverige (SMHI, 2015b) 

men eftersom testerna görs på Teneriffa är det troligt att det en klar, solig dag överstiger detta 
värde. Solinstrålningen mäts med appen ”Pyranometer”. Appen kräver kalibrering och att 
genomsnittlig solinstrålning anges. Mätningen med appen upprepas 20 ggr för tre olika värden på 
den genomsnittliga solinstrålningen; 800, 850, 900 W/m2. Mätningen gav resultat inom intervallet 
817-987 W/m2 när mätutrustningen ligger horisontellt. Medelvärdet av mätningarna blev 923 
W/m2.  

GONG väderstation från Observatorio del Teide registrerade en solstålningsintensitet på 950 W/m2 
den 11 april kl 16 (GONG, 2016). Genomsnittlig solstrålning för perioden fredag 8 april – 
onsdag 20 april visas i Figur 33. Värdena uppdateras var 15e minut för aktuellt värde och kan 
läsas av direkt på hemsidan (GONG, 2016). Väderstationen är belägen högre upp än platsen där 
mätningen av solstrålningen ägde rum således kan den uppmätta solstrålningen på 923 W/m2 
antas vara rimlig. Eftersom solinstrålningen är en så pass känslig parameter görs en 
känslighetsanalys inom 800-1000 W/m2, men solinstrålningen antas vara 923 W/m2 för vidare 
beräkningar. 

 

Figur 33: Genomsnittliga 30 minutersvärden för veckan då test-solfångaren testades (GONG, 
2016). 
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5.3.3 Verkningsgrad 

Verkningsgraden beräknas med ekvation 5.4.2. uQ  fås från ekvation 5.4.4. Solstrålningens effekt, 

TG , konstaterades vara 923 W/m2 i föregående avsnitt och absA finns i Bilaga 2: Parametervärden 

för test-solfångare. Verkningsgraden kan således beräknas till 0,65.  

5.3.4 Förlustberäkning 

Genom att mäta 
omgT  och absT  med ett tomt system tas ingen nyttig energi ut och solfångarens 

effekt kan sättas till noll, dvs. 0uQ . 
fU  kan lösas ut från ekvationen 5.3.10 och beräknas till 

14,6 W/m2K enligt  

)( omgabstot

sT
f

TTA

AG
U







   (5.3.11) 

där de ingående parametrarna finns i Bilaga 2: Parametervärden för test-solfångare. 
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6 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen tar hänsyn till variationen i de ingående parametrarna och hur dessa 
variationer påverkar resultatet. Resultatet av känslighetsanalysen sammanfattas i Tabell 2.  

Tabell 2: Resultat av känslighetsanalys. 

Parameter som varierar 
[Enhet]  

Intervall Resultat [Enhet] 

Undre/Normal/Övre 
s  [-] fU [W/m2K] 

TG [W/m2] 800/923/1000 0,75/0,65/0,60 12,7/14,6/15,8 

τ [-] 0,90/0,95/1,0 oberoende 13,8/14,6/15,4 

α [-] 0,86/0,90/0,94 oberoende 14,0/14,6/15,3 

Solinstrålningen är en känslig parameter som direkt påverkar resultatet av verkningsgraden för 
solfångaren. Denna parameter varieras således inom ett intervall för att undersöka hur mycket 

resultatet påverkas. Om 
TG  varierar inom 800-1000 W/m2 beräknas verkningsgraden ligga inom 

intervallet 0,60–0,75. Solfångaren betraktas fortfarande ha en bra verkningsgrad om man jämför 
med graf (b) i Bilaga 1: Verkningsgraden hos tre olika solfångare baserat på byggarean, med 
avseende på (a) övertemperatur och (b) infallsvinkel. Verkningsgraden ligger kring 0,60–0,73 för 
plana solfångare med infallsvinkel 0-65°. Mätningarna utfördes uppskattningsvis vid 30-40° 
infallsvinkel. 

Eftersom infallsvinkeln är uppskattad görs en analys för att undersöka så att den ligger inom 
intervallet 0-65°. För att ta reda på vilken infallsvinkel solstrålningen hade vid mätningen skissas 
scenariot upp enligt Figur 34. Solfångaren monteras med en vinkel på 25° från golvet och en 
horisontell linje dras parallell med denna. Att solstrålningen skulle ha passerat denna linje är inte 
möjligt för det förutsätter att solen skulle ha gått ner eller vara i närheten av att gå ner, vilket kan 
uteslutas för tidpunkten då mätningen skedde. Det kan konstateras att infallsvinkeln är mindre än 
65°.  

 

Figur 34: Infallande solstrålning och vinkar för solfångaren under testperioden. 

Parametern 
fU  påverkas även den direkt av solinstrålningen. För solinstrålning inom intervallet 

800-1000 W/m2 ger det en värmeförlustsfaktor inom intervallet: 12,7-15,8 W/m2K.  
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Eftersom transmission och absorption är antagna värden görs en analys på dessa parametrar för 

att se hur mycket 
fU  beror av dessa. Beräkningarna för 

fU  görs om med Ekvation 5.3.11 och 

erhållna resultat presenteras i Tabell 2.  

Absorption för svart färg ligger mellan 0,86–0,94 (Kreith och Kreider, 1983). Osäkerheten för 

absorptionsfaktorn gör att 
fU  får ett intervall inom 14,0-15,3 W/m2K.   

Transmissionsfaktorn ligger vanligtvis inom 0,85–0,95 för olika plastmaterial (Gsoptics, 2016; 
Gillinderglass, 2016; Zeonex, 2016). Transmissionsfaktorn är relaterat till hur tjock skivan är. Vid 
tjockleken 3 mm och 5 mm ligger transmissionsfaktorn kring 0,9 beroende på materialet och hur 
det är behandlat (Zeonex, 2016; Gillinderglass, 2016). Eftersom det använda plastskyddet är <0,5 
mm tjockt kan det antas ha en högre transmissionsfaktor, dvs. 0,95. Den lägre gränsen väljs till 
0,9. För att beräkna transmissionsfaktorn mäts solstrålningen med Pyranometerappen, både med 
och utan plastskydd. Det var ingen skillnad i resultat mellan mätningarna och 
transmissionsfaktorn blev 1. Med avseende på osäkerheter i appen väljs transmissionsintervallet 

till 0,9-1, vilket resulterar i att 
fU  ligger inom 14,0-15,3 W/m2K.  

Skulle alla värden vara fel samtidigt räknas ett ”worst case scenario” ut för de lägre och övre 

gränsvärdena. Vilket resulterar i en variation av 
fU  mellan 11,5 W/m2K och 17,4 W/m2K. Vilket 

kan tyckas vara ett ganska stort intervall. Men risken att alla ingående parametrar drar åt samma 
håll är mycket liten. Det är mer troligt att någon av de ingående parametrarna ligger i övergräns 

och någon i undergräns vilket ger ett värde på 
fU  som ligger närmre 14,6 W/m2K. 
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7 Resultat och Diskussion 

Testresultaten för test-solfångaren presenteras Bilaga 3: Mätvärden för temperaturer med 
avseende på tid. I Tabell 3 presenteras solfångarens effekt, verkningsgrad och 
värmeförlustkoefficient.  

Tabell 3: Erhållen effekt, verkningsgrad och förlust för test-solfångare. 

Variabel Värde Enhet 

uQ  167 W 

c  65 % 

fU  14,6 W/m2K 

Solfångaren testades två gånger, olika dagar men vid samma tidpunkt, för att kunna jämföra de 
uppmätta temperaturerna. Ingen större skillnad mellan mätningarna kunde registreras och 
testresultaten från den första mätningen är de som presenteras i rapporten.  

Solfångarens effekt är 167 W. En högre effekt går att uppnå om temperaturskillnaden vid in- och 
utlopp är större. För att uppnå en större temperaturskillnad skulle absorptionsplattan kunna göras 
större, vilket leder till att vattnet hinner värmas upp ytterligare innan det flödar vidare till tanken. 
Solfångarens effekt är beräknad under loppet av en timme. Större skillnad i tankens 
medeltemperatur vid start och efter en timme ger således högre effekt. Men detta är starkt 
kopplat till hur många kilo vatten som cirkulerar i systemet. I test-solfångaren cirkulerade det 16,5 
kg vatten men med mer vatten i systemet kommer inte solfångaren lyckas värma upp vattnet lika 
mycket, dvs. 9°C under loppet av en timme. Men med en större solfångare (större 
absorptionsplatta) är det möjligt att värma upp mer vatten till högre temperaturer. Detta är något 
som skulle kunna testas i framtiden.  

Solfångarens verkningsgrad uppgår till 65 % vilket är ett rimligt resultat då verkningsgraden för 
plana solfångare ligger omkring 60-70 % vid små infallsvinklar och låg övertemperatur. 
Testningen av solfångaren skedde också vid låg övertemperatur och låg infallsvinkel. Men test-
solfångaren är väldigt enkel och det finns en hel del förbättringsområden. Den konstrueras med 
enkla material som inte är direkt anpassade för konstruktion av en solfångare. Hur kommer det 
sig då att den kan jämföras med ”vanliga” solfångare, sådana som säljs på marknaden? Plast är en 
relativt dålig ledare om man jämför med det vanligare kopparmaterialet som används till 
solfångare. Eftersom den korrugerade plasten har dessa små kanaler är vattnet endast en tunn 
vägg (ca 0,5 mm) från solens strålar och kan snabbt värmas upp då absorptionsplattan uppnår 
50,2°C. Vattnet värms upp ca 15°C under dess cirkulation genom solfångaren. Fler värden för 
inloppstemperaturen och utloppstemperaturen efter 15, 30, 45 respektive 60 minuter finns i 
Bilaga 3: Mätvärden för temperaturer med avseende på tid.   

Värmeförlusterna från solfångaren beräknas vara 14,6 W/m2K, vilket är ett rimligt resultat.  

För att förbättra en solfångarens prestanda enligt Sarsam m.fl (2015) behöver solfångaren kunna 
absorbera mer solenergi och värmeförlusterna till omgivningen bör minskas. Dessa 
värmeförluster är reflektionen av solstrålningen, värmestrålning från den varma 
absorptionsplattan och konvektionsförluster från solfångaren till omgivningen.  Prestandan kan 
även förbättras genom att förbättra värmeöverföringen från absorptionsplattan till det arbetande 
mediet. 
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Konstruktionen kan förbättras i vissa avseenden bl.a. kan värmeförlusterna minskas genom att 
sätta fast skyddsplasten bättre. Detta kan exempelvis göras genom att använda ett 
tätningsmaterial i kanterna eller genom att tejpa fast skyddsplasten längsgående med en bredare 
genomskinlig tejp. Värmeförlusterna kan också minskas genom att se till så att absorptionsplattan 
inte tar i stommen, i detta fall gipsskivan. Värmen absorberas då av stommen och ut via baksidan 
istället för att absorberas av det cirkulerande vattnet.  

En tredje förbättring som kan göras för att minska värmeförlusterna är att isolera solfångaren. 
Isolera botten och sidorna, med ett eller flera lager. Exempel på isolering är polyuretanskum eller 
mineralull Polyuretanskum är ett väldigt bra isoleringsmaterial men ut ett miljöperspektiv är det 
inte att rekommendera då det vid användning och brand utsöndrar gifter (Ecobyggportalen, 
2016). Mineralull är ett bättre alternativ men det har en väldigt energikrävande 
tillverkningsprocess (Ecobyggportalen, 2016). Istället rekommenderas byggekologiska 
isoleringsmaterial av hampa eller cellulosa. Ytterligare förbättringar som kan göras är att använda 
en färg med bättre absorptionsförmåga samt att hitta ett transparent skydd med hög 
transmissionsfaktor.  

För att solfångarsystemet ska få en så bra prestanda som möjligt kan tanken förflyttas från 
skuggan till direkt solljus. Test-solfångaren placerades i skuggan för att kunna beräkna 
solfångarens prestanda och inte hela systemets men med en tank i solen skulle systemet kunna 
värma upp vattnet snabbare.  

En fördel med solfångaren är att den är miljövänlig under sin arbetsgång då den utnyttjar 
solenergin. Den behöver ingen pump eller annan energitillförsel för att vattnet ska cirkulera.  

En nackdel med solfångare är att den bara kan utnyttjas under dagen då solen lyser på den. Men 
med en större tank kan värmeenergin även lagras under natten beroende på tankens storlek och 
kapacitet. Eftersom systemet innehåller vatten så är den inte lämpad för områden där 
omgivningstemperaturen når minusgrader utan lämpar sig bäst för områden med hög temperatur 
vilket också är syftet (Afrika). 

Solfångaren testades under en solig dag och det har inte undersökts hur pass bra den kan operera 
under molniga dagar. Hur pass väl den kan ta tillvara på diffus strålning lämnas över till 
eventuella framtida arbeten. Tanken är att solfångaren ska användas på ett utbildningscenter i 
Kamerun där det är mycket sol. Genomsnittlig solstrålning ligger omkring 2000-2400kWh/m2 
och år beroende på var i Kamerun solfångaren installeras, se Bilaga 7: Genomsnittlig årlig 
solstrålning i Afrika och Mellanöstern. Solstrålningen förändras under vinter- och sommarhalvår 
samt från dag till natt. Eftersom det inte har gjorts någon undersökning av solfångarens 
effektivitet under en längre period, kan inga slutsatser dras i hur lönsam solfångaren är i längden. 
För att bestämma lönsamheten av en eventuell investering bör således solinstrålningen 
undersökas närmre för det tänkta installationsområdet.  

För att göra systemet mer miljövänligt kan större delar av materialet vara återanvänt samt att man 
ser till att materialet går att återvinna. Genom att undersöka olika typer av material och hitta 
material som håller länge förlängs solfångarens livslängd och miljöpåverkan minskas. Det visade 
sig vara svårt att hitta återanvänt material för att konstruera solfångaren. En del material som 
använts består av plast vilket i sig inte är så miljövänligt, men det går att välja återvunnet 
plastmaterial. När solfångaren inte längre används går det mesta av materialet att återvinna. 
Plastmaterial kan både materialåtervinnas och energiåtervinnas.  

Ur ekonomiska hållbarhetsaspekter är denna typ av solfångare relativt billig då delar av materialet 
är återanvänt. Dock går det inte att återanvända tejp, färg, lim och silikon som bidrar till större 
delar av kostnaden för solfångaren. En fördel är att det som kostar är endast själva tillverkningen 
av solfångaren sedan är solenergin gratis. Under tiden solfångaren är i bruk är det inga extra 
kostnader som uppkommer förutsatt att den inte behöver repareras. Det är viktigt att sköta om 
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solfångaren och att vara uppmärksam så den inte överhettas då materialet inte tål för höga grader. 
Solfångaren bidrar till energibesparing för hushållet, vilket är positivt ur ett miljö- och 
ekonomiperspektiv. Vid användning av en lokalt installerad solfångare minskar belastningen på 
miljön, eftersom värmeenergin kommer från en förnybar energikälla.  

De som inte har möjlighet till varmvatten idag kan m.h.a. en enkel solfångare som test-
solfångaren få tillgång till varmvatten och i och med det få bättre möjligheter att sköta sin 
personliga hygien vilket kan minska risken för sjukdomar. Test-solfångaren kan även förenkla 
vardagslivet i områden där det är svårt att få tag på varmvatten, exempelvis ifall varmvattnet 
behöver värmas upp på spisen eller över eld kan denna tid läggas på andra sysslor i hemmet eller 
på att arbeta. Solfångaren bidrar således även till den hållbara utvecklingen ur ett socialt 
perspektiv. 
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8 Slutsatser  

Huvudmålet med detta projekt var att konstruera en solfångare och undersöka dess 
värmeöverföringsförmåga. En test-solfångare har konstruerats och den fungerar vilket medför att 
huvudmålet har uppfyllts. En enklare analys av systemets värmeöverföringsförmåga har 
genomförts.  

 En beskrivning av solfångare och solfångarsystem har gjorts där de olika modellerna 
beskrivs så som de ser ut idag och hur de fungerar.  

 En studie på befintliga DIY-modeller har genomförts där en modell med korrugerad plast 
har visat sig fungera bra. Test-solfångaren baserar sig således på denna modell. I den mån 
det har gått har återvunnet material används. 

 Test-solfångaren konstruerades och resultaten blev över förväntan med en verkningsgrad 
på 65 % och en effekt på 167 W vilket anses vara rimligt med tanke på storleken på 
solfångaren och tidpunkten för mätningen. Målet är att solfångaren ska användas på ett 
utbildningscenter i Kamerun där det är optimala förhållanden för installation av 
solfångare, se Bilaga 7: Genomsnittlig årlig solstrålning i Afrika och Mellanöstern. 

 En konstruktion och installation av solfångaren bidrar till den hållbara utvecklingen ur 
såväl miljö-, ekonomi- och socialt perspektiv.   

 Konstruktionsmanualer finns tillgängliga på svenska och engelska som beskriver de olika 
stegen i konstruktionen. Hur testerna genomfördes finns beskrivet på svenska i en separat 
bilaga.   
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9 Förslag till framtida arbete 

I detta arbete valdes en korrugerad plast som var lättillgänglig på Teneriffa och konstruktionen 
utgick från de dimensioner som fanns tillgängliga. Men i ett framtida arbete kan det undersökas 
om dimensionen på rören i plastskivan spelar roll och eventuellt hur mycket. Om prestandan kan 
förbättras i detta avseende kan materialet (den korrugerade plastskivan) från grundkonstruktionen 
bytas ut utan övriga förändringar. Ytterligare förslag är att göra de förbättringar som är 
omnämnda under Resultat och Diskussion och sedan undersöka hur pass mycket prestandan 
förbättras.  

Solens infallsvinkel varierar med tiden på dygnet vilket är avgörande för hur pass bra solfångaren 
är. Test-solfångaren är en plan solfångare vilket medför att effektiviteten minskar med ökande 
infallsvinkel. Eftersom testerna gjordes med en optimal infallsvinkel bör prestandan undersökas 
vid fler infallsvinklar. Resultatet kan exempelvis jämföras med Bilaga 1: Verkningsgraden hos tre 
olika solfångare baserat på byggarean, med avseende på (a) övertemperatur och (b) infallsvinkel. 
Det går även att undersöka solfångarens årsutbyte per kvadratmeter. I anslutning till detta går det 
att undersöka om solfångaren är lika effektiv dvs. vad som händer med verkningsgraden vid olika 
övertemperaturer.  

Ett förslag till framtida arbete är att kolla upp hur solfångaren kan utnyttjas i områden med 
minusgrader. Solfångaren är designad för områden med plusgrader och optimala förhållanden för 
att installera solfångare så som i Kamerun och på Kanarieöarna. Det kan göras en undersökning 
om transportvätskan kan blandas med glykol eller annan blandning som sänker frystemperaturen. 
Detta kräver ett mer komplext system då tranportvätskan i så fall behöver kopplas till en 
varmvattentank där värmen kan överföras till rent vatten. Förslagsvis kollas transportvätskans 
egenskaper upp och det görs en undersökning om det går att driva termosifoniskt eller om det 
behövs en pump. Fortsatt arbete är att undersöka huruvida ett system med pump skulle kunna se 
ut. Om solfångaren ska användas i större utsträckning skulle ett mer omfattande system vara 
lämpligt.  

Ett annat förslag är att undersöka om solfångarens värmeenergi räcker till eller om det behövs en 
extra värmekälla i form av elpatron eller annat dyl. För ett litet hushåll kanske det räcker med att 
bara ha Solfångaren som värmekälla, medans det i ett större hushåll skulle behövas mer. Det går 
också att kolla upp dimensionerna för solfångaren, en större solfångare skulle kunna värma upp 
mer vatten under en kortare tid. Det går även att undersöka möjligheterna till att lagra värmen i 
ackumulatortanken under natten.  
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Bilaga 1: Verkningsgraden hos tre olika solfångare 

baserat på byggarean, med avseende på (a) 
övertemperatur och (b) infallsvinkel. 

(a) Effektiviteten hos tre olika solfångare med stigande övertemperatur. Övertemperatur är 

temperaturskillnaden mellan solfångaren och omgivningen. Här visas effektiviteten baserat på 

byggarea. Alla tre solfångarna har ungefär samma årsutbyte vid 90 graders övertemperatur, sett 

per kvadratmeter byggarea (Kovács P., Pettersson U., 2009). Med en stigande övertemperatur 

sjunker effektiviteten. 

 

(b) Hos en plan solfångare avtar alltid effektiviteten med ökande infallsvinkel. För vakuumrör 
ökar effektiviteten fram till en infallsvinkel på ca 65° sedan avtar även effektiviteten för 
vakuumrör. Verkningsgraden är baserad på byggarean och den är inte baserad på övertemperatur 
(Kovács P., Pettersson U., 2009).  
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Bilaga 2: Parametervärden för test-solfångare. 

Solfångarspecifikation Dimension Enhet 

Mått (längd x bredd x höjd) 895x455x45 mm 

sA  0,407 m2 

sidaA  0,1215 m2 

totA  0,9355 m2 

absA  0,277 m2 

Cp 4,19 kJ/kgK 

mv 16,5 kg 

TG  923 W/m2 

omgT  26,7 °C 

absT  50,2 °C 

1T  19,0 °C 

2T  28,0 °C 

Vv 16,5 l 

α  0,90  - 

τ  0,95  - 
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Bilaga 3: Mätvärden för temperaturer med avseende på 
tid.  

Omgivningstemperaturen, inloppstemperaturen och utloppstemperaturen mättes var 15:e minut 
och resultatet visas i tabellen. Genomsnittlig temperatur i tanken före samt efter en timme 
registrerades som T1 och T2. 
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Bilaga 4: Konstruktion 

Här följer en beskrivning av hur solfångaren konstrueras. Materialet som behövs för 
konstruktionen återfinns i Materialtabell nedan. 

Materialtabell 

Material Dimension Enhet 

Gipsskiva 895x455 mm 

Korrugerad plastskiva 710x390 mm 

Transparent plastskiva 895x455 mm 

Slang 2 + 3  m 

Tejp ca 20 m 

Tank 20 l 

Silikon ca 250 gram 

Superlim ca 6 gram 

Termometer (digital) 1-2 st 

Färg   

Sandpapper   

  

 

Gipsskivan tejpas för att undvika att den går sönder eller att det kommer in vatten i 
gipsmaterialet. Sidorna samt fram och baksidan tejpas som Figur A1 visar. 

 

Figur A1: Gipsskivan tejpas. 

 

 

 

1 
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Den korrugerade plasten beskärs. 710 mm på längden respektive 390 mm på bredden. Se 
Figur A2. 

 

Figur A2: Den korrugerade plasten klipps med en sax. 

 

Det korrugerade plastarket sprejmålas på ena sidan men inte ända ut i kortsidorna. Lämna ca 
4 cm. När färgen har torkat rengörs kanterna med nagellacksborttagning för att ta bort eventuellt 
färgstänk.    

 

Sandpappra dessa 4 cm på båda sidorna (fram- och baksidan) så att materialet blir lite 
ojämnt. Detta gör så att tätningen fäster bättre.  

 

Slangen delas i två delar, 3 m respektive 2 m. Den slangen som ska fästas på den nedre delen 
av solfångaren behöver vara något längre än slangen som ska fästas på den övre delen.  

 

Ett snitt görs längs med slangen, 2 cm från slangens ände och så långt som den korrugerade 
plasten är bred, 390 mm. Se Figur A3. Detta upprepas för den andra slangen. 

 

Figur A3: Snittet längs med slangen. 

En markering görs vid ca 1 cm på plastarket för att undvika att slangen träs på för långt. Slangen 
träs på fram till markeringen som Figur A4 visar.  
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Figur A4: En del av solfångaren som visar markeringen och den påträdda slangen.  

 

Superlim används nu för att fästa slangen i plastarket. Limma både på fram och baksidan av 
plastarket där slangen ska fästas, se Figur A4. Observera att den övre slangen sätts fast så att 
kopplingen till tanken går på vänster sida och att den nedre slangen kopplas till tanken på höger 
sida sett uppifrån. Det spelar egentligen ingen roll vilken som går åt vilket håll, men de bör 
kopplas så de går åt olika håll, se Figur A6b längre fram.  

 

När limmet har torkat så är det dags att täta med silikon, se Figur A5. Först tätas framsidan 
och tätningen får torka innan solfångaren kan vändas och samma sak görs på baksidan.  

 

Figur A5: Tätning av den övre slangen på framsidan.  

 

Två pluggar sätts fast med hjälp av silikon precis där det är lämnat 2 cm, en på den övre och 
en på den undre slangen. Sätt i en liten klick i hålet på pluggen och släta ut det som trycks ut efter 
att pluggen har tryckts på plats. Se Figur A6a. Sedan får solfångaren torka 24 timmar. Den färdiga 
absorptionsplattan med slangar och tätning visas i Figur A6b.  
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Figur A6: (a) Tätning av en ände med plugg och silikon. (b) Färdigkonstruerad absorptionsplatta 
med slangar. 

 

Ramen byggs klart med det överblivna materialet från den korrugerade plasten. Se Figur 
A7a. Delarna ska vara 45 mm breda och längden avgörs utifrån hur stor gipsskivan är. Det 
behövs två bitar som är 45x455 mm samt två bitar som är 45x895 mm, dessa delas upp så det blir 
en liten extrabit precis där slangen ska gå igenom plastmaterialet, se Figur A7b. På så sätt 
underlättar det att göra hålet och trä på plastbiten på slangen. Om det inte finns en utomhuskran 
tillgänglig underlättar det även när det är dags att fylla solfångaren. Var slangen går igenom 
stommen får kontrolleras genom att lägga solfångaren på plats.  

10 
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Figur A7: (a) Materialet till sidorna måttas upp och beskärs. (b) Sidorna läggs på plats intill 
gipsskivan. 

 

Nästa steg blir att göra ett hål i den lilla plastbiten precis så att slangen får plats. I mitten 
på plastbiten görs hålet. Se Figur A8. I detta fall blir håldiametern 20 mm. Sedan upprepas samma 
procedur för delen som ska träs på den andra slangen.  

 

Figur A8: Hål för slanguttag.  

 

Alla sidor utom den lilla plastbiten med hål sätts nu på plats med tejp som figurerna 
nedan illustrerar. Den färdiga stommen visas i Figur A9c.  

11 
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Figur A9: (a),(b) Konstruktion av stomme. (c) Färdig stomme sett uppifrån.  

 

Beskär plastskyddet i rätt dimensioner. Det går att mäta stommens bredd och längd för 
exakt mått. I detta fall blev det 905x473 mm.  

  

13 



-58- 

 

Bilaga 5: Tester 

Här följer de olika stegen (14-20) över hur solfångaren sätts i bruk och testas.  

 

Fyll en tank med vatten och sätt upp den på ett bord, det viktiga är att tanken är belägen 
högre upp än solfångaren.  

 

Fyll solfångaren med vatten, koppla den nedre delen till en vattenslang eller dyl. och låt 
solfångaren sakta fyllas så att det kommer ut vatten ur den övre änden. Spola tills det inte 
kommer ut luft tillsammans med vattnet ur den övre slangen. Vid eventuella läckage av 
solfångaren: stäng av kranen, töm solfångaren helt på vatten och låt den torka. Täta där det läker 
eller byt ut eventuella delar som är trasiga. Upprepa sedan denna process genom att på nytt fylla 
solfångaren med vatten.  

 

När solfångaren är intakt och vattnet går från den undre slangen via absorptionsplattan 
till den övre slangen och sedan ut: sätt ner den ändan av slangen som går till den övre delen av 
solfångaren (tvåmeters slangen) i tanken och sedan den undre slangen med hela vattenslangen 
innan vattenslangen avlägsnas från solfångaren. Det viktiga här är att det inte kommer in någon 
luft i systemet. 

 

Lägg den vattenfyllda solfångaren på plats i behållaren i solen, se Figur B1a. Se till så att 
den nedre delen av solfångaren går till den nedre delen av tanken och den övre slangen läggs 
precis under vattenytan. Dessa kan behöva tejpas på plats så de inte glider iväg och luft kommer 
in i systemet. 

 

Figur B1: (a) Hela solfångarsystemet. (b) Solfångare med plastskydd. 
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Lägg på plastskyddet och sätt fast det med transparent tejp. Se Figur B1b.  

 

Koppla in termometern, Figur B2. Mät efter ett litet tag temperaturen vid inlopp och 
utlopp för att vara säker på att solfångaren fungerar, Figur B3ab. Det ska gå att se en skillnad 
redan efter några minuter. Om det inte finns någon märkbar skillnad cirkulerar inte vattnet som 
det ska.  

 

Figur B2: Termometern inkopplad, slangarna är fasttejpade och konstruktionen redo för testning. 

 

Figur B3: Termometern mäter temperaturen i (a) den övre slangen dvs. utloppstemperaturen från 
solfångaren och i (b) den undre slangen dvs. inloppstemperaturen till solfångaren.  
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Solfångaren testas med tanken i skuggan och själva solfångaren i solen som Figur B4 
visar. 

 

Figur B4: Solfångaren testas.  
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Bilaga 6: Construction manual  

Here follows a description of how to build the solar collector. The materials for the construction 
are listed in the table below.  

Table: Materials. 

Material Dimension Unit 

Plasterboard 895x455 mm 

Corrugated plastic 710x390 mm 

Transparent plastic cover 895x455 mm 

Hose 2 + 3  m 

Tape 20  m 

Tank 20 l 

Silicon 250  gram 

Superglue 6 gram 

Thermometer (digital) 1-2 pieces 

Black paint   

Sandpaper   

  

 

Tape the plasterboard to prevent it from breaking or that water enters in the plaster material. 
All sides are being taped as the Figure C1 shows. 

 

Figure C1: The plasterboard is being taped. 
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Cut the corrugated plastic into right dimensions. 710 mm in length and 390 mm in width. 
See Figure C2.  

 

Figure C2: The corrugated plastic sheet is cut with a pair of scissors. 

 

The corrugated plastic sheet is painted on one of the sides but not all the way out on the 
longer short sides. Leave approximately 4 cm. When the paint has dried the edge of the longer 
short sides can be cleaned with nail polish remover to remove any splashes.  

 

Use sandpaper to make the 4 cm of the material uneven on both sides (front- and back). 
This causes the seal to adhere better.  

 

Divide the hose in two parts, 3 m respectively 2 m. The hose that will be connected to the 
lower part of the solar collector should be slightly longer than the hose connected to the upper 
part.  

 

A cut is made in the hose, 2 cm from the end and as long as the corrugated plastic sheet is 
wide, 390 mm. See Figure C3. This repeats for the other hose.  

 

Figure C3: A cut is made along the hose. 

A mark is made about 1 cm from the edge on the plastic sheet to avoid that the hose is slipped 
on too far. The hose is slipped on as the Figure C4 shows.  
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Figure C4: A part of the solar collector that shows the mark and the slipped hose.  

 

Superglue is now used to secure the hose onto the plastic sheet. Glue both sides of the 
plastic sheet where the hose should be attached, see Figure C3. Observe so the upper hose is 
attached so the connection to the tank is on the left side and that the lower hose is connected to 
the tank from the right side. It doesn’t really matter which way but they should be linked so they 
go in different directions, see Figure C6b.  

 

When the glue has dried is it time to seal with silicon, see Figure C5. First the front side is 
sealed and when it’s dry the solar collector can be turned and the backside can be sealed. 

.  

Figure C5: The upper tube on the front side.  

 

A plug on each side is attached using silicone, insert a small amount in the hole of the plug 
and smooth out the silicon overflow after the plug is put in place. See Figure C6a. Let the solar 
collector dry 24 hours or the time the silicon needs to get dry. The ready absorber plate with 
hoses and seal is shown in Figure C6b.  
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Figure C6: (a) Sealing of one end. (b) Absorption plate with hoses. 

 

The frame is built with the leftover material from the corrugated plastic. See Figure C7a. 
The parts should be 45 mm wide and the length is decided from the size of the plasterboard. 
Two pieces of 45x455 mm and two pieces of 45x895 mm which are divided so there is a small 
piece of frame where the hose should go though the material, see Figure C7b. This way it helps 
when it’s time to fill the solar collector with water. Where the hose should go through the 
material is checked by putting the solar collector in place. 

 

Figure C7: (a) The material for the sides are being measured and cut. (b) The sides are put in place 
next to the plasterboard. 

 

Next step is to make a hole in the tiny plastic piece so the hose fits. The hole is made in 
the middle of the plastic piece, Figure C8. In this case the hole diameter is 20 mm. The same 
procedure is repeated for the other tiny plastic piece.  
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Figure C8: Hole for the hose.  

 

All sides besides the ones with hole are now fitted into place with tape as the figures 
below illustrates. The finished frame is shown in Figure C9c. 

 

Figure C9: (a), (b) Construction of the frame (c) Finished frame seen from above.  

 

Cut the plastic cover in right dimensions. In this case, 905x473 mm.  

 

All the parts are put together and the plastic cover is taped. The solar collector can now 
be filled with water and connected to the water tank, Figure C10.  
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Figure C10: (a) Solar collector system (b) Solar collector with plastic cover. 
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Bilaga 7: Genomsnittlig årlig solstrålning i Afrika och 
Mellanöstern. 

Kartan visar genomsnittlig årlig solstrålning över Afrika och Mellanöstern. De inringade 
områdena är Teneriffa och Kamerun. (Solar Gis, 2011). 

 

 

 


