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Symboler

q = effekt från solfångaren per ytenhet (W/m²)
I = solinstrålning (W/m²)
U = värmeförlustkoefficient mellan absorbatorflänsen och omgivningen

(W/m²K)
Tm = medeltemperatur hos värmebäraren (°C)
Ta = omgivningens temperatur (°C)
Tf = absorbatorflänsens medeltemperatur (°C)
Tb = Temperaturen vid flänsbasen, med direktkontakt med röret (°C)
δ = flänstjocklek (m)
λ = värmeledningstal hos flänsmaterialet (W/mK)
W = absorbatorflänsens bredd (m)
D = bredd på yta på absorbatorflänsen som har direktkontakt med rö-

ret (m)
hi = värmeövergångstal på rörets insida (W/m²K)
Di = rörets innerdiameter (m)
Uint = inversen av värmemotståndet mellan värmebärare och fläns (W/

m²K)
Ufl = inversen av värmemotståndet mellan flänsbas och fläns (W/m²K)
Urör = inversen av värmemotståndet mellan värmebärare och flänsbas (W/

m²K)
τ = transmittans hos solfångarens täckglas (-)
α = absorptans hos absorbatorn (-)
(τα) = effektiv produkt av τ och α (-)
F' = verkningsgradsfaktor (-)
Fv = flänsverkningsgrad för en flänsvinge (-)
F = flänsverkningsgrad för hela flänsen, inkl. delar med direktkontakt

med röret (-)
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1 Bakgrund

Verkningsgradsfaktorn (F') för en solfångarabsorbator har (som namnet
indikerar) direkt betydelse för verkningsgraden och effekten från en sol-
fångare. Den sistnämnda kan skrivas:

q = )(')(' am TTUFIF −−τα (1.1)

där   är värmebärartemperaturen och   är omgivningstemperaturen.
För en flänsad absorbator beror F' av hur väl värmen leds mellan

absorbatorflänsen och värmebäraren i förhållande till solfångarens U-värde
(räknat mellan absorbator och omgivning). En dålig värmeledning leder
till en stor övertemperatur hos absorbatorn, vilket (beroende av U-vär-
det) leder till extra värmeförluster. Det finns i huvudsak tre stycken serie-
kopplade värmemotstånd mellan absorbatorn och den värmeupptagande
vätskan (värmebäraren):

1. Flänsens värmemotstånd (medelvärde).
2. Värmemotståndet mellan fläns och rör.
3. Värmemotståndet mellan inre rörvägg och värmebärare.

Det första värmemotståndet kan uttryckas som funktion av flänsverknings-
graden, F, vilken för ett konstant U-värde över flänsen och med I = 0
(endast värmeförluster) kan skrivas:

ab

af

TT

TT
F

−
−

= (1.2a)

där Tf  är medeltemperaturen över tvärsnittet av flänsen och Tb är tempe-
raturen vid flänsbasen.

För en jämntjock absorbatorvinge med bredden (W - D)/2, med jämn
belysning och konstant U-värde beräknas flänsverkningsgraden, Fv, teo-
retiskt med följande formel:

[ ]
2/)(

2/)(tanh

DWm
DWm

Fv −
−= (1.2b)
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där  
λδ
U

m = (1.2c)

För hela absorbatorn (med bredden W) tillkommer dock en del (bredden
D) som har direkt kontakt med absorbatorröret, varvid den totala fläns-
verkningsgraden för absorbatorn blir:

W

DDWF
F v +−

=
)(

(.12d)

Flänsverkningsgraden motsvaras generellt inte av ett fixt värmemotstånd,
men man kan visa att för stora värden på F (> 0.9) så är absorbatorflänsens
effektiva värmemotstånd, beräknad genom (1-F)/(FU), approximativt
konstant (oberoende av U-värdet). Grovt sett är då (1-F) proportionellt
mot U-värdet.

Det andra värmemotståndet beror av kontaktytan mellan flänsen och
röret och kan i vissa fall vara svårare att beräkna teoretiskt. Ofta är dock
kontaktytan god och motståndet försumbart. Rörgodset kan också ut-
göra ett värmemotstånd. Vanligen är dock rörets godstjocklek och
värmeledningförmåga så stor att detta kan försummas.

Det tredje motståndet kan uppskattas genom empiriska/teoretiska
korrelationer som finns angivna i litteraturen. Dessa är dock ofta fram-
tagna för ideala förhållanden. Strömningen antas vara likformig och virvel-
fri vid inloppet till absorbatorröret, vilket sällan är fallet i verkliga sol-
fångare. Formlerna gäller också ofta för fullt utbildad laminär eller tur-
bulent strömning. I verkligheten varierar graden av utbildad strömning
längs röret.

Verkningsgradsfaktorn, F' kan uttryckas som kvoten mellan värme-
motståndet mellan absorbatorn och omgivningen (1/U) och de samman-
lagda motstånden mellan värmebäraren och omgivningen. Försummas
det andra värmemotståndet (se ovan) blir formeln:

iiii hD
W

FU

U

hD
W

FU
F

U

UF

ππ
+

=
+−+

=
1

1

11

1

'
(1.3a)

där Di är rörets innerdiameter och hi är värmeövergångstalet mellan värme-
bärare och rörvägg.
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F' kan för konstant U-värde över flänsen och med I = 0 (endast värme-
förluster) även uttryckas genom:

am

af

TT

TT
F

−
−

=' (1.3b)

Man kan alltså i många fall med relativt god noggrannhet beräkna F'
teoretiskt. För att kunna verifiera ett F'-värde krävs dock att man kan
utföra mätningar med god noggrannhet och tillförlitlighet.
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2 Befintliga testmetoder

En metod för att mäta F' har presenterats av SPF i Rapperswil, Schweiz
[1]. Detta är den hittills mest använda metoden och mätningar av SPF
har används av absorbatortillverkare.

Metoden går ut på att belysa en absorbator-fena som är placerad i en
glasad låda (0.25×1.2 m) med homogent ljus från en solsimulator och
noggrant mäta effekten som fås ut. Mätningen sker vid Tm - Ta = 0°C,
varvid värmeförlustdelen i ekv. 1.1 blir 0.

Ljusintensiteten, I, mäts med en pyranometer. τ och α fås från spektrala
mätningar i en spektrofotometer. (τα) beräknas därefter och integreras
till ett medelvärde viktat mot solsimulatorns spektrala intensitet. F' fås
därefter ur ekv. 1.1.

Testen har utförts vid flödena 20, 40 resp. 60 l/h.
Några problem kan noteras med denna metod:

1. Mätningen sker vid ett okänt U-värde. Även om Tm - Ta = 0°C så
bestäms F' i hög grad av det U-värde som övertemperaturen på
absorbatorn känner av. Det F'-värde som fås ut är alltså inte gene-
rellt, utan specifikt för detta U-värde. Vid låg temperaturskillnad
mellan glas och absorbator kommer konvektionsförlusterna mel-
lan glas och absorbator vara låga, vilket också ger ett lägre U-värde
och högre F' än vid normal drifttemperatur.

2. Om mätningen sker  i en låda med baksidesisolering som i en
typisk solfångarlåda, skulle man kunna få ett F' som gäller för Tm
- Ta = 0°C för en sådan solfångare. En närmare beskrivning av
lådans utformning finns dock inte i rapporten. Med endast en
absorbatorfena torde också kantförlusterna bli större än genom-
snittet för en solfångare, vilket ger ett lägre F'.

3. Metoden är känslig för felmätningar av t.ex instrålningen, flödet
eller temperaturhöjningen hos värmebäraren. Endast ett relativfel
i någon av dessa parametrar på 1% ger ett absolutfel i F' på ca
0.01.
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4. Vad händer med det ljus som absorberas av de delar av solfångar-
lådan som inte täcks av absorbatorn? Hur påverkar det erhållna
F'-värdet? Kanterna på lådan utgör en relativt större del än för en
vanlig solfångarlåda.

En annan metod att få ut F' visades av Rockendorf et al. [2]. Genom att
noggrant testa en solfångare både enligt ISO 9806-1 och DIN 4757, fick
man ut F' som en funktion av skillnaden i första ordningens värmeförlust-
koefficient från de två testerna. Noggrannheten i metoden angavs av för-
fattarna till ±1.5% i relativfel, vilket motsvarar ca ±0.015 i absolutfel för
F'. Även i detta fall är det F' för U vid ∆T = 0°C som erhålls, dock med
den skillnaden att U-värdet här är bestämt genom mätningen. Metoden
kräver också mycket noggranna solfångartester under stabila förhållan-
den. Metoden har dock fördelen att det erhållna F' är ett medelvärde för
hela solfångaren.

I en annan artikel har Rockendorf et al. [3] vidareutvecklat metoder
för att mäta F'. En föreslagen metod går ut på att, samtidigt som ett
solfångartest utförs, mäta temperaturen på en absorbatorfläns på avstån-
det 0.579×W/2 från kanten av flänsen, varvid ett mått på flänsens med-
eltemperatur, Tf, erhålls. Från testet erhålls också medeltemperaturen hos
värmebäraren, Tm, samt erhållen effekt, q. F' fås genom:

  
UU

U
F

nti

nti

+
=' , där 

mf
nti TT

q
U

−
= (2.1)

Uint motsvarar inversen av summan av de två sista värmemotstånden i
nämnaren i ekv. 1.3a, första uttrycket.

Det aktuella U-värdet för solfångaren kan fås ur solfångartestet, men
resultatet är generellt på så sätt att valfritt U kan sättas in i ekvationen för
F'. Noggrannheten kan bli relativt god. Författarna föreslår att man mä-
ter temperaturen på flera absorbatorflänsar för att öka noggrannheten.

Att bara mäta temperaturen på en punkt fungerar dock endast om en
mycket liten del har direktkontakt med röret. I annat fall kan man även
mäta temperaturen vid flänsbasen för att beräkna en genomsnittlig fläns-
temperatur. Metoden liknar den som undersökts i denna rapport på så
sätt att temperaturmätningar ligger till grund för metoden.

Ytterligare en metod föreslås i artikeln, vilken till skillnad från föregå-
ende gäller för en enstaka absorbatorfläns. Den går ut på att placera en
absorbatorfläns i en välisolerad låda. Istället för instrålning värms
absorbatorn elektriskt med ett värmeavgivande band, fäst längst ut på
absorbatorvingen. Värmen tas upp av en värmebärare i absorbatorröret.
Temperaturerna mäts för värmebäraren, flänsbasen och på en punkt på
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absorbatorn som är uträknad att motsvara medeltemperaturen för en sol-
belyst absorbator. Därefter beräknas F' på samma sätt som med föregå-
ende metod.
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3 Metod för F'-mätning

Mätmetoden går i korthet ut på att man använder den uppmätta
temperaturfördelningen på flänsen för att beräkna ett temperatur-
medelvärde för flänsen, Tf. Eftersom även Tm och Ta mäts, kan F' erhållas
från ekv. 1.3b. U-värdet mäts med värmeflödesmätaren.

Metoden kan indelas i följande steg:

1. Mätning av temperaturfördelningen tvärs flänsen, i värmebäraren
och i den omgivande luften.

2. Temperaturfördelningen längs flänsen används för att anpassa den
teoretiska funktionen

(3.1)

där T är temperaturen på flänsen vid avståndet x från flänskanten.
Anpassningen, som sker med lämplig programvara (i vårt fall
Kaleidagraph) ger de okända parametrarna m och Tb.

3. F erhålls därefter med ekvation 1.2b och 1.2d. Medeltemperatu-
ren på flänsen, Tf, fås genom ekvation 1.2a. Tf skulle även utan
funktionsanpassning (om än med sämre noggrannhet) kunna fås
genom att medelvärdesbilda mätpunkterna. F skulle då beräknas
med ekv. 1.2a.

4. Därmed har vi alla nödvändiga parametrar för att få ut F' med
ekv. 1.3b. Även hi kan fås mha ekv. 1.3a.

5. U-värdet, för vilket det erhållna F' gäller, mäts mha en värme-
flödesmätare i framriktningen, medan de relativt små baksides-
förlusterna kan uppskattas med god noggrannhet mha kända
värmeledningsegenskaper hos isoleringsmaterialet.
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6. Om flänsen värmeledningskoefficient och tjocklek är kända kan
flänsverkningsgraden, F, beräknas teoretiskt mha ekv. 1.2b-1.2d.
Detta kan sedan jämföras med det erhållna F från mätningen. Re-
sultatet ger delvis ett mått på metodens tillförlitlighet.

Det erhållna värdet av F' gäller alltså för ett visst U-värde och för ett visst
Reynolds tal. Därtill kommer att vissa förhållanden är specifika för mät-
uppställningen, t ex efter hur lång sträcka i absorbatorröret mätning sker.
Tack vare att m och hi erhålls som delresultat kan dock  F' lätt omräknas
för andra U-värden mha ekv. 1.2b, 1.2d och 1.3a.
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4 Mätuppställning

XPS-
isolering

skiva med 
v�rmefl�desm�tar

aluminiumpl�tm�tomr�deguard guard

aluminiumpl�t

Figur 4.1 Tvärsnitt av mätuppställningen.

Tre stycken 1 m absorbatorer är horisontellt placerade parallellt intill var-
andra. Den i mitten utgör mätabsorbatorn, medan de två andra har i
syfte att undvika kantförluster i mätområdet och få en i huvudsak endi-
mensionell värmeströmning, uppåt resp. nedåt. Under absorbatorernas
flänsvingar är 20 mm XPS-plattor av samma bredd som flänsvingarna
placerade. Under dessa plattor ligger en 70 mm XPS-platta på två st. 2
mm tjocka aluminium-skivor. De senare sticker ut åt sidorna för att få
kylning genom rumsluften och därigenom uppnå en så enhetlig och välde-
finierad temperatur som möjligt. Ett tvärsnitt av mätuppställningen vi-
sas i Figur 4.1.

På en av 20 mm tjocka XPS-plattorna, vilken är 68 mm bred, är 7 st
specialgjorda termoelement fastsatta med 10 mm mellanrum och med 4
mm till kanterna. De är dessa som mäter temperaturfördelningen på
flänsen, vilken placeras ovanpå plattan. Tack vare den kraftiga isoleringen
under givarna erhålls ändå flänstemperaturerna med god noggrannhet,
även om flänsen inte är helt plan och anliggningen mot termoelementen
inte är fullständig. Placeringen av termoelementen är utritad i Figur 4.2.
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

m�tpunkter f�r v�rmefl�de

m�tpunkter f�r temperatur

1 2 3 4 5 6 7

Figur 4.2 Tvärsnitt av mätdelen av mätuppställningen med placeringen av
termoelement utmärkta.

Absorbatorröret ligger mellan två XPS-plattor. Temperaturen hos värme-
bäraren i  absorbatorröret fås genom att mäta temperaturen vid inloppet
och utloppet av röret med pt100-givare som är inmonterade i ett koppar-
rör. Vid utloppet har en omblandande spiral monterats innan givaren för
att säkerställa likformig temperatur. Temperaturen vid mätstället beräk-
nas från de två mätta temperaturerna.

En värmeflödesmätare har konstruerats för att mäta värmeflödet över
mätpunkterna på flänsen. Den består av en 5 mm cellplast-skiva med
hårt ytskikt på båda sidor. På den har 8 termoelement monterats med 10
mm mellanrum på båda sidor av skivan. Värmeflödesmätaren har
kalibrerats med en för ändamålet specialkonstruerad anordning, som fanns
på laboratoriet sedan tidigare. Denna ger en känd effekt i fram-riktningen,
100 W/m², vilken tillsammans med medeltemperaturskillnaden över ski-
van ger en kalibreringskonstant. Termoelementens placering är utmärkta
i Figur 4.2.

Ursprungligen var det tänkt att man skulle kunna mäta värmeflödet
(U-värdet) från absorbatorn genom att mäta temperaturfallet i absorbator-
röret samt vätskeflödet. Det visade sig dock inte ge tillräcklig noggrann-
het, då man har kanteffekter vid inloppet och utloppet som är svåra att
uppskatta. Värmeflödesmätaren konstruerades därför, vilken verkar ge
god noggrannhet.

Ovanpå absorbatorn kan material av olika typ och tjocklek placeras,
beroende på vilket U-värde man vill ha. Värmeflödesmätaren ingår dock
alltid, liksom en 3 mm aluminiumskiva högst upp. Den senare har funk-
tion både av att ge en likformig temperatur och att pressa ihop mät-
anordningen så att god kontakt uppnås för termoelementen. På skivan
står också en fläkt för att förbättra värmeöverföringen till luften.
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En pump cirkulerar värmebäraren i en sluten krets. En specialkon-
struerad värmare värmer vätskan. Effekten regleras av ett reglersystem till
önskad inloppstemperatur. En flödesmätare av induktiv typ mäter flödet
genom mätabsorbatorn. En avluftare finns också inkopplad i systemet.

En skiss över hela testsystemet finns i  Figur 3.

Burk f�r
/expansion
/avluftning
/filtrering
/p�fyllning

V�rmare (1000  W)

Pump (12 V)
Temperaturgivare f�r 
regulator kopplad till 
v�rmare med halvledarrel�

Induktiv
fl�desgivare

Temperaturgivare
inlopp

Temperaturgivare
utlopp

Ventil f�r reduktion
av vattenfl�de

solf�ngarabsorbator som guard

m�tt solf�ngarabsorbator

solf�ngarabsorbator som guard

Figur 4.3 Skiss över testsystemet.

Termoelementen är av typen koppar-konstantan. Närmast mätpunkterna
användes mycket tunn termoelementtråd (Ø 0.08 mm), dels för att de
tar mindre plats och därmed stör mätställets geometri mindre, är böjli-
gare och därmed lättare att montera och för att de leder värme till och
från mätstället i mindre omfattning än tjockare termoelement.

För att uppnå god noggrannhet för termoelementmätningarna är
referenslödställena placerade på en specialgjord enhet. Denna består av
ett aluminiumblock, som har till uppgift att utjämna temperaturerna för
alla termoelementpunkterna och en termistor som mäter aluminium-
blockets absoluttemperatur. Termoelementpunkterna är placerade på ett
tunt kretskortslaminat som är limmat till aluminiumblocket.

Värmeflödesmätarens termoelement är kopplade så att endast differens-
temperaturen mäts.
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5 Resultat

De första mätningarna gjordes med en värmestång i absorbatorröret is-
tället för med värmebäraren. Valfri effekt kunde uppnås med att lägga på
lämplig spänning över stången. Mätningarna gjordes med absorbatorer
av typen Aquasol. Resultatet presenteras i Tabell 5.1.

Tabell 5.1 Mätta och teoretiskt beräknade F för en absorbator vid olika
Tf - Ta och olika U-värden.

Abs.typ λ W δ Tf - Ta U-värde F-mätt F-teori
W/mK mm mm °C W/m²K - -

Aquasol 390 147 0.25 40 5.22 0.918 0.918
22 5.10 0.921 0.920
31 3.45 0.944 0.944
44 3.55 0.942 0.943

Resultatet visar att god överensstämmelse mellan uppmätta och teore-
tiskt beräknade F uppnåtts både för olika temperaturskillnader mellan
fläns och omgivning, samt för olika U-värden.

Därefter utfördes mätningar med vatten som värmebärare för att be-
räkna F'. Värden på F erhölls som delresultat. Mätningarna utfördes med
absorbatorer av typen Aquasol och Sunstrip. Resultaten för flödena 20,
40 resp. 60 liter/timme är sammanställda i Tabell 5.2. De Reynolds tal
som anges i tabellen är framräknade för en (hydraulisk) diameter av 8
mm för båda absorbatorerna.
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Tabell 5.2 Mätta och teoretiskt beräknade F samt mätta F' för två olika
absorbatorer och olika U-värden vid tre värmebärarflöden mot-
svarande ca 20, 40 resp. 60 liter/timme. Mätvärden från
SPFgäller för ovanstående flöden men vid annat (okänt) U-värde.
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De uppmätta F visar även fortsättningsvis god överensstämmelse med de
teoretiska värdena. F' är här inte direkt jämförda med några teoretiskt
beräknade värden. Detta planeras dock att göras i samband med interna-
tionell vetenskaplig publicering av resultaten. Av orsaker som angetts i
kap. 1 är teoretiska beräkningar för värmeöverföring vid strömning be-
tydligt mer komplicerade och osäkrare än beräkningar av flänsverknings-
graden. I tabell 5.3 finns dock en jämförelse med två teoretiskt beräk-
nade värden som vi återkommer till.

I tabell 5.2 finns också en jämförelse med resultat från ett test av
Sunstripabsorbatorn (där kallad TeknoTerm) vid SPF [1]. Värdena ligger
0.03-0.05 lägre än våra uppmätta. Vid vilket U-värde de mätts är dock
okänt.

Det bör påpekas att skillnaden i F' mellan de två absorbatorflänsarna
inte är så stor som det förefaller från tabellen utan beror delvis av en
skillnad i U-värde för mätuppställningarna. Denna skillnad beror på att
vi för Sunstripabsorbatorn, pga absorbatorns geometri, var tvungna att
lägga ett extra isolerande skumplastskikt på flänsvingarna för att få en
plan yta att placera värmeflödesmätaren på. En mer rättvis jämförelse ges
i tabell 5.3.

I tabell 5.3 har alla de uppmätta F'-värdena omräknats till U-värdet 3
W/m²K. Två teoretiskt beräknade värden för Sunstripabsorbatorn har
lagts in som jämförelse. Dessa är hämtade från Sunstrip AB:s egen hemsida
(www.sunstrip.se) och bygger på ett beräkningsprogram som EBD, LTH
varit med och utformat. Det visar att det omräknade mätta F'-värdet är
0.010 lägre än det beräknade för det högsta flödet (ca 60 l/h), medan det
är 0.007 högre för det lägsta flödet (ca 20 l/h). Sunstripabsorbatorn har
dock enligt hemsidan en flänstjocklek av 0.50 ± 0.05 mm, medan vår
provabsorbator (som vi hade sedan tidigare i laboratoriet) hade fläns-
tjockleken 0.55 mm. Räknar man om våra mätresultat till 0.50 mm tjock-
lek, får man ca 0.003 lägre F'-värden.
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Tabell 5.3 Mätta F' omräknade till U-värdet 3 W/m²K samt två teoretiskt
beräknade värden från absorbatortillverkarens hemsida. Från
mätresultaten beräknade inverterade värmemotstånd mellan
värmebärare och flänsbas (Urör), mellan flänsbas och absor-
batorfläns (Ufl) samt mellan värmebärare och absorbatorfläns
(Uint). Pss erhållna värden på värmeövergångstalet vid rörinner-
väggen (hi).
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I tabellen har även värmeövergångstalet vid rörinnerväggen (hi) beräk-
nats, samt inverserna till värmemotstånden mellan värmebärare och fläns-
bas (Urör), mellan flänsbas och absorbatorfläns (Ufl) samt mellan värme-
bärare och absorbatorfläns (Uint). De båda första är inverser till de två
sista värmemotstånden i nämnaren i ekv. 1.3a, första uttrycket, medan
Uint, som tidigare nämnts, motsvarar inversen summan av dessa två värme-
motstånd.

Från dessa kan man se att Ufl, som sig bör, är i det närmaste konstant
för de två absorbatorerna, medan Urör ökar med strömningshastigheten,
också det som sig bör. Man kan också se att Aquasol-absorbatorn har ett
lägre värmemotstånd  mellan värmebäraren och flänsbasen (högre Urör)
än vad Sunstrip-absorbatorn har, trots att det totala värmemotståndet (1/
Uint) är högre och F' är lägre. Skillnaden i F' är (för detta U-värde) 0.017-
0.018.

hi har bara tagits med för att få en grov uppskattning av värme-
övergångstalet. Exakta mått på den omslutande arean har inte används,
utan ett cirkulärt rör med en innerdiameter på 8 mm har antagits för
båda absorbatorerna. Det beräknade värdet på hi påverkar inte direkt
värdet på Urör.
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6 Slutsatser och diskussion

En ny metod för mätning av verkningsgradsfaktorn F' har testats. Resul-
taten verkar rimliga och har för flänsverkningsgraden F , som ingår i F',
också visat mycket god överensstämmelse med teoretiska beräkningar.

Eftersom vi byggde metoden på en värmeflödesmätare för att bestämma
U-värdet har inga för sök där belysning av flänsen ingår kunna genom-
föras med denna metod. Ett sätt skulle istället kunna vara att simulera
koncentrerad belysning med att elektriskt värma ett band på flänsen.

Emellertid har det visat sig att den noggranna bestämning av flänsens
egenskaper som bestämningen av F' medför, ger alla parametrar som be-
hövs för att kunna beräkna verkningsgradsfaktorer och temperatur-
fördelningar om dessa absorbatorer används i koncentrerande solfång-
are. Formler för detta finns framtagna [4]. Inte minst försöken här har
visat att de faktiska flänsegenskaperna förutsägs väl av de teoretiska mo-
dellerna.

Även om mätningen av F' verkar fungera, så är det statistiska underla-
get för mätningarna än så länge begränsat. Det finns dock potential att
ytterligare förbättra noggrannheten, t ex vad gäller sättet att mäta tempe-
raturen hos värmebäraren, som idag uträknas från in- och utlopps-
temperaturerna till absorbatorröret.

Man ska även komma ihåg att F' för en solfångare är ett medelvärde
över hela absorbatorytan, där det ingår strömning av olika typer i olika
delar av absorbatorröret. I detta försök har F' mätts 0.5 m efter inloppet
och man kan fråga sig hur representativt det är för solfångaren. Kanske
kan man hitta en mer representativ sträcka.
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Sammanfattning

En ny metod för mätning av verkningsgradsfaktorn F' har testats.
Mätningen görs på en enstaka absorbatorfläns som placerats horison-

tellt ovanpå en tjock isolering och är omgiven av en fläns på var sida för
att undvika kantförluster. Flänsen genomströmmas av en värmebärare
vid konstant inloppstemperatur som är högre än omgivningen, varvid
aborbatorflänsen fungerar som kylare.

Noggranna mätningar utförs av temperaturfördelningen tvärs
absorbatorflänsen, vilka används för att beräkna ett temperaturmedelvärde
på flänsen, Tf. Även värmebärartemperaturen, Tm och omgivnings-
temperaturen Ta mäts. F' fås sedan som kvoten mellan Tf - Ta och Tm - Ta.
En specialbyggd värmeflödesmätare mäter U-värdet för vilket det mätta
F' gäller.

Mätningarna utfördes för två olika absorbatorflänsar vid tre olika flö-
den. Resultaten av F' från mätningarna verkar rimliga. De ökar båda
med ökande flöde och en viss differens mellan de två kan i huvudsak
hänföras till olika absorbatorgeomtrier. För flänsverkningsgraden, F, som
ingår i F', har mätningarna visat mycket god överensstämmelse med teo-
retiska beräkningar.

För denna mätuppställning utfördes mätningarna 0.5 m efter inlop-
pet till absorbatorröret, varvid det uppmätta F' gäller här. F' kan variera
något längs röret, eftersom strömningsförhållandena ändras. För en sol-
fångare är F' ett medelvärde för hela absorbatorn. En utvecklingspotential
för metoden är att hitta ett avstånd från rörinloppet för mätning som är
representativt för en solfångare.
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Appendix A

Detaljerad beskrivning av vissa
delar av mätsystemet

A1 Skiva med värmeflödesmätare
För att åstadkomma ett väldefinierat värmemotstånd täcks hela ytan av
solfångarpaneler med en skiva. Dess totala tjocklek är 5 mm och den
består av två kartongytor laminerade till en kärna av cellplast. Vid områ-
det där temperaturerna mäts för temperaturfördelningen tvärs flänsen på
den mittersta solfångarpanelen är skivan försedd med åtta termoelement-
par som mäter temperaturskillnaden mellan över- och undersidan. På så
sätt kan värmeflödet mätas i dessa punkter. För att få ett känt värde på
värmeflödet behöver flödesmätaren kalibreras.

A2 Kalibrering av värmeflödesmätare
Kalibreringsutrustningen har en 0.8 × 0.8 plan överyta med en 0.6 × 0.6
mätyta i mitten. Mätytan är tillverkad av ett enkelsidigt kretskortlaminat
där kopparlaminatet på undersidan är utformad som en värmeslinga. I
vårt fall har mätytan tillförts 100 W/m². För att få värmeflödet nära noll
nedåt, så att hela det tillförda värmeflödet går uppåt genom kalibrerings-
ytan, är en skyddsskiva av aluminium inbyggd i isoleringen på undersi-
dan. Temperaturen på denna skiva styrs till kalibrerings-skivans tempera-
tur. På samma sätt är periferin av mätytan omgiven av en skyddsring av
aluminium med styrd temperatur. På så sätt undviks divergerande värme-
flöde.
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A3 Utförande av temperaturmätningspunkter
En väldefinierad temperaturmätning ar mycket viktig för både
termoelementpunkterna för temperaturgradienten tvärs flänsen och för
termoelementparen i skivan som mäter värmeflödet.

Termoelementen är utförda av mycket tunna trådar (Ø 0.08 mm). Att
trådarna är tunna bidrar på många sätt till att temperaturmätningarna
blir väldefinierade. Tunna trådar är böjligare och kan lättare fås att följa
en yta. Trådar med mindre diameter skjuter ut mindre så att geometrin
hos mätobjektet förändras mindre. En temperaturstörning sprids inte på
lika lång längd längs med tunna trådar. Koppar har ett mycket högre λ-
värde än konstantan och därför har koppartråden dragits en betydligt
längre sträcka längs ytan än konstantantråden för att undvika störning.

A4 Mätning av referenstemperaturen för
termoelementen

Vid dessa mätningar är referenslödställena placerade på en specialgjord
enhet med avsikten att nå en hög mätnoggrannhet. För att uppnå detta
är en väldefinierad temperatur vid referenslödstället helt avgörande. Stor
omsorg och möda har lagts på detta vid mätningarna. Enheten består av
ett aluminiumblock som har till uppgift att utjämna temperaturerna
mellan alla termoelementpunkterna och den termistor som mäter
aluminiumblockets temperatur. Termoelementpunkterna för referens-
temperaturen är placerade på ett tunt kretskortslaminat som är limmat
till aluminiumblocket. Lödöarna som referenslödstället är placerat på har
en relativt stor yta vilket även det bidrar till god termisk kontakt.

För att få en god registrering av referenslödställenas temperatur måste
en god termisk kontakt uppnås både mellan den termistor som mäter
referenslödställets temperatur och aluminiumblocket och mellan referens-
lödställena och aluminiumblocket. Kapseln med termistorn är limmad
till aluminiumblocket med byglar av aluminiumplåt så att den blir
omsluten av aluminium. På samma sätt är tilledarna till termistorn
omslutna med byglar på en stäcka närmast termistorkapseln.

Temperaturstörningar genom ledning till referenslödstället måste
minimeras. Därför är konstantantrådarna till referenslödställena relativt
tunna (Ø 0.25 mm). Dessutom dras de nära aluminiumblocket för
temperaturutjämning. Som termoelementkabel till mätobjektet används
den valigast använda tråddiametern, Ø 0.5mm.   De tunna konstantant-
rådarna från referenslödstället ansluts till dessa genom på lödöar på ett
separat kretskort.
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Från referenslödstället ansluts ingångskanalerna (-) till multiplexern
med tunna isolerade koppartrådar (Ø 0.2 mm). En temperaturstörning
från koppartråden har mindre inflytande än en störning från konstan-
tantråden eftersom koppartråden löds på kopparlaminatet med ett visst
avstånd till referenslödstället så att en stor del av temperaturstörningen
utjämnas genom den goda termiska kontakten mellan kopparlaminatet
och aluminiumblocket. Koppartrådarna i termoelementkablarna från
mätobjektet dras direkt till respektive kanalingång på multplexern (+).

 Multiplexer har relän för 32 differentialingångar. Metallen i de tre
solfångarabsorbatorerna ansluts till jord på loggern. På så sätt uppnås bra
skärmning för termoelementmätningarna. En indikation på att tempera-
turmätningarna är mycket stabila gavs vid ett tillfälle då två intilliggande
termoelement visade i stort sett samma temperatur under ett helt försök.
Standardavvikelsen för skillnaden mellan de båda punkterna var endast
0.007°C. Värdena var medelvärdesbildade från sex loggade värden. I Fi-
gur A.1 visas en bild av loggerutrustningen.

aluminiumblock

referenslödställe

Ø 0.2 mm koppartråd
till multiplexer

Ø 0.25 mm konstantantråd

Ø 0.5 mm konstantan-
tråd till mätobjekt

logger multiplexer 

flatkabel till värmeflödesm.

Figur A.1 Logger, multiplexer och referenslödställen.
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Appendix B

Anpassning av en teoretisk
funktion till uppmätt
temperaturfördelning

Anpassningen av en teoretisk funktion (ekv. 2.2) till mätdata för
temperaturfördelningen tvärs absorbatorflänsen visas för två mätningar i
Figur B.1 (Aquasol) och Figur B.2 (Sunstrip). Diagrammen är typiska
för alla mätningar med de två absorbatorerna.
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Figur B.1 Mätt temperaturdifferens mellan fläns och omgivning för en Aquasol-
absorbator, samt en anpassning av en teoretisk funktion (ekv. 5)
till mätdata.

 
y = m1*cosh(m0*m2)/cosh(0.07...
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Som resultat av anpassningen för mätningen med Aquasol-absorbatorn
erhölls följande värden på Tb - Ta och m (som ingår i ekv. 2.2):

Tb - Ta = 45.41 och m = 7.372 (se Figur B.1).
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Figur B.2 Mätt temperaturdifferens mellan fläns och omgivning för en
Sunstrip-absorbator, samt en anpassning av en teoretisk funktion
(ekv. 2.2) till mätdata.

Som resultat av anpassningen för mätningen med Sunstrip-absorbatorn
erhölls följande värden på Tb - Ta och m (som ingår i ekv. 2.2):

Tb - Ta = 46.61 och m = 5.157 (se Figur B.2).

 
y = m1*cosh(m0*m2)/cosh(0.06...

ErrorValue

0.0654646.609m1 

0.0943715.1574m2 

NA0.028271Chisq

NA0.99674R
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