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Sammanfattning 
 

Energianvändningen fortsätter i dagsläget att öka i takt med att befolkningens beroende av 

elektroniska och energikrävande utrustningar ökar. För att detta i längden ska vara hållbart krävs det 

att användningen av fossila bränslen fasas ut samtidigt som användningen av de förnybara 

energikällorna fortsätter att öka. En förnybar energikälla är solenergi, men kostnaderna för värme- och 

elproduktion med hjälp av solenergi är i dagsläget väldigt dyr jämfört med andra energikällor. Ett sätt 

att omvandla solenergi till värme är med hjälp av solfångare och elektricitet kan produceras genom att 

utnyttja den producerade värmen, eller genom att tillämpa solceller på solfångarens receiver. Att 

minimera kostnaderna för solfångare samtidigt som de effektiviseras för att kunna omvandla mer 

solenergi till värme och/eller elektricitet är en av de viktigaste uppgifterna för att solenergimarknaden 

ska växa.  

 

Följande examensarbete syftade till att rekommendera ett reflektivt material för nästa generations 

solfångare från Absolicon samt att rekommenderade en kommersiellt tillgänglig receiverbeläggning att 

belägga solfångarens receiverrör med. Med en marknadsundersökning har de kostnadsmässiga 

aspekterna så väl som de optiska och hållbara aspekterna utvärderats för solfångarens optiska material 

och för att säkerställa vad leverantörerna lovat har experimentella utvärderingar av materialen utförts. 

De optiska egenskaperna har utvärderats med avancerad mätutrustning på Ångströmlaboratoriet vid 

Uppsala Universitet samt med en IR-kamera. Mätvärdena från IR-kameran kunde i sin tur användas 

för att teoretiskt beräkna receiverrörens termiska förluster. Med hjälp av en klimatkammare fick 

materialen utsättas för olika klimat och samtliga mätningar under detta examensarbete har utförts före 

och efter klimatkammarsimuleringen för att avgöra materialens optiska och fysiska hållbarhet. En 

viktig aspekt för laminerade filmer är att de ska ha goda vidhäftande egenskaper trots varierande 

omgivningstemperatur och luftfuktighet varav en metod för att utvärdera detta togs fram.  

 

Resultaten visar på att aluminiumreflektorer erhåller de bästa optiska resultaten för koncentrerande 

solfångare, men eftersom aluminium inte lämpar sig som material för Absolicons solfångare TC160 

rekommenderas silverfolien SF2 som reflektormaterial. SF2 uppvisade bra optiska, vidhäftande och 

hållbara egenskaper vilket är önskvärt för en bra solfångarreflektor och en total reflektans på 92,4 % 

erhölls. Det material som rekommenderats som receiverrör är R2 med en absorptans på 95,9 %, en 

emissivitet på 17,7 % och den totala värmeförlusten beräknades till 1055 W. R2 klarar av hög 

luftfuktighet och temperaturer på 85 °C i över 300 timmar utan att de optiska egenskaperna försämrats. 

Utifrån de rekommenderade materialen erhåller nästa generations solfångare från Absolicon en 

teoretiskt beräknad optisk verkningsgrad på 76 %.  
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Abstract 

The energy consumption continues to increase as the use of electronics and energy consuming 

equipment increases. The use of fossil fuels has to be phased out for this to be sustainable in the long 

run while the use of renewable energy continues to increase. A renewable energy source is solar 

energy but the production of heat and electricity are today very expensive compared to other energy 

sources and an important task for the solar energy market to grow is therefore to minimize the 

production cost of the solar collectors while increasing its efficiency to produce heat and/or electricity. 

One way to convert solar energy into heat is by using solar collectors and electricity can be produced 

by utilizing the produced heat, or by applying solar cells. 

This thesis aims to recommend a reflective material for the next generation solar collectors from 

Absolicon and to recommend a commercially available coating for the receiver tube of the solar 

collector. A market study has been carried out to investigate the cost-related aspects along with the 

optical and durable aspects for the optical material of the solar collector. Experimental evaluations 

have been performed to ensure that the optical materials meet the requirements that the supplier 

promises. The optical properties have been evaluated with advanced measuring equipment at the 

Ångströmlaboratoriet at Uppsala University and with an infrared camera. The measured values from 

the infrared camera were in turn used to theoretically calculate the thermal losses of the receiver tubes. 

To investigate the materials durability the materials were subjected to different climates in a climate 

chamber and all the tests that has been conducted in this thesis have been carried out both before and 

after the climate chamber simulation to investigate the materials optical and physical durability. An 

important aspect of the laminated films is that they should have good adhesive properties even when 

subjected to high temperatures and high humidity and a method to evaluate this has been developed. 

The result of the thesis shows that aluminum reflectors obtain the best optical results for concentrated 

solar collectors, but since aluminum is not suitable for the Absolicon solar collector TC160 the 

recommended reflector material is SF2, which showed good optical, adherent and durable properties 

which is desirable for a good solar collector and a total reflectance of 92.4 % was obtained. The 

material that is recommended as a receiver tube is R2 with a measured absorptance of 95.9 %, an 

emissivity of 17.7 % and the thermal energy loss was calculated to 1055 W. R2 is durable in high 

humidity and temperatures of 85°C for over 300 hours without the optical characteristics deteriorated. 

Based on the recommended materials, the next generation solar collectors from Absolicon obtained a 

theoretical calculated optical efficiency of 76 %.  
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1. Introduktion 

1.1.  Bakgrund 

Energianvändningen fortsätter i dagsläget att öka i takt med att befolkningens beroende av 

elektroniska och energikrävande utrustningar ökar. För att detta i längden ska vara hållbart krävs det 

att användningen av fossila bränslen fasas ut samtidigt som användningen av de förnybara 

energikällorna fortsätter att öka. En förnybar energikälla är solenergi, men kostnaderna för värme- och 

elproduktion med hjälp av solenergi är i dagsläget väldigt dyr jämfört med andra energikällor. Ett sätt 

att omvandla solenergi till värme är med hjälp av solfångare och elektricitet kan produceras genom att 

utnyttja den producerade värmen, eller genom att tillämpa solceller på solfångarens receiver. Att 

minimera kostnaderna för solfångare samtidigt som de effektiviseras för att kunna omvandla mer 

solenergi till värme och/eller elektricitet är en av de viktigaste uppgifterna för att solenergimarknaden 

ska öka. Koncentrerad solkraft (CSP) är en typ av solenergianläggning, där det infallande solljuset 

reflekteras och koncentreras mot ett föremål, en så kallad receiver. Paraboliska tråg är en typ av 

solfångare som kläds med ett reflektivt material som reflekterar solljuset mot denna receiver, som i sin 

tur med hjälp av en cirkulerande fluid omvandlar solenergin till värme. Ett bra sätt att minimera 

solfångarens kostnader är genom att välja lämpliga och kostnadseffektiva material för reflektorn och 

receivern.  

 

Företaget Absolicon Solar Collector AB har lång erfarenhet av att utveckla och sälja koncentrerande 

solfångare. En befintlig produkt är idag installerad på flera kontinenter och producerar kontinuerligt 

elektricitet och värme till kunderna. Solfångaren arbetar med en solföljande parabolisk reflektor som 

koncentrerar infallande solljus mot en receiver i trågets fokus. Den befintliga produkten kan dock 

utvecklas för att öka prestandan och minska materialåtgången och detta har resulterat i ett stort 

forskningsarbete, sponsrat av svenska Energimyndigheten. Detta forskningsarbete har delats upp i fyra 

examensarbeten, bland annat detta. Det första examensarbetet består av att konstruera en ny solfångare 

och utveckla en metod för att tillverka dessa. Det andra examensarbetet handlar om att hitta ett 

reflektivt och selektivt material för solfångarens optiska komponenter. Det tredje examensarbetet 

innefattar att hitta en metod för att kunna lagra överskottsvärme och det fjärde och sista 

examensarbetet handlar om att hitta ett sätt för att tillämpa solfångarna på Härnösands fjärrvärmenät. I 

följande examensarbete ska ett nytt material för reflektorn utvärderas för att så stor del av 

solinstrålningen speglas mot receivern. Receivern ska även beläggas med ett material som absorberar 

så stor del av solljuset som möjligt samtidigt som emissiviteten för den långvågiga strålningen ska 

vara så låg som möjlig. Material som erhåller dessa egenskaper är selektiva beläggningar, och dessa 

beläggningar har framförallt undersökts under detta examensarbete och beskrivs under kapitel 6.  

1.2.  Målsättning 

Examensarbetets syfte är att föreslå ett passande material för att belägga reflektorytan i nästa 

generations solfångare från Absolicon. Det skall även föreslås en passande beläggning eller annan 

lösning för receivern. Effektförlusterna i de föreslagna materialen skall undersökas och kvantifieras. 

På samma sätt måste även materialens livstid och hållbarhet utredas. 

1.3.  Metod   

En marknadsundersökning har utförts för att utreda vilka material som är aktuella och mest lämpade 

som reflektor- och receivermaterial. Den huvudsakliga källan för informationsinsamling har varit 

internet, universitetsbibliotekets databas samt direktkontakt med företag som tillverkar reflektor- och 

receivermaterial.  
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Marknadsundersökningen följdes upp med att beställa hem reflektor- och receivermaterial från olika 

leverantörer för att praktiskt kunna utvärdera dessa. Detta låg till grund för val av reflektormaterial och 

receiverbeläggning.  De praktiska mätningarna utfördes framförallt på Absolicon, där bland annat egna 

mätuppställningar konstruerades för att vissa mätningar skulle kunna utföras, men mätning av 

reflektans och emissivitet utfördes även på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. Slutsatser 

baserades dels på den utförda marknadsundersökningen, men framförallt på de mätningar som 

utfördes och en jämförelse mellan proverna före och efter en klimatkammarsimulering var av intresse 

för att specificera eventuella effektförluster.   

 

Eftersom en stor del av den information som erhållits från de undersökta företagen är sekretessbelagd 

så har företagens namn avidentifierats tillsammans med dess referens, detta för att försäkra att 

sekretessbelagd information inte sprids.  

 

1.4.  Avgränsningar 

 Större deformationer i tråget och hur detta påverkar materialets egenskaper ska ej 

inkluderas i detta examensarbete.  

 Studien av antalet leverantörer av reflektorfilm och receiverbeläggning ska avgränsas 

efter uppsatt tidschema.  

 En teoretisk bestämning av den optiska verkningsgraden ska göras med hjälp av 

uppmätta värden, det vill säga det ska ej utföras med verkliga driftsfall.  
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2. Solenergimarknaden 

Solenergi är källan till allt liv på jorden. Olja, biomassa, vind och vattenkraft är alla energikällor som 

genomgått flera omvandlingar från att ursprungligen ha härstammat från solen. Solljuset som når 

jorden har ett energiinnehåll som motsvarar 7 000 gånger den totala energiförbrukningen i världen [1]. 

Att utvinna energi direkt från solen skulle betyda mindre förluster eftersom färre omvandlingssteg 

genomgås, men solenergi är i dagsläget dyrt och jämfört med vindkraft är det en omogen marknad 

trots att tekniken och idéerna finns.  

 

I följande kapitel beskrivs solenergins betydelse i Sverige och i världen följt av hur solenergin kan 

tillämpas.   

2.1.  Solenergin och dess betydelse 

En av de större marknaderna för solenergin är elproduktion.  År 2013 producerades 35 GWh el från 

solkraft i Sverige, vilket kan jämföras med kärnkraften samma år som stod för den största 

elproduktionen som producerade nära 64 000 GWh och vattenkraften som stod för 61 000 GWh. 

Jämfört med år 2011 har dock elproduktion från solkraft ökat med nästan 170 % vilket visar på ett 

ökat intresse och en positiv trend för solenergiutvinningen [2]. 

Förutom el så står värme för en stor del av vår energianvändning. För detta ändamål kan solenergin 

även användas. År 2012 fanns cirka 15 000 solvärmesystem i Sverige och per år installeras drygt 2000 

system, vilket betyder att det idag bör existera över 19 000 stycken. De flesta solvärmesystem är 

tillämpade på småhus, men det existerar även anslutningar till flerbostadshus, mindre 

fjärrvärmesystem och för uppvärmning av pool [3]. I slutet av 2012 fanns totalt en installerad kapacitet 

på 269 GW värme i världen, motsvarande cirka 350 000 000 m2 solfångare i 58 länder [4]. Tabell 1 

nedan visar fördelningen av solvärmeproduktion i världen år 2012. 

Tabell 1. Fördelning av solvärmeproduktion i världen år 2012 [4]. 

Land/Världsdel Installerad effekt [GW]  

Kina 180,4 

Europa 42,8 

Nordamerika 17,2 

Asien (exkl. Kina) 10,3 

Sydamerika 7,4 

Australien och Nya Zeeland 5,4 

MENA2 4,9 

Afrika 1,0 

Det land som är ledande inom solvärmemarknaden är Kina som producerar 321 % mer solvärme än 

vad hela Europa gör. 
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2.2.  Solenergins användningsområde 

Solenergi kan som sagt användas för att producera värme och el, men det finns ytterligare marknader 

som inte är lika kända. Solenergin kan användas för att producera kyla, men även direkt tillämpas vid 

matlagning.  Nedan följer kortare beskrivningar kring hur solenergi tillämpas i dagsläget. 

 

2.2.1. Solel 

Elektricitet kan produceras med solens energi på två sätt: solceller samt elektrcitet utvunnet från 

ångproduktion med hjälp av solenergi.  

 

Solceller består framförallt av kisel. En kiselsolcell består av en tunn skiva av ett halvledarmaterial 

med kontakter på fram- och baksida. Solcellen polariseras när solljuset träffar den så att framsidan blir 

negativt laddad och baksidan positivt laddad. Metallkontakterna tar i sin tur upp laddningen i form av 

elektrisk ström på cirka 0,5 V. Ett flertal solceller seriekopplas i samma modul för att öka spänningen 

[3]. 

 

Produktion av ånga med hjälp av solenergi kan även användas för att producera elektricitet. 

Produktion av ånga sker genom att solenergin värmer upp vatten tills det börjar koka. För att få upp 

temperaturen så att ånga kan produceras så koncentreras solenergin mot en punkt eller linje med hjälp 

av speglar av olika former. Solenergin reflekteras från spegeln mot en receiver som tar upp solenergin 

i form av värme med hjälp av en cirkulerande vätska. Den cirkulerande fluiden används för att 

producera ånga genom att låta den värmeväxlas med vatten som börjar koka och sedan får den 

producerade ångan en turbin att rotera som i sin tur driver en generator som producerar el.  För att 

elproduktion med solkraft ska uppnå samma skala som den konventionella elproduktionen så används 

tusentals solfångare för att producera värme.  

2.2.2. Solvärme 

Som nämnts ovan kan solvärme produceras med koncentrerande solfångare. All värme kan inte 

utnyttjas vid elproduktion, precis som för kraftvärmeverk, och överskottsvärmen kan utnyttjas för 

uppvärmning. Istället för att producera elektricitet så kan solvärmen direkt användas direkt för 

uppvärmning, men då är det inte nödvändigt att vattnets temperatur överstiger 100°C.  

 

Solvärme kan även direkt produceras i mindre skala genom att placera solfångare på tak eller mark.  

Inuti solfångaren cirkulerar en fluid som värms upp då solfångaren absorberar solljuset. Den varma 

fluiden pumpas genom en slinga som värmeväxlas med vatten inuti en ackumulatortank. Värmen inuti 

denna tank kan i sin tur användas för uppvärmning av tappvarmvatten. Figur 1 visar ett typiskt 

uppvärmningssystem med taksolfångare.  

 

 
Figur 1. Uppvärmning av tappvarmvatten med solenergi [5]. 
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2.2.3. Solkyla 

Solens värme kan även användas för att kyla byggnader. Det finns i dagsläget ett flertal metoder för att 

producera solkyla och några exempel på dessa är genom elektrisk kompressionskyla, mekanisk 

kompressionskylning samt solabsorptionskyla där de två första tillämpar elektricitet för att kyla medan 

den senare tillämpar värme för att producera kyla. 

 

För elektrisk kompressionskyla produceras elektricitet med hjälp av solceller som driver en kylmaskin. 

Med mekanisk kompressionskyla så producera elektricitet med hjälp av en Rankine-cykel. På liknande 

sätt som för elektisk kompressionskyla så drivs en kylmaskin med hjälp av en den producerade 

elektriciteten. Figur 2 nedan visar en schematisk bild för a) elektrisk- och b) mekanisk 

kompressionskyla.  

 

 
 

Figur 2. Schematisk bild för produktion av solkyla med a) elektrisk kompressionskyla och b) mekanisk 

kompressionskyla. Figurer erhållen från [6]. 

 

Solkyla kan även produceras med solvärme. En metod är att tillämpa absorptionskylmaskiner, där 

solvärme utnyttjas för att driva kylkretsen, se Figur 3 nedan. Skillnaden mellan en 

absorptionskylmaskin och en vanlig kylmaskin är att absorptionskylmaskinen har en absorbator, en 

generator och en cirkulationspump. Inuti förångaren förångas ett kylmedium och värmeenergin som 

används för detta ändamål tas från returvattnet som går in i solfångaren. Det förångade kylmediet 

transporteras vidare till en absorbator, där energin absorberas och absorbatorn kyls externt med hjälp 

av ett kyltorn. Den absorberande fluiden inuti absorbatorn transporteras vidare till generatorn där 

värme återigen tillförs från solfångaren. Därefter separeras den absorberande fluiden från kylmediet 

med hjälp av en ventil tillbaka till absorbatorn [6].  

 

 
Figur 3. Schematisk bild för produktion av solkyla med en  

         absorptionskylmaskin. Figur erhållen från [6] 
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2.2.4. Solar Cooking 

En inte lika känd tillämpning av solenergi är matlagning. Solar Cooking är ett givande alternativ för 

utvecklingsländer där det huvudsakliga energibehovet i dagsläget tillgodoses med hjälp av biomassa 

som eldas. Att laga mat med hjälp av värme från solenergi är mer hälso- och miljövänligt eftersom det 

inte produceras någon rök och inte ger upphov till växthusgaser.  

 

Principen för Solar Cooking är enkel: solenergi omvandlas till värme genom att solens strålar 

reflekteras mot en koncentrerad punkt och det reflekterade solljuset kan antingen direkt värma maten, 

eller värma upp ett kärl. Figur 4 visar två olika Solar Cookers. Solar Cookern till vänster koncentrerar 

solljuset mot en fokuspunkt belägen inuti solfångaren där maten placeras. Den andra Solar Cookern, 

utvecklad av Wolfang Scheffler, har fokuspunkten utanför solfångaren vilket ger möjligheten att 

kunna laga mat inuti ett kök [7]. 

 

 
          Figur 4. Två varianter av Solar Cooking. Vänstra solfångaren har fokuspunkten inuti solfångaren och högra  

                          solfångaren har fokuspunkten utanför. Bilder erhållna från [7].  
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3. Solfångarsystem 

I detta kapitel beskrivs olika koncentrerande solfångare som använder reflekterande speglar 

tillsammans med en grov beskrivning av Absolicons solfångare och dess system.  

3.1.  Koncentrerande solfångare på marknaden 

Det finns olika metoder för att omvandla och utnyttja solinstrålningen och några exempel på vanligt 

förekommande solfångare är solar cooker, plana solfångare, vakuumrörsolfångare och koncentrerande 

solfångare. Absolicons solfångare konkurrerar inom marknaden för koncentrerad solenergi och i 

följande avsnitt beskrivs de vanligaste solkraftverken för koncentrerad solenergi, nämligen: linjära 

solfångare, solkraftstorn samt skålformade solfångare (dish stirling) [8]. 

3.1.1. Linjära solfångare 

De två vanligaste linjära solfångarna är paraboliska tråg och Fresnelreflektorn.  Den solfångare 

Absolicon tillverkar är av typen paraboliskt tråg, och därför beskrivs endast denna linjära 

koncentratorn i detta kapitel.  Ett paraboliskt tråg är som namnet säger paraboliskt formad. Tråget är 

belagd med en spegelyta som låter solljuset reflekteras mot en receiver som ligger placerad i 

solfångarens fokuspunkt. Receivern absorberar solljuset och värmen överförs till den cirkulerande 

vätskan inuti röret. Värmen kan i sin tur bland annat användas för uppvärmning, kyla eller 

elproduktion. Receivern kan vara belagd med en selektiv beläggning för att minimera 

värmeförlusterna och för direkt elproduktion kan receivern även vara belagd med solceller. 

Paraboliska tråg kan nå temperaturer upp till 300°C beroende på koncentrationsfaktorn, massflöde och 

solintensitet. Världens största solkraftspark med paraboliska tråg, Solana, togs i drift år 2013 och är 

placerad i Arizona, USA, med en kapacitet på totalt 280 MW [9]. Denna park kan förse 70 000 hushåll 

med elektricitet och bidrar till en koldioxidminskning av 475 000 ton jämfört med användning av 

naturgas [10]. 

3.1.2. Solar Power Tower 

Solar Power Tower har en liknande princip som paraboliska tråg, men istället för att koncentrera 

solenergin mot ett receiverrör så reflekteras solljuset med ett flertal speglar mot en tornmonterad 

värmeväxlare. Solenergitorn kan producera 30 - 400 MW elektricitet och lämpas därför framförallt för 

storskalig elproduktion. Den arbetande fluiden kan till exempel vara smält salt och soltornet kan 

värma fluiden till över 560°C för att sedan producera överhettad ånga med ett Rankine-cykel system 

[11].  I Kalifornien, USA, håller Abengoa Solar på att utveckla världens största solkraftstorn som ska 

komma att leverera 500 MW med start år 2016 [12]. 

3.1.3. Dish Stirling 

Reflektorn för Dish Stirling har liknande form som en parabolisk antenn och är belagd med en eller 

flera speglar. Likt de övriga CSP-solfångarna reflekterar speglarna solljuset mot en receiver som 

absorberar solenergin som i sin tur utnyttjas i en Stirlingmotor för att generera kraft. Den arbetande 

fluiden är Helium och kan nå upp till 650°C [13]. Ungefär 32 % av den inkommande solenergin 

omvandlas till elektricitet, vilket är 15-16 % högre än för Solar Power Tower och paraboliska tråg. 

Dessa kraftverk har dock i dagsläget ingen lagringskapacitet och fungerar därför på ett liknande sätt 

som solceller. Solceller är i dagsläget betydligt billigare och mer pålitligt, därför är marknaden för 

Dish Stirling väldigt omogen än [14]. År 2013 i Utah, USA, påbörjades ett bygge av en solkraftpark 

med Dish Stirling bestående av 430 stycken solfångare som ska komma att leverera 1.5 MW [15].  
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3.2.  Absolicons solfångare och dess system 

Absolicon Solar Collector tillverkar och levererar paraboliska tråg. Solenergin reflekteras och 

koncentreras med hjälp av en speglande silverpolymerfilm från SF1 och SF3 mot en receiver. Tack 

vare denna receiver, som är trekantigt formad och är på utsidan belagd med solceller, kan solenergin 

omvandlas till elektricitet och värme på 85°. Absolicons solfångare tillämpas med två sådana receivrar 

och därför är det paraboliska tråget inte helt paraboliskt formad, utan den är formad så att två 

fokuspunkter erhålls – en för varje receiver, se Figur 5 nedan.  

 

Figur 5. Den äldre generationens solfångare från Absolicon med  
   två trekantiga receiverar. Bild erhållen från [16]. 

Tråget formas idag med en mekanisk process med hjälp av en hydraulisk press. Denna process medför 

att det inte är möjligt att utföra arbete inuti tråget, eftersom skyddsglaset måste placeras direkt efter 

den pressats. Solfångarens styrsystem riktar sig mot solen med hög precision och är konstruerad för att 

samverka i ett system med hundratals solfångare. Styrsystem består av en mycket stadig 

solföljningsmekanism med linjära ställdon. Lösningen är dock dyr och på flera sätt svår att tillämpa i 

massproduktion. Figur 6 nedan visar Absolicons solfångare X10 som i dagsläget producerar 

varmvatten av 85°C.  

 
Figur 6. Absolicons solfångare av modellen X10. Bild erhållen från [17]. 

Nästa generations solfångare från Absolicon, TC160, ska koncentrera solens strålar med ett reflektivt 

material som valts ut med hjälp av noggrann forskning i detta examensarbete. Det reflektiva materialet 

är placerad inuti solfångarens tråg och reflekterar solens strålar mot ett receiverrör som skall beläggas 

med en selektiv beläggning för att absorbera så stor mängd solljus som möjligt. Till skillnad från den 

äldre generationens solfångare så är denna receiver cylindriskt formad och ska inte tillämpas med 

solceller, utan endast användas för att producera värme. Receiverröret är varken skyddat med ett 

vakuumrör eller ett glasrör, detta av kostnadsmässiga skäl. Receivern skall ligga fix kring solfångarens 

rotationsaxel, medan tråget roterar runt receivern. Trågets utformning ska vara så paraboliskt som 

möjligt och formas med hjälp av ett undertryck. Detta görs för att få plåten jämnare och helt 

paraboliskt formad så att en fokuspunkt erhålls samtidigt som det gör det möjligt att utföra arbete inuti 
tråget efter plåten har monterats. Solfångaren kommer med dessa lösningar beräknas producera värme 

och ånga av 160°C. 
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4. Solen 
 

4.1.  Solljus och solens spektra 
 

Vår sol har en yttemperatur på nära 6000 K och består till största del av väte som via en 

fusionsprocess omvandlas till Heliumatomer. Solen kan ses som en svartkropp som emitterar 

elektromagnetisk strålning, så kallade fotoner, som produceras genom solens fusionsprocess. 

Strålningen behöver inget medium för att transporteras och därför kan fotonerna transporteras genom 

vakuum till vår jord.  

 

Varje foton har olika energitillstånd och därmed varierande frekvens. Detta gör att strålningen består 

av olika våglängder, där korta våglängder motsvarar hög frekvens och ett högre energitillstånd. 

Solstrålningen kan delas upp i radiovågor, mikrovågor, infrarött ljus, synligt ljus, ultraviolett ljus, 

röntgenstrålning och gammastrålning. Vattenmolekyler, koldioxid, ozon och partiklar i vår atmosfär 

absorberar solljuset i olika grad och avgör hur stor del av solstrålningen som passerar atmosfären. 

Merparten av det solljus som passerar ligger inom det synliga våglängdsområdet, men även ultraviolett 

och infraröd strålning passerar. När man pratar om solfångare och solpaneler är det våglängder mellan 

300 – 2500 nm, det vill säga ultravioletta, synliga och nära inpå det infraröda våglängdsområdet, som 

är av intresse. Detta våglängdsområde kallas för solens spektrum.  

 

Ungefär 1000 W/m2 når jordens yta under en klar dag. I verkligheten varierar detta dock väldigt 

mycket, eftersom solinstrålningen och jordens position i förhållande till solen varierar med tiden. För 

många solenergiapplikationer används oftast standardiseringen AM1.5 (Air Mass 1.5), som avser 

solstrålningen som passerat 1.5 atmosfärer, vilket motsvarar när solen har en zenitvinkel (𝜃𝑧) på 48.2°. 

Detta säger att då solens placering relativt dess maxpunkt (det vill säga 90° från markytan) är 48.2° så 

får solstrålningen passera 1.5 atmosfärer för att nå jordens yta. Masstalet är givet av: 

𝑚 =
1

cos(𝜃𝑧)
      (1) 

 

Solintensiteten utanför vår atmosfär kallas för AM0 och har ett värde på ca 1350 W/m2, medan 

solintensiteten för 1.5 atmosfär är cirka 960 W/m2  [18]. 

 

Figur 7 nedan jämför energifördelningen från en perfekt svartkropp med energifördelningen utanför 

atmosfären och på jordens yta efter att ha passerat 1.5 atmosfär. 

 
        Figur 7. Solintensiteten för en svartkropp, utanför atmosfären och efter  

                                                    1.5 atmosfär. Bild erhållen från [19].  
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Man delar ofta in den totala solintensiteten, 𝐼𝑡𝑜𝑡  [W/m2], som når en yta för direkt och diffus strålning 

enligt: 

𝐼𝑡𝑜𝑡 = 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 + 𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠    [W/m2] (2) 

 

där 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 är den direkta strålningen och avser den solinstrålning som når marken utan att ha 

reflekterats eller spridits på vägen ner, medan den diffusa solinstrålningen, 𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠, avser det solljus 

som reflekterats och spridits när det passerat atmosfären och studsat mot byggnadsväggar etc. Det 

solljus som därmed når en solfångare stationerad på marken består både av direkt och diffus 

solstrålning. 

 

4.2.  Materials optiska egenskaper 
 

Vad är det som händer när det inkommande solljuset träffar ett material. Detta beror helt på ytans 

materialegenskaper och solljuset kan antingen transmitteras, reflekteras eller absorberas av materialet. 

Den andel av solenergin som transmitteras (𝜏), reflekteras (𝜌) och/eller absorberas (𝛼) måste enligt 

termodynamikens första lag tillsammans vara lika med det infallande solljuset för varje våglängd (λ) 

och samma temperatur (T): 

 

𝜏(λ, T) + 𝜌(λ, T)+ 𝛼(λ, T) = 1     (3) 

 

För ett material som inte släpper igenom något solljus, det vill säga 𝜏(λ, T) = 0, så erhålls:  

 

𝜌(λ, T)+ 𝛼(λ, T) = 1      (4) 

 

För ett reflektivt material önskas att absorptansen är låg och reflektansen är hög, medan för ett 

selektivt material önskas att absorptansen är hög för solens spektrum (300 – 2 5000 nm) medan 

absorptansen är låg och reflektansen är hög för det infraröda spektrumet (> 2 500 nm). I följande 

kapitel beskrivs dessa materialegenskaper mer ingående för att få en tydligare bild av hur solljuset 

hanteras av olika material. 

4.2.1. Reflektion  

Anledningen till att vi kan se oss själva i en spegel beror på att spegeln reflekterar ljuset och ger en 

perfekt avbild av oss själva då det reflekterade ljuset når våra ögon. Solljuset kan antas bestå av 

miljarder strålar som transporteras i en rak linje, parallella med varandra tills att de når ett objekt. Vad 

som sedan händer beror på föremålet som solljuset träffar. Reflektionslagen säger att den infallande 

vinkeln och den reflekterande vinkeln är densamma och detta förklarar varför släta och ojämna ytor 

ser olika ut [20]. Det ljus som reflekteras perfekt mot en yta kallas för spekulär reflektion, medan en 

yta som är ojämn reflekterar solljuset i olika riktningar kallas för diffus reflektion. För båda dessa 

fenomen gäller reflektionslagen, men den infallande vinkeln för en ojämn yta skiljer sig för varje stråle 

medan infallsvinkeln för en jämn yta är lika, se Figur 8 nedan.  

 

 
Figur 8. Reflekterade strålar för en jämn yta (vänster) och en ojämn yta (höger). 
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Så väl som alla optiska egenskaper så är reflektansen beroende av strålningens våglängd och detta är 

anledningen till att vi kan uppfatta att olika föremål har olika färger.  Ett vitt papper och en polariserad 

försilvrad metallyta reflekterar båda nästan allt inkommande solljus, men de uppträder trots allt olika. 

Detta beror på att metallytan är helt jämn och reflekterar därmed allt ljus i samma riktning, vilket 

kallas för spekulär reflektion, medan den vita ytan reflekterar ljuset i olika riktningar på grund av att 

dess yta inte är helt jämn, vilket kallas för diffus reflektion [21].  För koncentrerande solfångare är det 

därför viktigt att allt reflekterat solljus är spekulärt, och inte diffust, eftersom den diffusa reflektionen 

kan orsaka att det reflekterade solljuset sprids för mycket och missar receivern. 

4.2.2. Transmission 

Som ovan nämnts kan solljuset som når ett medium antingen transmitteras, reflekteras eller 

absorberas. Detta är dock våglängdsberoende och en del av spektrat reflekteras av ett medium, en 

annan del av spektrat absorberas av mediet och den sista delen transmitteras, det vill säga, passerar 

rakt igenom mediet. Transparenta material är material som till hög grad släpper igenom solljus och 

exempel på ett sådant material är glas. Transmissionen är dels beroende av materialet, men även på 

materialets tjocklek eftersom solljuset ska passera igenom utan att alltför stor mängd absorberas av 

mediet. Figur 9 nedan visar hur solljuset transporteras genom ett transparent material, där hänsyn tas 

till reflektion, absorption och transmission.  

 
Figur 9. Solljusets passage genom ett transparent material. 

4.2.3. Absorption  

Enligt kvantmekanikens lagar har atomer, molekyler och fasta ämnen specifikt tillåtna energinivåer. 

En atoms elektroner absorberar energin från solljusets fotoner då skillnaden mellan atomens 

energinivåer är densamma som fotonens energiinnehåll. Detta leder därmed till att elektronerna 

exciterar till en högre energinivå. Det är endast de fotoner med de våglängder som utgör skillnaden 

mellan atomens energinivåer som absorberas, resterande fotoner reflekteras eller transmitteras av 

atomen.  Denna process sker även omvänt, där elektronen inuti atomen faller ner en energinivå så att 

den absorberade energin avges och kallas för emission av molekyler [22].  

 

Alla ytor som har en temperatur över 0 K emitterar strålning i viss grad. En svart kropp är en perfekt 

emitterare samtidigt som den är en perfekt absorbator. Emissivitet och absorption är ett mått på hur 

mycket strålning kroppen kan emittera respektive absorbera i förhållande till en svartkropp där 𝛼 = 𝜀 = 

1. En verklig kropp emitterar och absorberar inom intervallet 0 < 𝜀,𝛼< 1, det vill säga en verklig 

kropp kan aldrig ha en absorptans eller emissivitet lika med ett. En ytas emissivitet och absorptans är 

båda beroende av temperatur och våglängd. Kirchhoffs strålningslag menar att absorptansen och 

emissiviteten för en yta är lika för samma temperatur och våglängd: 

 

𝜀(λ, T) = 𝛼(λ, T)     (5) 
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Metaller har låg emissivitet medan absorberande material, så som svart gummi, har hög emissivitet. 

För termiska solfångare önskas hög solabsorption, men om solfångaren vore en svartkropp skulle all 

den absorberande solenergin återstråla till omgivningen på grund av dess förhöjda temperatur och 

därmed skulle stor andel av den termiska energin gå förlorad. Därför är det idag vanligt att 

solfångarens receiverrör beläggs med en selektiv beläggning som har varierade optiska egenskaper 

beroende på våglängd. Önskvärt är en hög absorptans i solspektrat och en låg absorptans, det vill säga 

hög reflektans, i det infraröda spektrat. Objekt emitterar oftast infraröd strålning i form av 

värmestrålning på grund av dess temperatur och därför är det av intresse att denna infraröda strålning 

reflekteras av ytan. Med en selektiv beläggning kan andelen termisk energi som återstrålas från 

receiverytan reduceras och därmed kan en högre verkningsgrad erhållas, vilket är en viktig aspekt i 

detta examensarbete [18]. Mer om selektiva beläggningar beskrivs i kapitel 6.    
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5. Reflektiva material för reflektorn 

Ett av examensarbetet mål är att hitta och rekommendera ett reflektivt material för solfångarens 

reflektor. I följande kapitel beskrivs vilka egenskaper en sådan reflektor har följt av en 

marknadsundersökning. 

 

5.1.  Önskade egenskaper 
 

För att receivern ska kunna absorbera så mycket solljus som möjligt krävs det att så stor mängd solljus 

som möjligt reflekteras mot receiverröret. De infallande trålarna slår ner mot det paraboliskt formade 

tråget som i sin tur antingen kan transmittera, reflektera eller absorbera solens strålar. Det som önskas 

är att så stor del av solinstrålningen ska reflekteras för att i sin tur omvandlas till värme inuti receivern. 

För att detta ska erhållas beläggs tråget med ett högt reflekterande material. Exempel på högt 

reflekterande material är aluminium, silver och speglar.  

 

Aluminium är bra lämpad som reflektoryta, eftersom dess oxid är relativt transparent och oxidering 

som kan uppstå med tiden är därför inte ett lika stort problem som för silverreflektorer. 

Aluminiumreflektorer har dock lätt att ändra form vid förhöjda temperaturer och har en hög 

utvidgningskoefficient. Silverreflektorer har bra egenskaper och silver är bra på att reflektera IR-

strålning, men den tappar snabbt sina reflektiva egenskaper. Detta kan lätt reduceras genom att 

belägga silverbeläggningens baksida med till exempel koppar. Ett problem som då istället kan uppstå 

är att det finns risk att vidhäftningen mellan metallerna släpper på grund av vatten och fukt. 

Reflekterande material behöver en yta som är bra polerad så att solstrålarna reflekteras speglande med 

så lite spridning av ljuset som möjligt [23].  

 

Att använda sig av ett bra reflekterande material för koncentrerande solfångare är en väldigt avgörande 

del för att kunna producera värme. När en reflektor är i drift finns det ett flertal åldringsproblem så 

som oxidation, korrosion/erosion, termisk instabilitet och termisk utmattning. Dessa problem förändrar 

gradvis reflektorns ytegenskaper som i sin tur försämrar utförandet hos reflektorn [24]. Det är därför 

viktigt att använda sig av material som klarar av höga temperaturer under en lång driftstid. Det är även 

viktigt att just dessa aspekter utvärderas innan val av reflektorfilm görs.  Nedan listas de önskade 

egenskaperna för ett reflektivt material:  

 

Reflektans: Solljuset reflekteras mot ett smalt receiverrör som producerar värme upp mot 160°C. 

Absolicons solfångare är en termisk solfångare som endast omvandlar solenergi till värme, därför är 

alla våglängder inom solens spektrum av intresse, det vill säga ~ 300 – 2500 nm. Hög spekulär 

reflektans inom detta intervall är önskvärt, ~ 90 %  [25]. Absolicons receiver kan komma att ha en 

diameter på under 25 mm och ljus som sprids för mycket kan därför missa receivern. Reflektansen bör 

därför vara hög med låg spridning.   

  

Mekaniska egenskaper: Solfångaren appliceras för utomhusbruk och reflektorn bör därför ha bra 

mekaniska egenskaper för att kunna motstå storm, snö, regn, sand och vibrationer i marken. Eftersom 

tråget är paraboliskt formad så bör reflektorn vara formbar och stabil. 

 

Hållbarhet: De flesta solfångarsystem har en lång payoff-tid och därför krävs det att solfångaren är 

hållbar för 20 år eller mer [26]. Reflektansen och de mekaniska egenskaperna ska vidhållas under 

denna tid. Eftersom reflektorytan av Absolicons tråg skyddas under ett 4 mm tjockt glas så exponeras 

den i väldigt låg grad av UV-strålning. Denna hållbarhetsvariabel tas därför inte hänsyn till i 

examensarbetet.   

 

Kostnad: Låg kostnad är alltid av hög prioritet. Vad en reflektor kan kosta är väldigt svårt att 

uppskatta, eftersom det beror på många faktorer. Ett mål sattes år 1992 av NREL (National Renewable 
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Energy Laboratory) att en reflektors tillverkningskostnad ska vara lägre än $10,8/m2 [25]. Detta 

motsvarar år 2014, med korrektion för inflation och valuta, ett pris på 16,6 EUR/m2. 

 

5.2.  Marknadsundersökning av olika reflektiva material 

En marknadsundersökning har utförts för kommersiellt tillgängliga reflektormaterial anpassade för 

solenergiproduktion. I detta kapitel presenteras olika reflektiva material tillsammans med dess 

producent. Marknadsundersökningen har grupperats i silverfolier, aluminiumreflektorer, speglar och 

aluminiumfolier. En slutsats efter varje material har utförts och det bör poängteras att dessa slutsatser 

är subjektiva och baseras endast på författarens åsikter och slutsatser i detta examensarbete. Eftersom 

sekretessavtal har slutits med de flesta företag och leverantörer så är resultat och viktig information 

sekretessbelagd. Därför har företagens namn avidentifierats och lika så har information i referenslistan 

tagits bort som kan riskera att hemlig information sprids.  

5.2.1. Silverfolier 

Silverfolier, även kallat silverlaminat, är ett bra komplement till en spegel, där silvret erhåller bra 

reflektans och folien är lätt att tillämpa på olika substrat. Silverfolier lamineras huvudsakligen på stål 

eller aluminiumplåtar. Aluminiumplåt är väldigt formbar och har sämre mekaniska egenskaper 

eftersom den lätt kan tappa sin form vid förhöjda temperaturer. Samtliga silverfolier har under 

examensarbetet laminerats mot en Dobel Z275 stålplåt – en aluminiumfri zinkgalvaniserad plåt. Denna 

plåt är väldigt stark och flexibel och därför kan de mekaniska egenskaperna för samtliga reflektorer 

laminerade med silverfolie antas vara goda under detta examensarbete. Figur 10 nedan visar ett typiskt 

upplägg för en silverpolymerreflektor. 

 

 

 

Figur 10. Upplägget av en silverpolymer [27]. 

Silverpolymerfilmer består ofta av på botten ett vidhäftande lager som appliceras mot substratet, i 

detta fall mot stålplåten, följt av ett lager mer rent silver som i sin tur skyddas av flera polymerlager, 

det vill säga plast, som skyddar mot UV-strålning och fukt. Anledning till att materialet har ett 

skyddande lager mot fukt och UV-strålning beror på att dessa två, tillsammans med höga temperaturer, 

försämrar materialets reflektans [26]. För att filmen inte ska repas eller nötas brukar de flesta filmer 

appliceras med ett transparent lager.  

 

SF1  
SF1 är ett amerikanskt företag som tillverkar polymera silverfolier lämpade som material för 

solfångarens reflektor. Detta företag är det enda inom detta examensarbete som faktiskt producerar sin 

silverfilm i dagsläget. Absolicon har tidigare tillämpat filmen från SF1 på sina solfångare. För att 

avgöra om de optiska och vidhäftande egenskaperna kan förbättras för SF1 så har den utöver Dobel 

Z275 även laminerats mot en Magnelisplåt och en Aluzinkplåt. Magnelis-plåten är varmförzinkad med 



15 

 

aluminium och magnesium, medan Aluzink-plåten är varmförzinkas med aluminium och zink. Båda 

dessa plåtar är producerade för att ge bra skydd mot korrosion, vilket för Absolicons solfångare är en 

relevant faktor eftersom de placeras utomhus där hög luftfuktighet kan uppstå [28]. 

 

Reflektans: Enligt leverantör 93 % för AM1.5 [27]. Uppmätt med spektrofotometer: 91,5 % 

 

Mekaniska egenskaper: Bra. Dobel Z275, Magnelis och Aluzink är alla väldigt starka och flexibla 

och plåtens tjocklek kan väljas utifrån önskat behov. 

 

Hållbarhet: Leverantören utlovar en bra hållbarhet på över 30 år vid utomhusklimat utan nedbrytning 

eller försämrad reflektans, både vid 30°C och 60°C. Filmen anses vädertålig, ha bra vidhäftning och ha 

bra optiska egenskaper [27]. Under klimatkammarsimuleringen vid 85°C bildades bubblor i filmen, 

vilket beror på att filmen inte klarar av så höga temperaturer. Klimatkammarsimuleringen på 60°C 

visade att filmen hade bra termiska egenskaper och detta beskrivs mer under kapitel 8.2. Hänsyn måste 

även tas till att denna film var 5 år gammal när den laminerades under detta examensarbete, och enligt 

leverantören har limmet en hållbarhet på ett år. Därför kan framförallt filmens vidhäftande egenskaper 

ha försämrats och resultat som erhållits under examensarbetet kan vara något sämre än för en 

nyproducerad film.  

 

Pris: Inget pris har angetts av leverantören, men tidigare prisuppskattning av denna film har angetts, 

med hänsyn till inflation från 2007 till 2014, till 15,2 EUR/m2 vid produktion av 4000 m2 film [26]. 

 

 

SF2 

SF2 är ett japanskt företag som framförallt tillverkar produkter inom IT och dokumenthantering. De 

har utvecklat och producerat en polymer silverfilm som är lämpad för solfångarreflektorer, men i 

dagsläget har de svårt att lansera sin produkt eftersom kostnaden för småskalig produktion är för stor.  

 

Reflektans: Enligt leverantör >93 % [29]. Uppmätt med spektrofotometer: 92,4 %.  

 

Mekaniska egenskaper: Bra. Dobel Z275 är väldigt stark och flexibel och plåtens tjocklek kan väljas 

utifrån önskat behov. 

 

Hållbarhet: Utmärkt hållbarhet. Enligt leverantör hållbar för 25 års exponering av UV-strålning. 

Ingen visuell skillnad efter den 306 timmar långa klimatkammarsimuleringen med en temperatur på 

dels 85°C och dels 65°C och filmen har bra vidhäftande styrka mot stålplåten. Filmen är reptålig och 

visar inga repor efter ett Taber Vidhäftningstest [29]. Filmen har visat sig vara tålig mot både värme 

och fukt i över 300 timmar och även efter detta uppvisar den bra optiska och vidhäftande egenskaper. 

 

Pris: För storskalig produktion ~ 12 EUR/ m2 [30]. 

 

SF3 

SF3 är ett amerikanskt företag och tillverkar produkter så som Post-it, Scotch, Peltor etc. Absolicon 

använder denna, tillsammans SF1, på sina solfångare. Istället för polymerlager använder SF3 ett skikt 

av PMMA och silverlagret backas även upp av ett kopparskikt, vilket gör den till en akrylfilm istället 

för en polymerfilm. SF3 har tillverkat silvermetalliserade akrylfilmer, men i dagsläget har denna 

produktion stoppat. Anledningen till detta är att det kostar för mycket att tillverka, speciellt då 

kvantiteterna är små. Någon reflektorfilm från SF3 har därför inte erhållits, men tester på SF3 har 

kunnat utföras på en gammal film.  

 

Reflektans: Enligt leverantör 94,5 % [31]. Uppmätt med spektrofotometer: 92,8 %.  
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Mekaniska egenskaper: Bra. Dobel Z275 är väldigt stark och flexibel och plåtens tjocklek kan väljas 

utifrån önskat behov. 

 

Hållbarhet: Denna film har inte uppvisat någon vidare bra hållbarhet. Anledningen till att produkten 

tidigare ett flertal gånger har tagits bort från marknaden har berott på att filmen snabbt har förlorat sina 

reflektiva egenskaper vid utomhustillämpning. Efter klimatkammarsimuleringen på 85°C i 18 timmar 

hade allt silverlager korroderat bort och istället förvandlats till ett vitt lager. Filmen hade även börjat 

släppa från kanterna, vilket tyder på dålig vidhäftning vid höga temperaturer och fukt. Efter en 

simulering på 60°C i 144 timmar uppvisade SF3 bra hållbarhet och goda optiska egenskaper. 

 

Pris: Tidigare inköpt för ett pris på 22 EUR/ m2 [31]. 

 

 

Slutsats silverfolier: 

Den film som visat sig ha bäst hållbarhet, ha bra reflekterande egenskaper och lågt pris vid storskalig 

produktion är reflektorfilmen från SF2. Denna film är inte kommersiellt tillgänglig i dagsläget, men då 

produktionen av denna återupptas kan den vara en bra kandidat som reflektor. Den silverfolie som i 

dagsläget produceras och finns på marknaden är polymerfilmen från SF1 som har ett bra pris, bra 

uppmätt reflektans och är enligt leverantören en hållbar film vid driftstemperaturer under 60°C. Denna 

film kan därför vara en god kandidat som reflektor.  Folien från SF3 har visat sig dålig, dyr och 

lanseras inte längre. Därför anses filmen från SF3 som en dålig kandidat som reflektorfilm för 

Absolicons solfångare.  

5.2.2. Glasreflektorer 

Det finns ett flertal producenter av glasreflektorer på marknaden och de är väldigt populära för 

koncentrerande solfångare. Det existerar både tjock- och tunnglasspeglar, där tjockglasspeglar har en 

tjocklek mellan 4-5 mm med ett varierat antal färgskikt som fungerar som skydd, medan 

tunnglasspeglar har en tjocklek runt 1 mm. Glasspeglar antas ha en hållbarhet över 10 år och har en 

väldigt hög reflektans. Tjockglasspeglar värms upp och formas till önskad trågutformning medan 

tunnglasspegeln lamineras mot ett substrat. [25] Figur 11 nedan visar upplägget av en tjockglasspegel. 

 

 

Figur 11. Upplägget för en tjockglasspegel [32].  

 

G1  
G1 är en stor tysk leverantör och producent av tjockglasspeglar för koncentrerande solfångare.  År 

1983 levererades 3,5 miljoner kvadratmeter glasspeglar till Kalifornien, Nevada och Spanien för att 

användas som solspeglar. Glasspegeln består av ett glas med låg järnhalt, ett silver- samt kopparlager 

och sedan tre olika skyddande färgskikt [33]. 

 

Reflektans: Enligt leverantör ≥ 94.5 % [33]. 
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Mekaniska egenskaper: Väldigt stabil eftersom den utgörs av ett 4 mm tjockt glaslager, men inte 

flexibel. Därför kan heller inte denna spegel formas och böjas för hand, utan den formas hos 

leverantören. För Absolicons mindre tråg med en bredd på cirka 1 meter är det svårt att börja 

glasspegeln så att den passar solfångaren. Sådana speglar lämpar sig bättre för större tråg, där mindre 

glasspeglar sammansätts till ett stort tråg [25].  

 

Hållbarhet: Tjockglasspeglar har bra hållbarhet i termer av låg korrosion av det reflektiva lagret.    

 

Pris: Inget pris har angetts av leverantören, men utifrån kostnaden år 2005 och hänsyn till inflation 

mellan år 2005 och 2014 skulle spegeln i dagsläget kosta mellan 48,2 – 78,55 EUR/m2 [25].  

 

 

G2  
Den kinesiska motsvarigheten av G1 som producerar glasspeglar med en tjocklek på 4 mm. Spegeln 

består först av ett glasskikt, ett silver- samt kopparlager och sedan tre skyddande färglager, där det 

understa är ett UV-skydd.  

 

Reflektans: Enligt leverantör ≥ 94.5 %  [32]. 

 

Mekaniska egenskaper: Väldigt stabil eftersom den utgörs av ett 4 mm tjockt glas, men inte flexibel. 

Därför kan heller inte denna spegel formas och böjas för hand, utan den formas hos leverantören. För 

Absolicons mindre tråg med en bredd på cirka 1 meter är det svårt att böja glasspegeln så att receivern 

kan placeras i den tänkta fokuspunkten.  Dessa speglar lämpar sig därför bättre för större tråg, där 

mindre glasspeglar sammansätts till ett stort tråg [25]. 

 

Hållbarhet: Tjockglasspeglar har bra hållbarhet i termer av låg korrosion av det reflektiva lagret.   

 

Pris: Ej angivet av leverantör eftersom deras produkt inte börjat produceras i stor skala, men 

leverantören hänvisar till priset för glasspeglar producerade av G1 [34]. 

 

 

G3 

Belgiskt företag som tillverkar tunnglasspeglar, framförallt lämpad för koncentrerande solfångare. 

Erbjuder tunnfilmsspeglar av tjockleken 0.95 mm, men andra dimensioner finns tillgängliga vid 

förfrågan.  De erbjuder vidhäftande material beroende på vilket substrat materialet ska appliceras på.  

 

Reflektans: Enligt leverantör 95,5 %. 

 

Mekaniska egenskaper: Är lämpad för att laminera mot annat material, så som en stål- eller 

aluminiumplåt. Därför kan väldigt bra mekaniska egenskaper erhållas med hänsyn till val av plåt. 

Filmen har visat sig ha bra kemisk och mekanisk hållbarhet efter laminering [35]. 

 

Hållbarhet: Olika studier har utförts och visat på att spegeln är hållbar då den utsatts för fukt, salt, 

värme, kyla och UV-strålning och anses därmed ha bra hållbarhet [35]. 

 

Pris: Inget pris har angetts av leverantör, men år 2005 låg priset för tunnglasspeglar mellan ~ $16,1/m2 

- $43,0/m2, vilket år 2014 skulle motsvara, med hänsyn till inflation och valutaomvandling, 17,9 – 

47,8 EUR/m2 [25]. 

 

 

 

 



18 

 

 

Slutsats glasreflektorer: 

Tjockglasspeglar har hög reflektans och bra hållbarhet. Dock möter inte de mekaniska egenskaperna 

det behov Absolicon har och priset antas i dagsläget fortfarande vara för högt för att vara en bra 

kandidat till solreflektor. Tunnglasspeglar å andra sidan skulle kunna vara en bra kandidat eftersom 

den enligt leverantör erhåller hög reflektans och har bra hållbarhet. Mer information och egna tester 

bör utföras för att kunna dra slutsatsen om den är en god kandidat. Tyvärr har inget sådant material 

erhållits och utvärderats under examensarbetet. 

5.2.3. Aluminiumreflektorer 

Aluminiumreflektorer använder ett polerat aluminiumunderlag, ett förbättrat reflektivt lager av 

aluminium och ett skyddande oxiderat lager överst. Tyskland är framförallt intresserade av dessa 

produkter för solenergiapplikationer på grund av dess potentiellt låga kostnad och flexibilitet. Det 

största problemet med aluminiumreflektorer är att de har dålig hållbarhet i urbana och industrialiserade 

platser [25]. Eftersom marknaden för tunnfilmsfolier i dagsläget inte ser så ljus ut kan det vara viktigt 

att utvärdera aluminiumreflektorer och dess hållbarhet.  

 

A1 

A1 är ett tyskt företag som tillverkar aluminiumreflektorer av varierad tjocklek. Aluminiumet 

anodiseras och beläggs med en högreflektiv yta genom en PVD-process, detta är standard för alla 

deras produkter. Sedan kan materialet skyddas med ett nano-kompositskikt. De material som är av 

intresse för Absolicons reflektor är A1a, A1b och A1c.  

 

Reflektans:  

A1a har enligt leverantör en reflektans på 95 %. Uppmätt med spektrofotometer: 95,4 %.   

A1b har enligt leverantör en reflektans på 90 %. Uppmätt med spektrofotometer: 89,5 %. 

A1c har enligt leverantör en reflektans på 85 %. Uppmätt med spektrofotometer: 86,9 %. 

 

Mekaniska egenskaper: Samtliga material är gjorda av aluminium som inte är lika stark som en 

stålplåt och det bildas lättare bucklor i materialet samtidigt som aluminium har större 

utvidgningskoefficient och kan därmed med tiden förändra sin form i relation till utgångsläget. Den 

största reflektortjocklek A1 kan produceras är 0,8 mm, men en tjocklek över 0,5 mm utgör utökade 

kostnader i produktionsprocessen. 

 

Hållbarhet: Bra. Efter klimatkammarsimulering på 306 timmar vid dels 85°C samt 60°C så uppvisar 

samtliga erhållna reflektorer från A1 varken någon visuell förändring och heller inte uppmätt 

förändring i materialens reflektans. A1 utlovar en materialgaranti på 10 år och A1b är utvecklad för att 

vara vädertålig. Produkterna är resistenta mot UV-strålning och värme, hänsyns till vidhäftning 

behöver ej tas och produktionsprocessen är miljövänlig [36].  

 

Pris: Priset beror av tjockleken, kvantiteten och vilket material som önskas. Priserna nedan är 

baserade på en produktion av 100 000 m2 reflektorplåt.  

A1a med tjockleken 0,5 mm på 16,07 EUR/m2.  

A1b med tjocklekarna 0,5 och 0,8 mm på 21,13 EUR/m2 respektive 30,62 EUR/m2. 

A1c med tjockleken 0,5 mm ligger på 14,43 EUR/m2  [37]. 

 

 

A2  

Består av fem enheter belägna i Italien, Tyskland, Frankrike, USA och Kina. A2 har utvecklat 

aluminiumreflektorer med reflektans över 98 % genom en PVD-process. De har utvecklat ytor och 

material som lämpar sig för olika applikationer anpassade för både inomhus- och utomhusklimat.  
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Reflektans: A2a har enligt leverantör en reflektans på 90 %, A2b har enligt leverantör en reflektans på 

84 % [38]. 

 

Mekaniska egenskaper: Samtliga material är gjorda av aluminium som inte är lika stark som en 

stålplåt och det bildas lättare bucklor i materialet samtidigt som aluminium har större 

utvidgningskoefficient och kan därmed med tiden kan trågets form utvidgas. Leverantör kan producera 

reflektorer med tjocklek upp till 0,8 mm.  

 

Hållbarhet: A2a är specifikt utvecklad för utomhusapplikationer och A2 strävar hela tiden efter att nå 

bättre utförande i form av högre reflektans samtidigt som livstiden för produkten förbättras.  A2a har 

ett tunt transparent UV-skyddande och vattentåligt skikt och A2b har ett topplager som är 

vattenresistent. A2 utlovar att reflektansen för A2b erhålls inom 3 % av dess originalvärde under en 

period på 10 år.  A2b har dock en låg reflektans jämfört med övriga aluminiumreflektorer [38]. 

 

Pris: Inget pris har erhållits från leverantör.  

 

 

Slutsats Aluminiumreflektorer: 

Aluminiumreflektorerna har en väldigt bra spekulär reflektans och båda leverantörerna erbjuder  

reflektorer för utomhusklimat och en livslängd över 10 år. Jämfört med silverpolymerer är priset högre 

och materialet är även mer flexibelt vilket kan orsaka att dess form förändras med åren då den utsätts 

för varierade temperaturer. Om en aluminiumreflektor skulle användas så skulle även hela tråget 

behöva byggas upp av aluminium för att utvidgningen ska bli homogen över hela tråget. I dagsläget 

byggs tråget av stål vilket har en lägre utvidgningskoefficient jämfört med aluminium. Marknaden för 

aluminiumreflektorer ser dock ljusare ut jämfört med silverpolymerer och därför kan det vara viktigt 

att utvärdera och testa aluminium som reflektormaterial, helst genom att bygga upp en hel solfångare 

och låta den utsättas för riktigt utomhusklimat.  

5.2.4. Aluminiumfolier – BoPET och Metalliserad PET. 

En marknadsundersökning kring metalliserad PET och BoPET har även utförts. Båda dessa material 

erhåller sin reflektans från ett aluminiumskikt som sputtras på en plastfilm, men plastfilmen hanteras 

på olika sätt för de två produkterna. Den kinesiska marknaden har framförallt undersökts och ett flertal 

företag producerar och levererar dessa produkter. Metalliserad PET och BoPET används framförallt 

för inpackning av mat och läkemedel men kan även användas för att reflektera solljus i 

solfångarapplikationer.  

 

AF1 

Kinesiskt företag som tillverkar metalliserade PET-filmer av varierad tjocklek. De kan leverera filmer 

av varierad aluminiumtjocklek och därmed även varierad reflektans – eftersom reflektansen beror av 

aluminiumskiktets tjocklek. Under examensarbetet erhölls en film med tjockleken 0,012 mm, vilket i 

efterhand anses för tunt, en film av tjockleken 0,1 mm hade både gett högre reflektans och antagligen 

även bättre spekularitet.  

 

Reflektans: Enligt leverantör >90% [39]. Uppmätt spektrofotometer: 86,9 %.  

 

Mekaniska egenskaper: Bra. Dobel Z275 är väldigt stark och flexibel och plåtens tjocklek kan väljas 

utifrån önskat behov. 

 

Hållbarhet: Filmen är resistent mot friktion och slitage, skyddas mot UV-strålning och fukt, och kan 

utstå regn och vind under en lång period. Filmen har dock endast en uppskattad livstid på 3 år, vilket 

inte följer hållbarhetskravet. Detta är dock endast en uppskattad och inte bekräftad livstid. Denna film 
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var heller inte helt spekulär, vilket kan orsaka att en del av solljuset missar receivern och efter 

klimatkammarsimuleringen tycktes filmen visuellt ha fått en ännu sämre spekulär yta. 

 

Pris: För en film med tjockleken 0,1 mm och en kvantitet på 1000 m2 ligger priset på 2,96 EUR/m2 

[39]. 

 

 

 

AF2  

AF2 är ett kinesiskt företag vars huvudprodukter är PET, reflektiva filmer och golvlaminering. Den 

processmetod som används är vakuum-metallisering och filmen är fukttålig. AF2 kan leverera filmer 

med tjocklek mellan 0,012 och 0,12 mm.  

 

Reflektans: Enligt leverantör: 95 % [40]. Uppmätt med spektrofotometer: 84,8 % 

 

Mekaniska egenskaper: Bra. Dobel Z275 är väldigt stark och flexibel och plåtens tjocklek kan väljas 

utifrån önskat behov. 

 

Hållbarhet: Materialet kan i ett kinesiskt utomhusklimat användas i över 2 år, men för ett klimat i 

Sverige är inte känt. Det krävs att reflektorfilmen har en hållbarhet på över 10 år minst.  Efter 

klimatkammarsimuleringen på 306 timmar kunde dock inga visuella defekter ses. 

 

Pris: För en kvantitet på 12 000 m2 ligger priset på 2,58 EUR/m2 [40]. 

 

 

AF3 

Kinesiskt företag som tillverkar silverfärgade, metalliserade BoPET-filmer med en reflektans på 95 %.  

 

Reflektans: Enligt leverantör 95 % [41]. 

 

Mekaniska egenskaper: Bra. Lamineras mot en Dobel Z275-plåt som är väldigt stark och flexibel 

och plåtens tjocklek kan väljas utifrån önskat behov. 

 

Hållbarhet: Leverantör utlovar en hållbarhet på minst 5 år, vilket inte är tillräckligt bra. Inga tester av 

detta material har utförts, men eftersom filmen används som isoleringsmaterial bör den vara fukttålig.  

 

Pris: Priset angivet i EUR/kg, vilket därför kan vara svår att uppskatta då beställning görs per m2. Det 

pris som angavs var 3,8 EUR/kg för en film med reflektans på 95 % [41]. 

 

 

Slutsats aluminiumfolier: 

Priset för aluminiumfolier är helt klart de lägsta som setts under marknadsundersökningen. 

Reflektansen och livslängden för dessa material är dock väldigt dålig och därför anses 

aluminiumfolierna inte som bra kandidater till solfångarreflektorn.  

 

5.3.  Diskussion och slutsats marknadsundersökning reflektormaterial 

Samtliga material som undersökts i detta examensarbete har inte beställts hem och utvärderats 

praktiskt med de metoder som utvecklats och för de ej testade materialen har data erhållits från 

företagshemsidor eller direkt från leverantören. De material som har erhållits och praktiskt utvärderats 

under detta examensarbete har i marknadsundersökningen, tillsammans med leverantörens värde, 

angetts med examensarbetets uppmätta värde. 
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Den valuta som använts för samtliga material i detta examensarbete är EUR och då priserna angetts i 

en annan valuta från leverantören har dessa priser räknats om till EUR. Priserna är väldigt beroende av 

den kvantitet som beställs, där priset per ytenhet blir lägre ju större kvantitet som beställs. Vissa 

prisuppgifter gällde för 10 år sedan och måste därför tas med försiktighet eftersom företagets process 

eller materialhantering kan ha förbättrats sedan dess och kan därför erbjudas till lägre pris idag. Många 

företag vill inte ange exakta priser före beställning har gjorts. Hur stor kvantiteten är för det 

reflektormaterial som köps in beror på företaget som tillverkar solfångarna, i detta fall Absolicon. 

Detta beror i sin tur på solfångarmarknaden och hur många kunder de skaffar samt hur stora parker 

som önskas byggas.   

 

Marknadsundersökningen har även visat på att silverfolier har svårt för att etablera sig på marknaden 

på grund av de höga tillverkningskostnaderna och det låga behovet. Absolicon använder sig av en 

silverfolie som reflektormaterial i dagsläget och solfångarna är anpassad för stålplåtar laminerade med 

ett reflektivt material. Därför har folier varit av största intresse under detta examensarbete, men 

utvärderingar av aluminiumreflektorer har även utförts för framtida intresse.  
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6. Beläggningar för receiverrör 
 

I följande kapitel beskrivs egenskaperna för att optimera en solfångarreceiver, olika 

beläggningsmetoder samt en marknadsundersökning av både selektiva material men även andra 

intressanta beläggningar för receiverröret.  

 

6.1.  Önskade egenskaper 

För att optimera en solfångares verkningsgrad måste solfångaren absorbera så stor del av 

solinstrålningen som möjligt samtidigt som de termiska förlusterna minskas. Termiska 

strålningsförluster från en solfångares receiver kan avsevärt reduceras när den mottagande ytan har 

selektiva strålningsegenskaper. Eftersom solstrålningen är ekvivalent med en svartkroppsemission 

med en effektiv yttemperatur på 6000 K, så följs att 98 % av den utomjordiska solstrålningen finns 

inom våglängder under 3 000 nm, det vill säga solens spektrum ligger framförallt vid våglängder 

under dessa våglängder, samtidigt som 99,9 % av värmestrålningen som emitteras av en svartkropp 

vid 373 K finns i våglängder över 3 000 nm. Därför är det önskvärt att använda selektiva ytor i 

solfångare för att tillgå hög absorption och samtidigt reducera strålningsförlusterna till omgivningen. 

[42]  

Ett kostnadseffektivt sätt att öka solfångarens verkningsgrad är genom att ha hög solabsorption i det 

synliga och nära inpå infraröda spektrumet, dvs. på ett intervall mellan 300 – 2 500 nm, och låg 

emissivitet inom det infraröda spektrumet, 2 500 – 20 000 nm, för att reducera värmeförlusterna. Alla 

svarta ytor har hög absorption, men de har även hög emissivitet för infraröd strålning. Det är därför 

nödvändigt att tillverka selektiva material med ideala optiska egenskaper, dvs. som reflekterar den 

infraröda strålningen [43]. Selektiva ytor tillverkas i huvudsak genom vakuumsammansättning, både 

fysisk och kemisk, samt genom sputtring [44]. Material med perfekta selektiva egenskaper existerar 

inte i vår natur, utan de måste tillverkas för att erhålla önskvärda optiska egenskaper. En selektiv yta 

bör ha följande egenskaper: 

 

 Hög absorption för solens spektrala intervall 200 – 2 500 nm och låg emissivitet för 

våglängder över 2 500 nm. 

 Spektrala övergången mellan regionen som har hög absorption och låg emissivitet ska 

vara så skarp som möjligt 

 De optiska egenskaperna hos beläggningen måste förbli stabila under långtidsdrift vid 

förhöjda temperaturer, upprepade termiska cykler, luftexponering, UV-strålning, etc. 

 Vidhäftning av beläggningen till substratet måste vara bra 

 Beläggningen bör vara lätt att tillämpa, och 

 Beläggningen måste vara ekonomisk hållbar. [43] 

Med tiden kan de selektiva ytornas egenskaper försämras. Orsaken till detta är att den höga 

temperaturen medför att beläggningen kan bli termiskt överlastad på grund av oxidation, fukt och 

kondens, atmosfärisk korrosion från föroreningar, diffusionsprocesser, kemiska reaktioner och dålig 

vidhäftning av skikten. Det är därför viktigt att utvärdera dessa punkter för val av selektiv yta.  

 

6.2.  Beläggningsmetoder för selektiva ytor 
 

De vanligaste metoderna att belägga receiverrör med selektiva beläggningar är kemisk ångavsättning, 

elektroplätering och fysisk ångavsättning. Då avsättning görs genom elektroplätering kan dimensionen 

på receiverröret varieras och utföras efter behov, medan det är svårare att göra tunnare rör med hjälp 

av fysisk ångavsättning [34]. I följande avsnitt beskrivs dessa avsättningsmetoder kortfattat. 
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6.2.1. Kemisk ångavsättning 

Kemisk ångavsättning är en vanligt förekommande materialteknik och dess huvudsakliga tillämpning 

innefattar att applicera tunna beläggningar på ytor, men det används även för att tillverka pulver och 

kompositmaterial. Kemisk ångavsättning innebär att ett eller flera upphettade objekt beläggs i en 

kammare innehållande en gas. Kemiska reaktioner sker på och nära de varma ytorna vilket resulterar i 

avsättning av en tunn film på objektets yta. [45] 

6.2.2. Elektroplätering 

Elektroplätering innebär att belägga ett elektriskt konduktivt objekt med ett lager av metall för att 

uppnå dekorativa eller tekniska krav. Beläggningsmetoden består oftast av tre huvudsteg: ytrengöring, 

avsättningsprocess och sköljning. Avsättningsprocessen utgörs av ett elektrolytbad med en kemisk 

lösning som innehåller den önskade metallbeläggningen upplöst i submikroskopiska metallpartiklar. 

Kadmium, krom, koppar, guld, nickel och silver är de mest vanliga metallerna som används för att 

plätera olika objekt. Nackdelen med denna metod är att den kan vara väldigt hälsofarlig om gaser eller 

ånga från tanken blir luftburet. [46] 

6.2.3. Fysisk ångavsättning 

Fysisk ångavsättning är en atomisk avsättning där material förångas i form av atomer eller molekyler 

från en fast eller flytande fas och transporteras i gasform via ett vakuum, eller en miljö med väldigt 

lågt tryck, till substratet där ångan kondenseras och belägger substratet. De vanligaste processerna med 

fysisk ångavsättning är vakuumavsättning, sputtering, strålbeläggning och jonavsättning. [47]  

6.2.4. Övriga undersökta beläggningsmetoder 

Utöver de ovan nämnda metoder existerar ett flertal andra. Selektiva färger och sol-gelprocesser är 

ytterligare två metoder för att belägga receiverrör. Selektiva färger är den enklaste metoden att belägga 

en yta och detta görs så enkelt som att spraya färgen på objektet. Dock är det svårt att få en jämn och 

exakt yta och därför kommer receiverröret inte absorbera solljuset homogent över ytan. Sol-

gelprocessen skiljer sig något från de övriga processerna. Med sol avses en variant av solution, det vill 

säga en lösning. Skillnaden mellan sol och solution är dock att en solution (lösning) består av endast 

en fas, medan sol är en suspension av små partiklar av en fas i en annan större fas, vanligtvis vätska. 

Objektet beläggs genom att doppa materialet i sol-gelen [48]. 

6.3.  Marknadsundersökning selektiva beläggningar för receiverrör 

En marknadsundersökning av företag som tillverkar selektiva beläggningar har utförts och presenteras 

i följande kapitel. Som nämnts i 6.1 utvärderas de selektiva beläggningarna utifrån deras optiska 

egenskaper och hur dessa förändras med åren och under olika väderförhållanden. Undersökningen 

gjordes genom direkt kontakt med företagen, men även genom internet och företagshemsidor. De 

optiska egenskaper som är viktiga att undersöka är absorption och emissivitet. Önskvärt är hög 

absorptans i solens spektrum och låg emissivitet i det infraröda spektrumet.  

Eftersom sekretessavtal har slutits med de flesta företag och leverantörer så är resultat och viktig 

information sekretessbelagd. Därför har företagens namn avidentifierats och lika så har information i 

referenslistan tagits bort som kan riskera att hemlig information sprids. 

 

 



24 

 

R1 
Är ett kinesiskt företag som tillverkar receiverrör som beläggs med en metallkeramik (kermet) genom 

fysisk ångavsättning. På grund av denna metod så kan inte diametern på röret fås lägre än 32 mm [34]. 

Den selektiva beläggningen appliceras på bland annat rostfritt stål.  

 

Diameter: ≥ 32 mm.  

Driftstemperatur: Max 300°C. 

Absorptans: Enligt leverantör 93 ± 1 % för AM1.5  

Emissivitet: Enligt leverantör ≤ 9 % vid 250°C. Uppmätt IR-kamera 9,5 % vid 57°C. 

Hållbarhet: Efter 306 timmar klimatkammarsimulering med temperaturer på 85°C och 60°C samt en 

luftfuktighet på 85 % visade det sig att beläggningen börjat korrodera på grund av den höga 

luftfuktigheten. Hållbarheten för R1 är därför ganska dålig om den inte skyddas mot fukt med till 

exempel ett glasrör.  
Pris: Enligt leverantör 77 EUR för ett rör på 2 meter med diametern 42 mm, det vill säga 38,2 EUR/m 

[49]. 

 

 

R2 
Schweiziskt företag som tillverkar solfångarreceivrar med selektiv yta för koncentrerande solfångare. 

De har ett selektivt skikt baserat på svart krom avsatt genom en elektropläteringsprocess. Ett rör har 

sedan 5 år tillbaka beställts av Absolicon och mätningar har dels utförts på detta rör, men nya belagda 

prov erhölls även där kromet var belagd på en stålplåt av A4-storlek.   

 

Diameter: Standardproduktion på 34 mm, men kan producera receiverrör med en diameter på 25 mm. 

Driftstemperatur: Max 300°C. 

Absorptans: Enligt leverantör 95 %. Uppmätt spektrofotometer: 95,9 %.  

Emissivitet: Enligt leverantör: ~ 16 % vid 100°C. Uppmätt i spektrofotometer: 17,7 % vid 100°C. 

Uppmätt IR-kamera: 29 %. 

Hållbarhet: Leverantören försäkrar att beläggningen klarar av temperaturer upp till 300°C utan att 

dess optiska, mekaniska och väderbeständiga egenskaper försämras. Dess rör har använts sedan 1980 

vilket ligger till grund för bevisad hållbarhet. Efter klimatkammarsimulering var de optiska 

egenskaperna fortfarande bra och inga visuella defekter kunde ses. 

Pris: Enligt leverantör 47,8 EUR/m [50].  
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R3  
Kinesiskt företag som tillverkar selektiva receivrar av svart krom genom en elektropläteringsprocess. 

De erbjuder tillverkning av receivrar med diametrar mindre än 10 mm och är därför ett väldigt 

intressant företag.  

 

Diameter: Vad kunden önskar. 

Driftstemperatur: Max 300°C 

Absorptans: Enligt leverantör: > 95 % 

Emissivitet: Enligt leverantör < 15 %. Uppmätt med IR-kamera: 71 %. 

Hållbarhet: Receiverröret kommer vara känsligt mot fukt och luft då temperaturen överstiger 300°C. 

De receiverrör som erhölls under examensarbetet tillverkades för 5 år sedan och den selektiva 

beläggningen hade börjat oxidera och emissiviteten hade som följd försämrats, från 15 % till 64 %.  

Detta tyder på dålig hållbarhet och att beläggningen är känslig mot fukt och värme.  

Pris: Kostnaden för råmaterial och ytbehandling är tillsammans 13,8 EUR/kg. Eftersom priset är 

angivet i kg [51]. 

 

 

R4 

Amerikansk tillverkare av selektiv färg som appliceras på till exempel rostfritt stål genom 

spraymålning. Nackdelen med detta är att färgen måste appliceras själv, och det kan därför vara svårt 

att få rätt tjocklek på färgen. Därför bör en kunnig målare applicera denna färg för bästa effekt. 

 

Diameter: Vad kunden önskar. 

Driftstemperatur: Termiskt tolerant från -73 till 538°C.  

Absorptans: Enligt leverantör 0.88-0.94 beroende av färgskiktets tjocklek. 

Emissivitet: Enligt leverantör 0,2-0,49 beroende av färgskiktets tjocklek.  

Hållbarhet: Färgen har en hållbarhetstid på ett år, detta då den inte belagts på något substrat. Motstår 

UV- och fuktnedbrytning men rekommenderas ej för oglaserade applikationer [52]. 

 

 

R5 
Är ett tyskt företag som sedan 2006 är en stor aktör för att utveckla system och lösningar för 

solvärmeindustrin. Deras beläggningsteknik bygger på en patenterad sol-gel-lösning som appliceras 

genom en doppbeläggningsmetod. Med denna metod kan mer än ett rör beläggas samtidigt.   

 

Diameter: Max. 100 mm. Minsta möjliga inte angiven.  

Driftstemperatur: Max 400°C  

Absorptans: > 94,5 %  
Emissivitet: < 5 % vid 300°C.  

Hållbarhet: God hållbarhet. Tillsatts av fukt under en lång period har visat på att den selektiva 

beläggningen erhållit sina optiska egenskaper   [53]. 

Pris: Inte angivet.  
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6.4.  Marknadsundersökning andra beläggningar för receiverrör 
 

En receivers yta klassificeras oftast som selektiv eller icke-selektiv beroende på förhållandet mellan 

absorptans och emittans. Det som tidigare nämnts kring vad som karaktäriserar en selektiv beläggning 

är att den absorberar våglängder i solens spektrum medan den reflekterar de infraröda våglängderna 

som är orsaken till att energi går förlorad som värmestrålning. Icke-selektiva beläggningar erhåller inte 

dessa egenskaper, men det finns ytor som har hög absorptans i solens spektrum och inte alltför hög 

emissivitet i det infraröda området som kan vara goda kandidater för receiverbeläggning. Figur 12 

nedan visar en jämförelse mellan en typisk spektral kurva för en selektiv beläggning med en icke-

selektiv beläggning.  

 

                Figur 12. Typisk spektral kurva för en selektiv och icke-selektiv  

                                                            receiverbeläggning. Bild tagen från [54]. 

Ett ultimat mål för icke-selektiva ytor är att uppnå hög absorptans, >95 %, för solspektrat som är stabil 

vid höga temperaturer [44]. Icke-selektiva beläggningar är det lättaste sättet att applicera och definitivt 
det billigaste av alla solfångarbeläggningar. De kan bestå av matt svart färg, keramiska eller organiska 

emaljer, och vissa kemiska eller elektrokemiska metallomvandlingsbeläggningar. Exempel på några 

icke-selektiva beläggningar presenteras i Tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Några kommersiellt tillgängliga icke-selektiva beläggningar. Data erhållet från [54, 55, 56, 57, 58]. 

Tillverkare Produktnamn Typ Absorptans Emissivitet Drifttemp. [°C] 

Tempil Pyromark Silikon-

baserad 

0,95 0,87 - 0,90 427 

VHT VHT 

Fireproof 

Silikon-

keramik 

baserad 

0,82 - 650 

AZ 

Technology 

ML-210-IB 

Black Thermal 

Control Paint 

 

Icke-organisk 

svart färg 

0,98 0,91 600 

Acktar Magic 

Black™ 

Icke-organisk 

beläggning 

> 0,90 > 0,93 350 

 

http://www.acktar.com/?catid=%7b385C4528-19E0-478D-928C-4AD6E8CDD936%7d
http://www.acktar.com/?catid=%7b385C4528-19E0-478D-928C-4AD6E8CDD936%7d
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Som kan ses i Tabell 2 ovan kan även icke-selektiva beläggningar erhålla väldigt hög absorptans, men 

de har även hög emissivitet. Detta är anledningen varför selektiva beläggningar är av intresse under 

detta examensarbete. 

 

6.5.  Diskussion och slutsats marknadsundersökning receivermaterial 

 

På samma sätt som för reflektormaterialen så har samtliga material som undersökts inte utvärderats 

under detta examensarbete, och för dessa har data endast erhållits från företagshemsidor eller direkt 

från leverantören. De material som utvärderats med praktiska har, tillsammans med leverantörens 

värden, angetts i denna marknadsundersökning med de uppmätta värdena.  

 

Den valuta som använts för samtliga material i detta examensarbete är EUR och då priserna angetts i 

en annan valuta från leverantören har dessa priser räknats om till EUR. Priserna är väldigt beroende av 

den kvantitet som beställs, och företagen använder heller inte samma prissättning – somliga anger 

priset i kg, medan andra anger i m2 och en prisjämförelse mellan dessa är svår att göra. Många företag 

vill heller inte ange exakta priser före beställning har gjorts.  

 

Även olika former av receiverbeläggningar erhölls och många mätningar var beroende av geometrin 

på objektet som belagts. Därför har olika tester utvecklats för att på bästa sätt kunna utvärdera 

beläggningarna.  

 

Marknadsundersökningen visade även på att det fanns många olika kommersiellt tillgängliga 

beläggningar. Många beläggningar är dock känsliga mot fukt och rekommenderas av leverantörer att 

skyddas med åtminstone ett glasrör. Detta är i dagsläget inte aktuellt för Absolicon och därför blir 

marknaden för receiverrör lite mer snäv än om röret hade skyddats med ett glasrör, eftersom många 

endast levererar receivrar med skyddsrör.   
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7. Metod för utvärdering av reflektiva och selektiva material 

Under kapitel 5.1 och 6.1 beskrivs vad en bra reflektor respektive bra selektiv yta karaktäriseras av. En 

bra reflektor ska ha hög reflektans, bra mekaniska egenskaper, bra hållbarhet och inte vara för dyr. En 

bra selektiv beläggning ska ha hög absorptans och låg emissivitet, stabil under lång drift, ekonomiskt 

hållbar samt ha en bra spektral övergång. Under detta examensarbete utfördes mätningar av reflektans, 

absorptans och emissivitet med hjälp av en spektrofotometer, emissivitetsmätning för receiverrör med 

en IR-kamera, simuleringar i en klimatkammare med varierade temperaturer för att utvärdera 

materialens hållbarhet, mätning av vidhäftningsstyrka för de laminerade reflektorfilmerna samt en 

teoretisk bestämning av receiverrörens värmeförluster. Samtliga mätningar stod till grund för vilka 

material som ska rekommenderas för Absolicons solfångare och utifrån dessa rekommendationer har 

den optiska verkningsgraden kunnat beräknas teoretiskt. I följande kapitel beskrivs samtliga metoder 

som använts under examensarbetet.  

 

7.1.  Optiska egenskaper 
 

7.1.1. Spektrofotometer 

För de reflektiva materialen är reflektansen den viktigaste optiska egenskapen, medan det för de 

selektiva materialen är absorptans och emissivitet som är de viktigaste optiska egenskaperna. En 

spektrofotometer kan mäta reflektansen och i sin tur kan även absorptans och emissivitet bestämmas 

för varje våglängd vid rumstemperatur. I följande kapitel beskrivs metoden för att bestämma de 

reflektiva materialens reflektans och de selektiva materialens absorptans och emissivitet. 

7.1.1.1. Reflektansmätning 

Reflektansmätningar utfördes på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet med en Lambda900 

spektrofotometer av Perkin Elmer med en integrerande sfär för våglängder mellan 300 – 2 500 nm 

(UV-VIS till NIR). En ljusstråle skickas in i den integrerande sfären där ljuset slår in i provet som i sin 

tur reflekterar ljusstrålen mot den integrerande sfärens väggar som består av Spectrolon. Därefter 

reflekteras ljuset i samtliga riktningar tills ljuset träffar en detektor. Mätningarna utfördes med steg på 

5 nm.  

 

Till att börja med utfördes mätningar på en referenssignal Sref genom att använda en referensplatta 

gjord av Spectrolon som nästan har 100 % spekulär reflektans. En del av ljuset kommer att försvinna 

ut genom ingångsporten som det infallande ljuset passerar, medan resten av ljuset kommer upptäckas 

av detektorn. Referenssignalen Sref ∝  I0(Rref − Rförlust), där I0 är ljusstrålens intensitet, Rref är 

referensplattans reflektans och Rförlust är mängden som försvinner genom ingångsporten. Figur 13 

nedan visar en schematisk bild av den integrerande sfären.  
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                         Figur 13. Reflektansmätning med en Lambda900 med en  
                                          integrerande sfär. Figur tagen från [26].  

Sedan byts referensplattan ut mot provet. Väldigt lite av det infallande ljuset försvinner genom 

ingångsporten och därmed försummas denna förlust. Provets signal beskrivs därför med Sprov ∝

I0𝑅𝑝𝑟𝑜𝑣Rref.   

Värdet som bestäms av spektrofotometern är:  

𝑅𝑠𝑜𝑙 =
𝑆𝑝𝑟𝑜𝑣

𝑆𝑟𝑒𝑓
=

𝐼0𝑅𝑝𝑟𝑜𝑣𝑅𝑟𝑒𝑓

𝐼0(𝑅𝑟𝑒𝑓−𝑅𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡)
    (6) 

Lambda 900 spektrofotometern bestämmer reflektansen för våglängder mellan 300 – 2 500 nm och 

dessa värden skickades till en dator som plottade ut en spektral kurva för samtliga reflektansvärden 

som uppmätts. [26] 

För att göra mätningar inom det infraröda spektrumet har en FTIR-spektrofotometer (Fourier 

transform infrared spectroscopy) använts. I denna bestäms reflektansen av ett material genom att en 

ljusstråle av flera olika frekvenser faller in mot provet samtidigt och spektrofotometern mäter sedan 

hur mycket av detta ljus som reflekterats av provet.  Sedan faller en ny ljusstråle in mot provet som 

innehåller en annan uppsättning frekvenser som ger en mätpunkt. När denna procedur har utförts ett 

antal gånger bestämmer en dator vad reflektansen är för varje våglängd genom en Fourier transform. 

FTIR-spektrofotometern gör mätningar mellan 2 500 – 20 000 nm och täcker därmed det infraröda 

spektrat.  

För att bestämma den totala reflektansen måste den relativa intensiteten av solen vid olika våglängder 

tas hänsyn till. I detta examensarbete har den totala reflektansen beräknats med hjälp av 

datorprogrammet Matlab. En kod för denna beräkning fanns redan förberedd på Ångströmlaboratoriet 

och har inte kodats under detta examensarbete. Den totala reflektansen beräknades med hjälp av 

Matlab enligt: 

𝑅𝑠𝑜𝑙 =
∫ 𝑅(𝜆)𝐼(𝜆)𝑑𝜆
∞
0

∫ 𝐼(𝜆)𝑑𝜆
∞
0

     (7) 

Där R(λ) är reflektansen som en funktion av våglängden som bestämdes av de båda 

spektrofotometrarna mellan 300 – 20 000 nm och I(λ) är solintensiteten som en funktion av 

våglängden.  
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7.1.1.2. Absorptans och emissivitetsmätning 

Med en spektrofotometer kan även ett materials absorptans bestämmas enligt ekvation 4 genom att 

mäta reflektansen. Att använda en spektrofotometer för absorptans- och emissivitetsmätningarna är 

mycket säkrare än någon annan metod.  

För ett selektivt material är absorptansen vid solens spektra av intresse, medan vid det infraröda 

spektrat är intressant att veta emissiviteten. För solens spektrum användes spektrofotometern 

Lambda900, men för det infraröda spektrumet användes en FTIR-spektrofotometern.  

Emissiviteten kan, med hjälp av Ekvation 4 och Ekvation 5 bestämmas med:  

𝜀(λ, T) = 1 − 𝜌(λ, T)      (8) 

Eftersom provet som placeras i spektrofotometern ska vara 2,5x2,5 cm2 är det svårt att göra 

emissivitetsmätningar för beläggningar på smala rör. Ett alternativ är att banka ut röret för att få det 

platt, men detta kan skada provet och detta undveks därför under examensarbete. Ett prov med selektiv 

beläggning erhölls som var belagd på en plåtbit, och därför utfördes mätning av absorptans och 

emissivitet på detta prov med denna metod. 

7.1.2. Emissivitet 

Den bästa metoden att mäta emissivitet är som sagt med hjälp av en spektrofotometer, men för de 

prover som var för små eller vars form inte passade i spektrofotometer har en annan metod tagits fram. 

Som tidigare nämnts är det viktigt att en bra selektiv beläggning har låg emissivitet för det infraröda 

spektrumet. Med hjälp av en IR-kamera från FLIR kan temperatur mätas för en förinställd emissivitet 

för våglängder mellan 8 000 – 12 000 nm. Med denna IR-kamera utfördes mätningar av objektets 

yttemperatur för olika förinställda emissiviteter och med en temperaturgivare uppmättes den verkliga 

yttemperaturen. Emissiviteten korrigerades i IR-kamerans tills temperaturen på kameran 

överensstämde med den temperatur givaren gav. Uppställningen för emissivitetsmätningen kan ses i 

Figur 14 nedan. 
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                      Figur 14. Uppställning av mätupprustning för mätning av emissivitet  

                                                                    med IR-kamera. 

Givaren som mätte yttemperaturen var ett Pt1000-element kopplad till en multimeter. Pt1000-givaren 

mätte en resistans som sedan med tabell konverterades till en motsvarande temperatur, se Bilaga 1 för 

tabellerade värden för konvertering av resistans till temperatur.  

För att så trovärdiga mätvärden som möjligt skulle erhållas var det viktigt att höja temperaturen på den 

yta som skulle mätas [59]. Wiens förskjutningslag säger att när en svartkropps termodynamiska 

temperatur sjunker så ökar bredden för den spektrala energifördelningen och dess maximum förskjuts 

mot längre våglängder [18]. Genom att öka temperaturen på objektet så kommer den avge mer 

värmestrålning vig lägre våglängder. En svartkropp med en temperatur på 60°C har sitt maximum vid 

cirka 10 000 nm, vilket säger att störst mängd värmestrålning kommer avges för dessa våglängder och 

det är inom detta intervall som IR-kameran mäter inom. För att höja temperaturen på rören så 

kopplades en vattenslang till receiverröret och varmvatten från kranen fick cirkulera genom röret, på 

detta sätt erhölls yttemperaturer på cirka 55°C. Att placera PT1000-elementet på de smala rören var 

väldigt svårt, så därför placerades givaren inuti röret där vattnet cirkulerade och mätningar utfördes då 

termisk jämvikt ansågs ha uppnåtts. Mätningar utfördes var tionde emissionstal och fem temperaturer 

noterades för varje inställd emissivitet och dessa temperaturer användes för att beräkna 

medeltemperaturen för varje emissionstal. Medeltemperaturen med motsvarande emissivitet plottades 

ut i en graf i Microsoft Excel tillsammans med temperaturen uppmätt med Pt1000-elementet och den 

punkt där dessa två kurvor skar varandra motsvarade ytans emissivitet. Eftersom värdena från Pt1000-

givaren varierade något under mätperioden så noterades några värden för att få en medelyttemperatur 

för mätningen.  

För att avgöra om denna mätning var tillräckligt säker utfördes några referensmätningar på ett oxiderat 

kopparrör samt på en ett rör med eltejp, båda med känd emissivitet. Kamerans säkerhet mättes även 

genom att mäta temperaturen på varmt vatten i en hink, både med temperaturgivaren och med IR-

kameran. Utifrån dessa mätningar ansågs kameran tillräckligt säker för att mäta de selektiva 

beläggningarnas emissivitet.  

Att utföra exakta mätningar på beläggningar med låg emissivitet är dock svårt med en IR-kamera. För 

inställda emissionstal under 0,5 varnar utrustningen att mätningens noggrannhet påverkas i hög grad 
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med låg emissivitet. Hur stort fel var svårt att avgöra och därför bör resultatet för dessa mätningar tas 

med försiktighet. För att få så likvärdiga mätningar som möjligt så konstruerades en ställning där 

kameran placerades och mätningar utfördes därför på samma punkt för samma rör. Möjliga 

värmekällor skärmades av för att reducera reflekterande strålning från omgivningen som kunde 

påverka mätningarna.  

7.1.3.   Spekularitet 

Ett reflektormaterial kan ha hög total reflektans men väldigt stor spridning, det vill säga stor diffus 

reflektans. Att reflektionen sprids är inget problem så länge det träffar receiverröret. Ett sätt att 

utvärdera spekularitet är med hjälp av en skatterometer, men denna hade tagits ur bruk vid 

Ångströmlaboratoriet och en sådan mätning var därför inte möjlig.  

 

En metod utvecklades istället genom att låta en laserstråle falla in och reflekteras av 

reflektormaterialen. Ett vitt papper placerades 22,5 cm framför spegelfilmen, vilket är avståndet för 

solfångarens fokuspunkt, dit den reflekterade strålen fick träffa. Tillgång av bra kamera fanns inte på 

plats så istället skissades spegelbilden ut på pappret, både den utspridda reflektionen och den 

koncentrerade reflektionen. På detta sätt kunde andelen av den diffusa reflektionen jämföras med den 

mer koncentrerade reflektionen. Figur 15 nedan visar uppställningen för mätning av spekularitet. 

 

 
                Figur 15. Mätning av spekularitet med en laserstråle som reflekteras  
                                 från reflektormaterialet mot ett vitt papper. 

 

7.2.  Termisk belastning med klimatkammarsimulering 

För att solfångarna ska vara hållbar krävs det att de optiska materialen erhåller sina optiska egenskaper 

då de utsätts för utomhusklimat. Absolicons reflektiva material och receiver skyddas under ett 4 mm 

tjock glas vilket minskar skadegörelse från sand, snö, regn och UV-strålning. Varierande temperatur 

och luftfuktighet är däremot något som solfångarens komponenter får utstå och därför är det viktigt att 

materialen klarar av såväl varierad temperatur som varierad luftfuktighet. I detta examensarbete 

utfördes två olika klimatkammarsimuleringar i klimatkammaren Völsch 4010 utifrån standarden IEC 

62108. En ställning byggdes så att de reflektiva materialen skulle få en något böjd form, precis som i 

solfångaren, se Figur 16 nedan.  
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                            Figur 16. Ställning som håller reflektormaterialen böjda  
                                             under klimatkammarsimuleringen. 

Att utföra mätningar och utvärdera hur materialen påverkas vid verkligt utomhusklimat är för 

tidskrävande och därför är ett klimatkammartest lämpligt. I detta examensarbete skulle testerna Damp 

Heat och Humidity freeze utföras, men på grund av tidsbrist utfördes endast Damp Heat för två olika 

temperaturer, vilket beskrivs och förklaras mer under kapitel 8.2. Damp Heat innefattar hög 

temperatur och hög luftfuktighet, vilket visar på hur bra materialen klarar av värme och fukt, medan 

Humidity Freeze visar på hur materialen klarar av att gå från höga temperaturer och hög luftfuktighet 

till väldigt låga temperaturer. Utvärdering av materialen utfördes var 48:e timme och förändringar 

dokumenterades med en kamera. Materialens vidhäftning, optiska egenskaper och visuella 

förändringar utvärderades efter klimatkammarsimuleringen för att avgöra vilka material som är 

lämpade för att användas som optiska material för Absolicons solfångare TC160.  I följande kapitel 

beskrivs simuleringsförfarandet för testerna Damp Heat och Humidity Freeze. 

7.2.1. Damp Heat 

Syftet med testet Damp Heat är att bestämma materialens förmåga att motstå effekterna av långvarig 

utsättning av fukt och värme. I enlighet med IEC 62108 fick proverna genomgå ett test i 

klimatkammaren där luftfuktigheten kontrolleras till 85 % ± 5 % och temperaturen till 85°C ± 2°C. 

Figur 17 nedan visar simuleringsförfarandet.  

 

Figur 17. Testförfarandet för Damp Heat under 1000 timmar där den blå kurvan motsvarar  
         temperaturen och den röda kurvan motsvarar den relativa fuktigheten (RH). 
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Den standardiserade tiden för Damp Heat är 1000 timmar, men på grund av sena leveranser av prover 

samt problem med att få in rätt fukthalt i klimatkammaren så drogs simuleringstiden ner till 306 

timmar. För att avgöra eventuella visuella defekter på proverna under simuleringen så utvärderades 

och dokumenterades förändringar på proverna var 48:e timme – undantag under helger då proverna 

var obevakad under en längre tid.  

 

Eftersom vissa prover förstördes efter den första Damp Heat-simuleringen och tiden var knapp så 

bortprioriterades Humidity Freeze-simuleringen. Istället utfördes en ny Damp Heat-simulering under 

144 timmar på 60°C för att kunna avgöra samtliga materials hållbarhet under förutsättningarna 
att temperaturen inte överstiger materialens maximala drifttemperatur.   

 

7.2.2. Humidity Freeze 

Syftet med testet Humidity Freeze test är att utvärdera materialens förmåga att motstå effekter av hög 

temperatur och fuktighet följt av låga temperaturer under 0°C. Om fukt tränger in under filmen följt av 

att temperaturen sjunker under vattnets fryspunkt finns risk att fukten fryser och förstör filmen. Att 

utvärdera hur fukt och kyla påverkar materialet är därför intressant.  

 

Testet består av totalt 20 cykler där proverna först utsätts för en temperatur på 85°C och med en 

fuktighet på 85 ± 5 %, precis som Damp Heat. Efter 20 timmar ändras temperaturen till – 40°C och 

proverna får utsättas för kyla under fyra timmar. Vid temperaturer under 0°C tillsätts ingen fukt i 

klimatkammaren och under denna period erhålls därför ingen luftfuktighet inuti klimatkammaren. 

Denna procedur motsvarar en cykel och Figur 18 nedan illustrerar detta.  

 

 

Figur 18. Testförfarandet för en cykel av Humidity Freeze. 

 

 

7.3.  Vidhäftning  
 

Reflektorfolierna som användes under examensarbetet laminerades mot en plåt med hjälp av en rolls-

roller laminator under 4 bars tryck. Reflektorfilmerna har ett vidhäftande lim på baksidan och för att 

avgöra hur bra dessa filmer sitter mot plåten har ett vidhäftningstest utförts. Hur bra vidhäftningen är 

beror helt på hur filmen har laminerats och olika filmer har olika krav på hur de ska lamineras – vissa 

lim aktiveras med ökat tryck medan andra aktiveras med ökad temperatur. Därför användes denna 
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metod framförallt för att jämföra hur bra filmen sitter före klimatkammartestet med efter 

klimatkammartestet då fukt kan ha penetrerat under filmen. 

En mätuppställning designades enligt Figur 19 nedan för att kunna utvärdera vidhäftningen av 

filmerna före och efter klimatkammarsimuleringen. 

 

Figur 19. Testuppställning för mätning av vidhäftning. 

En 5 cm remsa skars i filmen på plåten, och en bit av denna remsa drogs upp och fästes till en lina som 

i andra änden tyngdes med en vikt. Linan fästes mot filmen med en silvertejp och gick sedan igenom 

två trissor för att sedan knytas till en dunk som fungerade som tyngd. För att lägga på en vikt fylldes 

dunken på med vatten tills filmen började lossna från plåten och i detta skede kunde sedan dunken 

med vatten vägas för att avgöra vilken vikt som krävdes för att få filmen att lossa. På detta sätt mättes 

den initiala kraften som krävdes för att få limmet att lossna. Både linan och trissorna antogs masslösa 

och kontakten mellan dessa kan därför antas vara friktionsfri. Vidhäftningskraften kan därmed 

bestämmas enligt:  

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎       (9) 

Där m är massan [kg] och a är accelerationen [m/s2], som i detta fall beror av gravitationen och har 

angetts till tyngdaccelerationens värde på 9,82 m/s2. 

7.4.  Receiverrörets termiska förluster 
 

Inuti ett receiverrör transporteras en arbetande fluid bestående av glykol och vatten och både fluiden 

och receiverröret kommer uppnå en temperatur på 160°C. Termiska förluster i form av konvektion och 

strålning kommer uppstå och för att reducera dessa förluster brukar receiverrören täckas med ett 

glasrör. Detta är inte fallet för Absolicons solfångare, utan istället skyddas hela tråget av ett 4 mm 

tjockt glas. I detta kapitel beskrivs en metod för att bestämma receiverrörens termiska förluster i form 

av konvektion och strålning utifrån de uppmätta emissiviteterna beskrivet i kapitel 7.1.2. 

 

Konvektion är energiutbytet mellan en fast yta och den omgivande fluiden, i detta fall luften under 

glaset inuti tråget. Konvektion kan antingen vara påtvingad eller naturlig. Med påtvingad konvektion 

menas att den omgivande fluiden tvingas att transporteras över ytan med hjälp av till exempel en pump 

eller fläkt, medan naturlig konvektion betyder att fluidrörelsen är orsakad av densitetsskillnader på 

grund av fluidens temperaturskillnad.  

 

Värmestrålning är som tidigare nämnts den energi som emitteras från en yta på grund av dess 

temperatur. Alla kroppar över 0 K emitterar värmestrålning från en yta till en annan och kan 

transporteras oberoende av medium.  
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Den totala värmeförlusten för Absolicons receiverrör kan därmed bestämmas enligt:  

�̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣 + �̇�𝑟𝑎𝑑    [W] (10) 

7.4.1. Konvektiv värmeöverföring 

Den konvektiva värmeöverföringen kan bestämmas med Newtons kylningslag: 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑓)     [W] (11) 

Där ℎ är konvektionsvärmeöverföringskoefficienten [W/(m2·K)], 𝐴𝑠 är ytarean [m2], 𝑇𝑠  är 

yttemperaturen och 𝑇𝑓 är den omgivande fluidens temperatur en bit från ytan, båda i Kelvin [K]. 

För att bestämma konvektionsförlusten behöver värmeöverföringskoefficienten bestämmas. Ett första 

steg är att luften runtomkring antas vara stilla eftersom den är instängd mellan tråget och glaset, och 

därmed sker ingen påtvingad konvektion av luften runt receiverröret. Värmeövergångskoefficienten 

kan beräknas enligt: 

ℎ =
𝑁𝑢∙𝜆𝑓

𝐿𝑐
      [W/m2·K] (12) 

där 𝑁𝑢 är Nusselts tal, 𝜆𝑓 är fluidens värmekonduktivitet [W/(m·K)] och 𝐿𝑐 är den karaktäristiska 

längden [m], i detta fall receiverrörets diameter. Nusselts tal är beroende av objektets geometri och i 

detta fall antas receiverröret som en horisontell cylinder. För en horisontell cylinder beräknas Nusselts 

tal enligt: 

𝑁𝑢 =

{
 

 

0,6 +
0,387∙𝑅𝑎𝑑

1
6

[1+(0,559/𝑃𝑟)
9
16]

8
27

}
 

 
2

    (13) 

Där 𝑅𝑎𝑑  är Rayleights tal och 𝑃𝑟 är Prendtels tal som finns tabellerad för luft vid olika temperaturer. 

Rayleights tal bestäms enligt: 

𝑅𝑎𝑑 = 𝐺𝑟𝑑 ∙ 𝑃𝑟     (14) 

Där 𝐺𝑟𝑑  är Grashofs tal som kan bestämmas med: 

𝐺𝑟𝑑 =
𝑔∙𝛽∙(𝑇𝑠−𝑇𝑓)∙𝑑

3

𝜈2
     (15) 

Där 𝑔 = 9,82 m/s2 är tyngdaccelerationen, 𝑑 är receiverrörets diameter [m], 𝜈 är den kinematiska 

viskositeten för fluiden [m2/s] och 𝛽 är en temperaturvariabel [1/°C] som bestäms med: 

𝛽 =
1

𝑇𝑠+𝑇𝑓

2

     [1/°C] (16) 

När dessa variabler bestämts kan värmeövergångskoefficienten bestämmas och i sin tur även den 

konvektiva värmeförlusten. Ekvationer och data har erhållits från formelsamlingen EnBe – 

Energiberäkningar, s.147-148 [60]. 
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7.4.2. Värmestrålningsförlust 

Den värmestrålning som emitteras av en yta kan bestämmas enligt: 

�̇�𝑟𝑎𝑑 = 𝜀𝜎𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑜)    [W]  (17) 

Där 𝜀 är ytans emissivitet, 𝜎 = 5,67 ∙ 10−8  W/m2∙K4 är Stefan-Boltzmans konstant, 𝐴𝑠 är objektets 

ytarea [m2], 𝑇𝑠 och 𝑇𝑜 är yt- respektive omgivningstemperaturen i Kelvin [K]. 

7.4.3. Totala värmeförlusten för receiverröret 

Genom insättning av Ekvation 11 och 17 i Ekvation 10 så kan den totala värmeförlusten för 

Absolicons receiverrör bestämmas enligt:  

�̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = ℎ𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇𝑓) + 𝜀𝜎𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑜)   [W] (18) 
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7.5.  Solfångarens optiska verkningsgrad 

För att avgöra hur bra de rekommenderade materialen för Absolicons solfångare TC160 är så kan den 

solfångarens optiska verkningsgrad bestämmas med de värden som erhållits under examensarbetet.  

All solinstrålning som når solfångaren kan inte omvandlas till nyttig energi. Solljuset måste först 

transmitteras genom det 4 mm tjocka glaset som täcker solfångarens tråg. Glaset är inte 100 % 

transparent, utan en del av detta solljus reflekteras och absorberas av glaset. En del av det 

transmitterade solljuset tas direkt upp av receivern, medan den andra delen träffar reflektormaterialet. 

Reflektorn består inte av ett fullt ut reflekterande material, utan även här absorberas och transmitteras 

en del av solljuset som faller in mot tråget, vilket är en optisk förlust. Tråget är utformat så att det 

reflekterade solljuset ska koncentreras mot receiverröret. Ytterligare en förlustfaktor i solljusets 

optiska resa genom solfångaren är att receivern inte kan ta tillvara på allt solljus, utan en del förloras 

då receivern reflekterar solljuset och även en del av solenergin förloras på grund av värmeförluster. 

Hur stor del av solenergin som absorberas av receivern gentemot den totala instrålningen kallas för 

solfångarens optiska verkningsgrad.  

Solfångarens optiska verkningsgrad kan bestämmas enligt: 

𝜂𝑜𝑝𝑡 =
𝐼𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟+𝐼𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟,𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟

(𝐼𝑠𝑜𝑙 ∙𝐴𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒)
     (19) 

Där 𝐼𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟 är mängden solljus som passeras skyddsglaset och absorberas av receivern direkt och 

bestäms enligt: 

𝐼𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟 = 𝐼𝑠𝑜𝑙 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟 ∙ 𝜏 ∙ 𝛼   [W] (20) 

Där 𝐼𝑠𝑜𝑙 är solens intensitet på jordens yta [W/m2], 𝐴𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟 är solfångarens öppningsarea för det 

solljus som träffar receivern [m2], 𝜏 är hur stor del av solljuset som transmitteras och 𝛼 är hur stor del 

av det transmitterade ljuset som absorberas av receivern. 

 

𝐼𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡,𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟 är mängden solljus som når reflektorn för att sedan reflekteras och absorberas av 

receivern och kan bestämmas med: 

𝐼𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡,𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟 = 𝐼𝑠𝑜𝑙 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝜏 ∙ 𝜌 ∙ 𝛾 ∙ 𝛼  [W] (21) 

Där 𝐴𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 är solfångarens öppningsarea [m2] för det solljus som inte blockeras av receivern, 𝜌 är 

andelen av det transmitterade solljuset som reflekteras av reflektorn och 𝛾 är andelen av det 

reflekterade solljuset som det paraboliska tråget kan få att träffa receivern. Denna parameter är 

beroende av det paraboliska trågets utformning och hur väl det reflekterade ljuset träffar solfångarens 

fokuspunkt. 
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8. Resultat 

I följande kapitel listas de erhållna resultaten för testerna som beskrevs under kapitel 7.  

 

8.1.  Optiska egenskaper 

 

8.1.1. Reflektansmätningar 

Samtliga reflektansmätningar utfördes på Ångströmlaboratoriet med en Lambda900-spektrofotometer 

för våglängder mellan 300 – 2 500 nm och för våglängder över 2 500 nm användes en FTIR-

spektrofotometer. Mätningarna utfördes vid två olika tillfällen, den första före 

klimatkammarsimuleringen och den andra efter klimatkammarsimuleringen. Tabell 3 nedan listar den 

uppmätta totala reflektansen för samtliga material vid olika simuleringsförhållanden i 

klimatkammaren.  

 
Tabell 3. Uppmätta totala reflektansen före och efter klimatkammarsimulering.  

Reflektormaterial Total reflektans före 

klimatkammarsimulering 

[ %] 

Total reflektans efter 

klimatkammarsimulering 

[%] 

SF1, Dobel Z275 91,5 91,5 

SF1, Magnelis 91,6 91,41 

SF1, Aluzink 91,5 91,52 

SF2 92,4 92,3 

SF3 92,8 82,31/91,83 

A1a 95,5 95,4 

A1b 86,9 86,6 

A1c 89,5 89,0 

AF1 87,2 86,9 

AF2 84,8 84,5 

 

Det material som hade högst totala reflektans innan klimatkammarsimuleringen var A1a på 95,5 %. 

Detta var inte förvånande eftersom anodiserat aluminium erhåller väldigt hög reflektans, framförallt 

A1a som är framtaget för att just kunna reflektera bra. Bland silverpolymererna erhöll SF3 den högsta, 

initiala reflektansen – men det var även detta material vars reflektans försämrades mest efter 

klimatkammarsimuleringen. SF2 erhöll även den en hög reflektans och som kan ses i Tabell 3 

förändrades den minimalt efter den fullständiga simuleringstiden. Det avsevärt sämsta materialet ur 

reflektionssynpunkt var AF2 på 84,8 %.  

 

Figur 20 till Figur 24 nedan visar samtliga materials reflektionsspektrum där spektrumet före och efter 

klimatkammarsimuleringen plottas i samma diagram.  

                                                           
1 Klimatkammarsimulering 85°C, 99 % i 18 timmar 
2 Klimatkammarsimulering 85°C, 85 % i 144 timmar 
3 Klimatkammarsimulering 60°C, 85 % i 144 timmar 
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Figur 20. Reflektansspektrum mellan 300 och ~ 21 000 nm för SF1, Dobel Z275 före och efter 
                 klimatkammarsimuleringen för samtliga plåtar.  

Figur 20 motsvarar reflektansspektrat för SF1 laminerad på tre olika plåtar. Det visade sig att val av 

plåt inte påverkade reflektansen avsevärt mycket, men att SF1, Aluzink har något högre reflektans i 

det synliga och nära inpå infraröda området. SF1, Magnelis har högst reflektans i det infraröda 

området, vilket är önskvärt eftersom reflektorfilmen inte absorberar de våglängder som främst 

omvandlas till värmestrålning. SF1, Magnelis hade även högst total reflektans före 

klimatkammarsimuleringen, vilket kan ses i Tabell 3. Den totala reflektansen för samtliga material 

skiljde sig som mest med 0,1 % -enheter för de tre plåtarna, men det material som visade sig få störst 

försämrad reflektans efter klimatkammarsimuleringen var SF1, Magnelis på 0,2 % -enheter efter 

endast 18 timmar i klimatkammaren vid 85°C och 99 % luftfuktighet. Reflektansen för samtliga plåtar 

är som högst inom regionen UV-VIS-NIR, det vill säga 300 – 5 000 nm. 

 

Reflektansspektrat för SF2 kan ses i figur 21 nedan.  

 

Figur 21. Reflektansspektrum mellan 300 och ~ 21 000 nm för SF2 före och efter klimatkammarsimuleringen.  
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Precis som för SF1 hade klimatkammarsimuleringen inte stor påverkan på den totala reflektansen för 

SF2. Eftersom SF2 likt SF1 är en silverpolymer så liknar reflektansspektrat för de två olika filmerna 

varandra – hög reflektans i UV-VIS-NIR och lägre reflektans i den infraröda regionen. Som kan ses i 

Tabell 3 erhöll SF2 en total reflektans på 92,4 % före klimatkammarsimuleringen och efter på 92,3 %, 

vilket bevisar att klimatkammarsimuleringen inte hade stor påverkan på reflektansen för detta material.  

Materialet från SF3 erhöll ett reflektansspektrum som kan ses i Figur 22 nedan.  

 

Figur 22. Reflektansspektrum mellan 300 och ~ 21 000 nm för SF3 före och efter klimatkammarsimuleringen.  

Det som tydligt kan ses är att SF3 får en reducerad reflektans då den utsatts för en temperatur på 85°C 

och en luftfuktighet på 99 %. Som kan ses i Tabell 3 reducerades den totala reflektansen med 10,5 % -

enheter efter denna klimatkammarsimulering, vilket tyder på att SF3 inte klarar av en temperatur på 

85°C och hög luftfuktighet. En temperatur på 60°C och 85 % luftfuktighet är dock inget problem och 

för denna simulering reducerades inte reflektansen så mycket, endast 1 % -enhet. SF3 erhöll ett 

liknande reflektansspektrum som de övriga silverpolymererna. 

 

Figur 23 nedan visas samtliga tre aluminiumreflektorer från A1, det vill säga A1a, A1b och A1b, före 

och efter klimatkammartestet.  
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          Figur 23. Reflektansspektrum mellan 300 och ~ 21 000 nm för samtliga A1a, A1b och A1c före och efter 
                           klimatkammarsimuleringen.  

Som tydligt kan ses i Figur 23 är att A1a erhöll den absolut högsta reflektansen för samtliga uppmätta 

våglängder. En liten reducering av reflektansen kan ses efter klimatkammarsimuleringen, men som 

kan ses i Tabell 3 utgör denna reducering endast 0,1 % -enheter. A1b och A1c har ett 

reflektansspektrum som mer liknar en silverpolymer, det vill säga sämre reflektans i den infraröda 

regionen. Anledningen till detta kan bero på att både A1b och A1c är anpassade för utomhusklimat 

och beläggs därmed av ett skyddande lager som vid en titt på figuren kan antas vara en polymer, 

eftersom de båda i stor grad har ett reflektansspektrum som liknar spektrumet för polymererna ovan. I 

helhet har A1a högst total reflektans – 95,5 % vilket kan jämföras med de två andra, A1b och A1c som 

erhöll en total reflektans på 86,9 % och 89,5 % före klimatkammartestet. Det visade sig även att de två 

material som ska lämpa sig bäst för utomhusklimat fick större försämrad reflektans efter 

klimatkammarsimuleringen. Reflektansen för A1b reducerades med 0,3 % -enheter medan den för A1c 

reducerades med 0,5 % -enheter.  

 

Reflektansspektrat för aluminiumfolierna kan ses i Figur 24 och Figur 25 nedan. Trots att båda dessa 

består av samma material, det vill säga sputtrad aluminium som skyddas med ett PET-lager, så skiljer 

sig spektrumen något för dessa. 

 

 

Figur 24. Reflektansspektrum mellan 300 och ~ 21 000 nm för AF1 före och efter klimatkammarsimuleringen.  
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AF1 erhåller en stadigare reflektans för våglängder över 5 000 nm jämfört med silverpolymererna. I 

Figur 23 kan heller ingen tydlig reducering av reflektans ses efter klimatkammarsimuleringen. AF1 

erhöll, som kan ses i Tabell 3, en total reflektans på 87,2 %. En jämförelse med Figur 23 så kan det ses 

att spektrumet för AF1 liknar spektrumet för A1b och A1c mellan 300 – 13 000 nm, men att AF1 

erhåller en högre reflektans för våglängder över 15 000 nm.  

 

AF2 har som ses i Figur 25 nedan ett väldigt gungande reflektansspektrum mellan 5 000-13 000 nm.  

 

 

Figur 25. Reflektansspektrum mellan 300 och ~ 21 000 nm för AF2 före och efter klimatkammarsimuleringen.  

Varför spektrumet ser ut på detta sätt är svårt att förklara, men det kan dels bero på hur tjockt PET-

lagret är och även hur mycket vatten materialet innehåller som försämrar materialets reflekterande 

egenskaper. Den totala reflektansen som erhölls var 84,8 % före klimatkammarsimuleringen och det är 

även tydligt som Figur 25 visar att reflektansen inte märkvärt har försämrats efter 

klimatkammarsimuleringen, nämligen endast 0,3 % -enheter.  

Den totala reflektansen mättes även för receivermaterialet R2, som kan ses i Figur 26 nedan.  

 

Figur 26. Reflektansspektrum mellan 300 och ~ 21 000 nm för R2 före och efter klimatkammarsimuleringen.  
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Önskvärt är hög absorption inom intervallet 300 – 2 500 nm och låg emissivitet för våglängder över 

2 500 nm för sådana material. Med låg emissivitet avses som Ekvation 8 säger en hög reflektans.  

Detta material erhåller, som Figur 26 styrker, just ett sådant önskvärt optiskt spektrum. Absorptansen 

uppmättes till 95,9 % vid rumstemperatur för solens spektrum, vilket tyder på att stor del av det 

infallande solljuset kommer kunna omvandlas till värme.  Som kan ses i figuren försämrades inte de 

optiska egenskaperna märkvärt under klimatkammarsimuleringen, vilket är en bra egenskap för ett 

sådant material som har stora varierade optiska egenskaper vid olika våglängder.  

 

8.1.2. Mätning av emissivitet IR-kamera och spektrofotometer  

Mätning av emissivitet inleddes med att kalibrera IR-kameran. Största mätfel utifrån de fem 

mätvärdena som utfördes var 1,7°C vilket ansågs tillräckligt bra för att kunna använda instrumentet för 

mätning av emissivitet. [59] För att sedan avgöra om mätningarna var tillräckligt noggrann utfördes 

mätning beskrivet enligt kapitel 7.1.2 för material med känd emissivitet där det uppmätta värdet 

jämfördes med det tabellerade. Beläggningarnas emissivitet erhölls där Pt1000-givarens 

temperaturkurva genomskar temperaturkurvan uppmätt med IR-kameran. Tabell 4 nedan listar 

referensmätningarnas värden tillsammans med receiverrörens emissivitet före och efter 

klimatkammartestet och samtliga mätvärden kan ses i Bilaga 2. 

Tabell 4. Praktiskt uppmätta emissivitetsvärden före och efter klimatkammarsimuleringen tillsammans med de 

angivna emissivitetsvärdena. 

Material Tabellerad/

angiven 

emissivitet 

Emissivitet före 

klimatkammartest 

Temperatur 

Pt1000 

[°C] 

Emissivitet efter 

klimatkammartest 

Temperatur 

Pt1000 

[°C] 

Oxiderad 

koppar 

0,65 0,63 53,5 - - 

Eltejp 0,96 0,98 53,6 - - 

R1 < 0,1 0,095 56,6 0,16 56,5 

R2 < 0,15 0,29/ 0,1774 55,5 0,1824 - 

R3 < 0,15 0,64 54,6 0,71 57,4 

I Figur 27 nedan kan den emissivitetsmätningen med IR-kameran för receiverröret R1 ses.  

                                                           
4 Emissivitet uppmätt för svartkroppsstrålning vid 100°C med spektrofotometer vid Ångströmlaboratoriet. 
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Figur 27. Emissivitetsmätning före och efter klmatkammarsimulering  för receiverrör från R1. 

Som kan ses i figuren så förändrades emissiviteten lite efter klimatkammarsimuleringen för R1 jämfört 

med innan klimatkammarsimuleringen.  Enligt Tabell 4 erhölls en emissivitet med IR-kameran innan 

klimatkammarsimuleringen på 9,5 % vid en temperatur på 56,6°C medan emissiviteten efter 

klimatkammarsimuleringen försämrats till 16 % vid en temperatur på 56,5°C, det vill säga en 

försämring av emissiviteten på 6,5 % -enheter.  

 

I Figur 28 nedan visas emissivitetsmätningen för R2. Eftersom röret som utvärderades var för lång för 

att få plats i klimatkammaren utvärderades endast den initiala emissiviteten för detta rör.  

 
Figur 28. Emissivitetsmätning före klimatkammarsimulering för receiverrör från R2. 

Som kan ses i figuren erhölls en emissivitet på 29 % vid cirka 55,5°C för R2.  

 

Det optiska spektrumet för R2 har även tagits fram med de Lambda900- och FTIR-spektrofotometern. 

Den spektrala kurvan för R2 kan ses i Figur 29 nedan tillsammans med solens spektrum för AM1.5 
(grön), spektrumet för en svartkroppsstrålning vid 100°C (röd) och en svartkroppsstrålning vid 350°C 

(turkos). 
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   Figur 29. Spektrala kurvan för R2 (blå) tillsammans med kurvan för solens spektrum (grön)  

                     samt kurvor för en svartkropp vid 100°C (röd) och 350°C (turkos).   

En total emissivitet på 17,7 % erhölls för R2 vägt mot en svartkroppsstrålare vid en temperatur på 

100°C och emissiviteten vägt mot en svartkroppsstrålare vid en temperatur på 350°C erhålls på 27,8 

%. Detta visar att den selektiva beläggningens emissiviteten är beroende av objektets temperatur, där 

emissiviteten ökar med ökad temperatur. Som kan ses i Figur 29 erhåller R2 en skarp övergång mellan 

regionen för hög absorption och låg emissivitet, och detta tyder på att R2 har bra selektiva egenskaper. 

Detta resultat visar även på att metoden med IR-kameran inte är lika säker för att mäta upp emissivitet. 

R2 erhöll vid en temperatur på 55,5°C en emissivitet på 29 %, medan spektrofotometern visar på en 

emissivitet på 17,7 % för en nästan dubbelt så hög temperatur. Att använda IR-kameran för att avgöra 

ett objekts exakta emissivitet är därför inte att rekommendera för objekt med låg emissivitet, mer om 

detta diskuteras i kapitel 9. 

 

Emissivitetsmätningen före och efter klimatkammarsimuleringen för R3 med IR-kameran kan ses i 

Figur 30 nedan. 
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Figur 30. Emissivitetsmätning före och efter klimatkammarsimulering för receiverrör från R3. 

Som kan ses i figuren så erhölls en något högre emissivitet för R3 jämfört med R1 och R2. 

Emissiviteten före klimatkammartest uppmättes till 64 % vid en temperatur på 54,6°C och efter den 

306 timmar långa klimatkammarsimuleringen mättes den till 71 % vid en temperatur på 57,4°C 

Beläggningens initiala emissivitet hade enligt denna metod försämrats med 7 % -enheter efter 

klimatkammartestet.  

 

8.1.3. Spekularitet 

 

Mätningar av spekularitet utfördes på samtliga reflektormaterial, men endast före 

klimatkammarsimuleringen. Reflektionsmönstret för samtliga material skiljde sig åt och reflektansen 

bestod dels av en koncentrerad, spekulär, strålning och dels av utspridd, diffus, strålning. I Tabell 5 

nedan listas ytan för den spekulära reflektansen tillsammans med ytan för den diffusa reflektansen.  
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Tabell 5. Reflektormaterialens uppmätta reflekterade ytor, både den spekulära reflektionen och den diffusa 
tillsammans med hur stor andel av den totala reflektionsytan dessa utgör. 

Reflektormaterial Yta spekulär 

reflektans 

[cm2] 

Yta diffus 

reflektans 

[cm2] 

Yta total 

reflektans 

[cm2] 

Andel spekulär 

reflektans 

 [%] 

Andel diffus 

reflektans 

[%] 

SF1, Dobel Z275 0,27 3,65 3,93 7 93 

SF1, Magnelis 0,16 2,25 2,40 6 94 

SF1, Aluzink 0,39 3,14 3,53 11 89 

SF2 0,16 1,85 2,09 8 92 

SF3 0,16 2,98 3,14 5 95 

A1a 0,16 1,61 1,77 9 91 

A1b 0,19 0,99 1,18 16 84 

A1c 0,07 0,87 0,94 7 93 

AF1 0,57 4,13 4,70 12 88 

AF2 0,14 2,53 2,67 5 95 

 

Som kan ses i Tabell 5 så stod den diffusa reflektionen för störst del av den totala reflektionen. Detta 

är inget problem så länge all strålning träffar receivern och inte utanför.  

 

Materialet som erhöll störst mängd koncentrerad strålning i förhållande till den totala reflektionsytan 

var A1b – där andelen spekulär strålning uppmättes och beräknades till 16 %. Nämnvärt för alla de 

aluminiumreflektorer som erhölls var att reflektionsavbildningen inte bara koncentrerades som en 

cirkel utan en lång vertikal remsa avbildades ut från koncentrationspunkten och denna andel togs inte 

med i beräkningen. Detta diskuteras mer under kapitel 9.  

 

De material som visade sig ha sämst spekulär reflektion i relation till den totala reflektansen var 

materialet från SF3 och AF2. Dessa två material erhåller störst mängd diffus reflektion mellan 

samtliga material, men som sagt är detta inget problem så länge denna strålning träffar receivern. Den 

reflektor som hade störst reflektionsyta var AF1 på 4,70 cm2, vilket kan jämföras med A1c med en 

total reflektionsyta på 0,94 cm2. 

 

8.2.  Klimatkammarsimulering 

När proverna första gången placerades i klimatkammaren för testet Damp Heat så upptäcktes efter ca 

18 timmar att klimatkammaren inte kunde ställa in till rätt fukthalt, utan proverna utsattes under denna 

tid för 99 % luftfuktighet. Redan efter denna tid kunde dock många slutsatser tas om materialens 

kvalitet. När rätt luftfuktighet erhölls kunde klimatsimuleringen fortskrida och proverna utsattes för 

85°C och 85 % luftfuktighet under 144 timmar. Det visade sig efter denna simulering att en del 

material inte klarade av så höga temperaturer som 85°C, utan att de hade en maximal driftstemperatur 

på 60°C. Därför ansågs det nödvändigt att bortprioritera testet Humidity Freeze och istället utföra en 

ny Damp Heat-simulering med en temperatur på 60°C. Varför detta ansågs nödvändigt var för att 

avgöra om de material som förstördes vid 85°C i helhet var känslig för höga temperaturer, eller om det 

berodde på att materialens maximala driftstemperatur överskridits.  

 

Under detta kapitel listas samtliga material tillsammans med upptäckter som gjorts efter olika 

simuleringstider. 
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SF1 

Det visade sig att filmen från SF1 gav utslag redan efter 18 timmar vid 85°C och 99 % luftfuktighet. 

Små bubblor bildades över hela filmen och detta antogs först bero på att fukt trängt in under 

materialet. Provet sattes tillbaka in i klimatkammaren tillsammans med ett nytt prov som förseglats 

med silikon runt kanterna för att undvika att fukt kunde tränga under. Efter 144 timmar under 85°C 

och 85 % luftfuktighet skapades återigen bubblor i filmen, trots silikonförseglingen. Det visade sig att 

SF1 har en maximal driftstemperatur på 60°C och därför var testet Damp Heat med 85°C ett alldeles 

för hårt test för detta material. En ny simulering av Damp Heat utfördes, men med en temperatur på 

60°C, och efter 144 timmar uppvisades inga visuella defekter av materialet.  

 

Figur 31 nedan visar hur SF1 såg ut efter totalt 18 timmar vid 85°C och 99 % luftfuktighet samt 144 

timmar i klimatkammaren vid 85°C och 85 % luftfuktighet.  

 

 
Figur 31. Utslag på SF1, Aluzink (vänstra) och SF1, Dobel (mittersta) efter 144 timmar under 85°C och 85 % 

                   luftfuktighet samt 18 timmar för SF1, Magnelis under 85°C och 99 % luftfuktighet i 18 (högra). 

I den vänstra och mittersta bilden i Figur 31 kan bubblor ses som skapades i SF1, Aluzink och Dobel 

Z275 efter 144 timmar i 85°C och 85 % luftfuktighet. I den högra bilden i Figur 31 visas SF1, 

Magnelis efter 85°C och 99 % luftfuktighet efter 18 timmar. Inga bubblor hade bildats i denna film, 

utan istället hade filmen börjat släppa från substratet, framförallt vid provets mitt. Detta är ett bevis på 

att fukt trängt in under filmen och orsakat att den börjat släppa.  

 

Trots de bubblor som skapats och att det trängt in fukt under SF1, Magnelis så uppvisade ingen av 

SF1-proverna någon reflektansreducering. Om dock luft kan tränga in under filmen så kan detta orsaka 

att filmen med tiden börjar släppa, och då kommer dels solljuset inte reflekteras mot fokuspunkten, 

och det finns även risk att filmen släpper helt och stora delar av tråget kommer inte kunna reflektera 

något solljus alls. Att använda sig av en Magnelisplåt av tjockleken 1,0 mm är därför inget att 

rekommendera, men SF1, Dobel Z275 visade sig vara hållbar under 144 timmar vid 60°C och 85 % 

luftfuktighet utan att dess reflektiva egenskaper reducerats.  

 

 

SF2 

Materialet från SF2 uppvisade inga visuella defekter under hela klimatkammarsimuleringen. Detta 

material har därmed en högre driftstemperatur än SF1. Efter reflektionsmätningen uppvisades heller 

ingen större försämring av reflektans för detta material.  

 

SF3 

Silverfilmen från SF3 hade efter de första 18 timmarna under 85°C och 99 % luftfuktighet helt 

korroderat bort och vidhäftningen mellan plåten och kopparlagret hade släppt. Filmen hade släppt från 

kanterna och rullat ihop sig mot mitten.  Ett nytt prov sattes in i klimatkammaren och visade samma 

resultat efter 24 timmar vid 85°C och 85 % luftfuktighet. Figur 32 nedan visar SF3 efter 18 timmar vid 

99 % luftfuktighet. 
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Figur 32. SF3 efter 18 timmar i klimatkammaren vid 85°C och 99 % luftfuktighet. 

Som kan ses i figuren hade silverytan helt försvunnit efter 18 timmar vid 85°C och 99 % luftfuktighet. 

Även små bubblor hade bildats i SF3, likt SF1, och detta tillsammans med att silvret korroderat kunde 

slutsatsen dras att denna film inte klarar av en temperatur på 85°C. Efter klimatkammarsimuleringen 

på 144 timmar vid 60°C och 85 % luftfuktighet stärktes denna slutsats eftersom materialet inte 

påverkades av denna miljö.  

 

A1 

Samtliga reflektorer från A1 uppvisade ingen visuell förändring i materialet efter hela 

klimatkammarsimuleringen. Testet hade heller inte bidragit till försämrad reflektans, vilket är en av de 

viktigaste egenskaperna ur hållbarhetssynpunkt för reflektorer.  

 

AF1 

Efter klimatkammarsimuleringen uppvisade AF1 en något försämrad yta. AF1 hade sedan tidigare en 

yta som var apelsinskalsliknande, och denna yta försämrades än mer efter klimatkammarsimuleringen. 

Figur 33 nedan visar AF1 före och efter klimatkammarsimuleringen.  

 

Figur 33. AF1 före (vänstra) och efter (högra) klimatkammarsimuleringen  

 

Utifrån figuren ovan är det svårt att se denna skillnad, men det kan tydligt ses att AF1 har en väldigt 

krusig yta och med tiden vid förhöjda temperaturer kan denna yta försämras än mer och erhålla en 

dålig reflekterande förmåga.  

 

Trots detta uppvisades ingen reducering av den totala reflektansen för detta material efter 

klimatkammartestet, men vad som troligtvis försämrats är den spekulära reflektansen. En ojämn yta 

bidrar till att reflektansen blir diffus och om ytan blir mer ojämn så ökar den diffusa reflektansen än 
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mer samtidigt som den spekulära reflektansen försämras. När den totala reflektansen mättes så 

summerades den diffusa och den spekulära reflektansen av spektrofotometern, så en urskiljning mellan 

dessa gjordes inte under reflektansmätningen. Ingen mätning av spekularitet utfördes heller efter 

klimatkammartestet, så detta är endast en spekulation.  

 

AF2 

Materialet AF2 uppvisade ingen visuell förändring efter klimatkammarsimuleringen och det gjorde 

heller inte den totala reflektansen.  

 

R1 

Efter klimatkammartestet hade beläggningen på några ställen på röret försvunnit, se Figur 34 nedan.  

 

 
Figur 34. Receiverrör R1 före (vänstra) och efter (högra) klimatkammarsimuleringen 

Hög luftfuktighet kan därför vara ett problem för detta material under en lång period. Att beläggningen 

förändrats på detta sätt kan antas bero på att vattendroppar lagt sig på beläggningen och med tiden har 

den selektiva beläggningen börjat korrodera. Långa perioder med hög luftfuktighet skulle därmed 

kunna resultera i försämrade optiska egenskaper för R1.  

 

 

R2 

Till skillnad från R1 och R3 erhölls beläggningen R2 på ett plant prov vilket gjorde det lättare att 

utvärdera. Beläggningen uppvisade inga visuella defekter efter hela klimatkammarsimuleringen, men 

det visades att emissiviteten endast försämrats med 0,5 % -enheter och absorptansen var oförändrad 

efter 306 timmar.  

 

En upptäckt gjordes dock för R2 vid hantering av materialet. Beläggningen har väldigt lätt för att bilda 

fingeravtryck, se Figur 35 nedan. Därför bör denna beläggning hanteras med försiktighet, eftersom 

fingeravtrycken kan försämra beläggningens optiska egenskaper, så som beläggningens emissivitet. 

Vattenmolekylerna i vår atmosfär absorberar IR-strålning och fingeravtryck innehåller vatten, vilket 

bidrar till att den infraröda absorptionen ökar, vilket inte är önskvärt [23].  
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Figur 35. Fingeravtryck som bildats på beläggningen R2. 

R3 

Inga visuella defekter upptäcktes efter klimatkammarsimuleringen för R3. Det visade sig under 

emissivitetsmätningen för detta material att beläggningen redan innan den erhölls har lätt för att 

oxidera. Bara detta visar på att beläggningen vid exponering av luft och fukt har lätt för att erhålla 

försämrade optiska egenskaper. Emissivitetsmätningen med IR-kameran visade att emissiviteten efter 

klimatkammarsimuleringen hade försämrats med 7 %. 
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8.3.  Vidhäftning 

Materialens vidhäftande egenskaper utvärderades både före och efter klimatkammarsimuleringen.  I 

Tabell 6 nedan listas de uppmätta resultaten. 

Tabell 6. Reflektormaterialens uppmätta vidhäftningsstyrkor. 

Reflektormaterial Vidhäftning före klimatkammartest, 

[N] 

Vidhäftning efter klimatkammartest 

[N] 

SF1, Dobel Z275 7,86 9,27/13,55 

SF1, Magnelis 3,84 7,106 

SF1, Aluzink 6,80 14,67 

SF2 25,6 27,4 

AF1 14,0 16,6 

AF2 13,0 11,0 

 

Det visade sig att vidhäftningen för samtliga prover hade förbättrats efter klimatkammarsimuleringen, 

förutom AF2. Hypotesen var att materialens vidhäftning skulle reduceras efter 

klimatkammarsimuleringen, framförallt vid tillsatsen av fukt, men detta motbevisades efter detta test.  

 

Vidhäftningen för SF1, Dobel Z275 hade ökat 18 % efter hela klimatkammarsimuleringen. Trots de 

bubblor som skapats i filmen på grund av den för höga temperaturen hade vidhäftningen inte 

försämrats, utan den hade istället förbättrats. Efter simuleringen med 60°C och 85 % luftfuktighet i 

144 timmar hade vidhäftningen förbättrats ännu mer jämfört med den som varit inne hela 

simuleringstiden, nämligen med hela 72 %.  

 

För SF1 visade det sig att SF1, Dobel Z275 hade den initialt högsta vidhäftningen, men efter 

klimatkammarsimuleringen erhöll SF1, Aluzink den största vidhäftningskraften på 14,6 N – den hade 

ökat med hela 115 % efter 144 timmar i 85°C och 85 % luftfuktighet.  

 

Den film som erhöll den avsevärt högsta vidhäftningsstyrkan, både före och efter 

klimatkammarsimuleringen var SF2 på 25,6 respektive 27,4 N. Vidhäftningen för denna film 

förbättrades inte lika mycket som SF1 och AF1, men den erhöll ändå den bästa vidhäftningsstyrkan av 

samtliga material.  

 

AF2 fick till skillnad från resterande material en reducerad vidhäftningsstyrka efter 

klimatkammarsimuleringen. Detta kan tyda på att klistret för AF2 både är känslig mot hög fukthalt och 

höga temperaturer. Detta material hade dock inte den sämsta vidhäftningen av de material som 

utvärderades, utan detta var SF1, Magnelis.  

  

                                                           
5 Klimatkammarsimuleringen 60°C, 85 % i 144 timmar. 
6 Klimatkammarsimuleringen 85°C, 99 % i 18 timmar 
7 Klimatkammarsimuleringen 85°C, 85 % i 144 timmar.  
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8.4.  Termiska försluter 

Med hjälp av Ekvation 10-18 har de termiska förlusterna för receiverrören bestämts.  I Tabell 7 nedan 

listas de variabler och värden som behövdes för att beräkna effektförlusterna vid temperaturen Tm.  

 
Tabell 7. Fysikaliskt data för luft vid medeltemperaturen 𝑻𝒎. Data erhållet från [60]. 

Variabel Kommentar Värde Enhet 

 

𝑇𝑜   Omgivande temp 25 °C 

𝑇𝑠  Receiverytans temp 160 °C 

𝑇𝑚  Medeltemperatur 92,5 °C 

𝛽 Temperaturkonstant 0,01 1/°C 

𝜈 kin Kinematisk viskositet 2,25·10-5 m2/s 

λ Värmekonduktivitet vatten 0,03 W/(m·°C) 

g Tyngdacceleration 9,82 m/s2 

 
Beräkningarna har utförts med en antagen omgivande temperatur på 25°C. Temperaturen inuti 

solfångaren antas erhålla samma temperatur som den omgivande utomhusluften.  
 

I Tabell 8 nedan tabelleras resultatet för de termiska förlusterna för de receiverrör som erhölls under 

examensarbetet.  

 
Tabell 8. Receiverrörens beräknade termiska förluster. 

Receiver Diameter 

[m] 

Area 

[m2] 

Värmeövergång

skoefficient 

[W/m2·K] 

Emissivitet Förlust 

konvektion 

[W] 

Förlust 

strålning 

[W] 

Total 

värme-

förlust 

[W] 

R1 0,042 0,79 12,2 0,095 1300 116 1416 

R2 0,025 0,47 13,3 0,29 843 211 1055 

R3 0,025 0,47 13,3 0,71 843 517 1360 

 

Emissivitetsvärdena motsvarar de uppmätta emissionstalen som erhölls med hjälp av IR-kameran. 

Samtliga beräkningar kan ses i Bilaga 3 för varierade diametrar samt med de emissiviteter som 

leverantören utlovat, men i resultatet används diametrarna för de receiverrör som mätningar utfördes 

på under examensarbetet. Receiverarean beräknades dock för en receiver med fullskalig längd, det vill 

säga 6 m.  

Som resultatet i Tabell 8 ovan visar så erhölls de största effektförlusterna från receiverröret R1. Trots 

att emissiviteten för detta rör var avsevärt lägre än för de övriga rören så erhölls så pass stor 

konvektionsförlust att den totala termiska förlusten blev störst för detta rör. Resultatet visar att de 

lägsta värmeförlusterna erhölls för R2.   

8.5.  Solfångarens optiska verkningsgrad 

I Tabell 9 nedan listas de värden som har använts för att bestämma den optiska verkningsgraden 

tillsammans med en referens för samtliga värdens ursprung. Den optiska verkningsgraden bestäms för 

Absolicons solfångare som är 6 m lång, har en öppningsbredd på 1,015 m och är tillämpat med ett 6 m 

långt receiverrör med diametern 25 mm.  
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Tabell 9. Solfångarens optiska egenskaper tillsammans med solfångarens dimension och medelsolintensiteten på 
jorden. 

Variabel Värde Enhet Referens 

 

𝐼𝑠𝑜𝑙 1000 W/m2 [3] 

𝐴𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒  6,09 m2 Beräknad 

𝐴𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟 0,24 m2 Beräknad 

𝐴𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟  5,85 m2 Beräknad 

𝜏 90,0 % [61] 

𝜌 92,4 % Uppmätt 

spektrofotometer 

𝛼 95,9 % Uppmätt 

spektrofotometer 

𝛾 95,0 % Antaget värde 

 

Med hjälp av värdena i Tabell 9 ovan kan mängden solenergi som absorberas av receivern bestämmas 

och i sin tur kan även den optiska verkningsgraden för Absolicons solfångare beräknas. Ett antaget 

värde på 95 % gjordes för hur stor andel som missar receivern på grund av solfångarens utformning. 

Detta eftersom inget uppmätt värde existerade för den nya generationens solfångare, men ett värde för 

Absolicons solfångare X10 har tidigare uppskattats till 90 % [62]. Ett antagande gjordes att nästa 

generations solfångare kommer ha en ännu bättre träffbild än den äldre solfångaren, därav antogs ett 

värde som är 5 % -enheter större än det uppskattade värdet för Absolicons solfångare X10.  

 

Resultatet kan ses i Tabell 10 nedan. 

 
Tabell 10. Solfångarens optiska verkningsgrad. 

Variabel Beräknat värde Enhet 

 

𝐼𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟 203 W 

𝐼𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡,𝑟𝑒𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟  4435 W 

𝜂𝑜𝑝𝑡  76,2 % 

 

Absolicons solfångare erhåller utifrån de rekommenderade materialen en teoretisk optisk 

verkningsgrad på 76,2 %. Rekommendationen av materialen kan ses under kapitel 10. 
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9. Diskussion  

Nedan följer en utförlig diskussion för samtliga tester som utförts under examensarbetet. 

Reflektansmätningar 

Samtliga utrustningar och metoder som använts under examensarbetet för att göra mätningar är inte 

exakta, utan det existerar alltid ett antal felkällor under varje mätning. För spektrofotometern 

Lambda900 av Perkin Elmer så reduceras mätfelen väldigt mycket genom att använda en integrerande 

sfär, eftersom det ljus som missar provet eller träffar fel kommer reflekteras av den integrerande 

sfärens väggar och ljuset träffar därefter detektorn. Det mätfel som dock uppstår är det ljus som direkt 

reflekteras ut genom ingångsporten utan att träffa detektorn. Detta mätfel har uppskattats för just 

denna spektrofotometer under ett annat examensarbete till 2 % [26].  

Reflektansmätningarna utfördes vid två olika tillfällen - först utfördes mätningar på materialen före 

klimatkammarsimuleringen och sedan utvärderades de igen efter klimatkammarsimuleringen. Det var 

dock inte samma 2,5x2,5 cm2-bit som utvärderades, utan bitar klipptes från en laminerad plåt av A4-

storlek och därför utvärderades inte samma provbitar i spektrofotometrarna, men ursprungligen 

tillhörde de samma laminerade prov. Detta är antagligen anledning till varför vissa prov erhöll en lite 

högre reflektans efter klimatkammarsimuleringen. 

Mätningen av reflektans visade att val av plåt inte har någon större betydelse för den totala 

reflektansen. SF1, Magnelis erhöll 0,1 % -enheter högre reflektans än de andra två plåtarna och detta 

anses inte ha med plåtmaterialet att göra, utan hellre på grund av att det var olika delar av 

reflektorfilmen som utvärderades för de olika plåtarna. Det prov som erhöll det bästa spektrumet och 

även den högsta totala reflektansen var A1a på 95,5 %. Silverfolierna SF2 och SF3 hade båda en hög 

initial reflektans, men SF3 uppvisade en tydligt reducerad reflektans efter klimatkammartestet på 85°C 

- en minskning på 9,9 % -enheter. Detta var inte förvånande eftersom silverbeläggningen helt hade 

korroderat bort och blivit vit. Det som var mer förvånande var att reflektansen inte sjunkit mer än vad 

den gjort. Efter klimatkammartestet på 60°C sjönk reflektansen med bara med 1 %- enhet. 

Som nämndes i kapitel 5 karaktäriseras ett bra reflektivt material med en spekulär reflektans över 90 

%. Reflektansmätningarna under detta examensarbete utfördes endast på den totala reflektansen, men 

även här dras en gräns på 90 % för att materialet ska anses vara tillräckligt bra för Absolicons 

solfångare. De material som uppfyllde detta krav var: samtliga SF1 (~ 91,5 %), SF2 (92,5 %), SF3 

(92,8 %) och A1a (95,5 %). Dessa material rekommenderas därmed, enligt detta kriterium, som 

material för Absolicons solfångare.  

Emissivitetsmätning med IR-kamera 

Metoden för att utvärdera emissiviteten för selektiva beläggningar med en IR-kamera har även mätfel. 

Dessa uppstår bland annat från varierade temperaturer i det cirkulerande vattnet och därmed en 

feluppskattad medeltemperatur för motsvarande emissivitet, kamerans påverkan av omgivningen då 

den tar hänsyn till värmestrålning från närliggande objekt och även mänskliga mätfel påverkar 

mätningens säkerhet. De mänskliga mätfelen kan bland annat ha uppstått om kameran inte hållits helt 

stilla under mätningen och utvärdering utförts på olika punkter.  

 

IR-kamerans mätosäkerhet undersöktes genom att mäta temperaturen av varmvatten i en hink. 

Emissiviteten för vatten finns inregistrerade i IR-kameran, och den uppmätta temperaturen vid vattnets 

emissivitet jämfördes med det värde som Pt1000-givaren visade vid samma tidpunkt. Denna 

undersökning visade att kameran hade ett mätfel på 1,7°C.  

 

En uppmätt emissivitet med ett mätfel på ± 10 % skulle för receiverröret R2 bidra till en feluppskattad 

strålningsförlust på ± 10 % eftersom strålningsförlusten är proportionellt beroende av mätfelet. Denna 

mätmetod bör därför inte användas för att uppskatta den exakta emissiviteten, eftersom det är svårt att 
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avgöra hur stora mätfelen är, utan istället användas för att få en ungefärlig uppskattning av 

emissiviteten, det vill säga om objektet kan klassas som en beläggning med låg emissivitet eller ej. För 

exakta mätningar bör istället en spektrofotometer användas.  

 

Mätningarna på IR-kameran visade att R1 erhöll den lägsta emissiviteten av samtliga beläggningar, 

nämligen 9,5 % och därför skulle denna beläggning rekommenderas, utifrån denna synpunkt, som 

receiverrör för Absolicons solfångare.  

 

Beläggningen R2 erhöll med mätningar i spektrofotometern en emissivitet vid 100 °C, nämligen 17,8 

% och denna beläggning klassas även som en kandidat till Absolicons solfångare på grund av dess 

låga emissivitet. Emissivitetsmätningen för R2 med IR-kamera visade dock en emissivitet på 29 %. 

Det rör som utvärderades med IR-kameran har använts av Absolicon för uppvisning och därmed inte 

hanterats på ett sätt som är gynnsamt för rörets selektiva egenskaper, så som fingeravtryck och 

smällar. Att röret dels är över 5 år gammalt och inte har hanterats på bästa sätt kan vara anledningen 

till att emissiviteten var 1,6 gånger högre än vad leverantören utlovat som initial emissivitet. 

 

Mätningen med IR-kameran visade på att beläggningen R3 var sämst med en emissivitet på 64 % och 

denna beläggning rekommenderas därför inte som receiverbeläggning för Absolicons solfångare. Som 

kan ses i Tabell 4 hade leverantören utlovat en emissivitet under 15 %, men detta är inte fallet för det 

receiverrör som erhölls under examensarbetet. Det rör som utvärderades tillverkades enligt 

leverantören för 5 år sedan och har under denna tid blivit utsatt för syre och fukt vilket gett upphov till 

att beläggningen börjat oxidera och beläggningens optiska egenskaper därmed reducerats. En konkret 

slutsats som kan dras utifrån denna mätning är att R3 inte är anpassad för tillämpning utan ett 

skyddsrör. 

 

Mätning av spekularitet 

Metoden ger framförallt en bra visuell bild av hur mycket strålning som sprids efter reflektion. De ytor 

som skissades upp och beräknades var inte den totala spridningen, eftersom mycket av diffusa 

reflektionen var så utspridd att den inte gick att kvantifiera eller se. Detta är en stor felkälla för denna 

metod som är svår att uppskatta. 

Samtliga aluminiumreflektorer har bra spekulär reflektion, men som nämndes i kapitel 8.1.3 så visades 

reflektionsavbildningen inte bara som en koncentrerad cirkel, utan en lång vertikal remsa avbildades ut 

från koncentrationspunkten. Orsaken till varför laserstrålen reflekterades på detta sätt för dessa 

material beror på hur materialet har valsats. Det bästa vore att placera reflektorn så att denna remsa 

ligger horisontellt istället för vertikalt, på detta sätt kan den utspridda strålningen absorberas av 

receivern som är horisontellt orienterad. Det har dock visat sig att reflektormaterialet levereras så att 

själva valsningen av materialet gör att reflektionsbilden hamnar vertikalt mot receivern istället för 

horisontellt. Ett sätt att gå runt detta problem är att skära upp reflektorplåten längs med bredden till 

mindre bitar och sedan rotera reflektorbitarna 90° och sedan sätta samman flera sådana bitar till en 

reflektor. Detta är dock inget att rekommendera eftersom det kommer uppstå reflektionsförluster i 

varje glipa mellan dessa bitar.  Eftersom en stor del av reflektansen inte kommer kunna träffa 

receivern på grund av valsningen så rekommenderas inte detta material ur spekularitetssynpunkt.  

  

Receiverröret som kommer användas i den nya generationens solfångare från Absolicon kommer ha en 

diameter på maximalt 2,5 cm och det gäller därför att den totala reflektionen träffar receiverns yta. Om 

den totala spridningen är för stor så finns en risk att en viss mängd av det reflekterade solljuset 

kommer missa receiverröret. Risken för detta är framförallt störst för SF1, Dobel Z275 och Aluzink, 

SF3 och AF1 som samtliga har en reflektionsyta på över 3 cm2 vid ett avstånd som motsvarar 

solfångarens fokuspunkt. AF1 hade den största totala reflektionsytan på 4,70 cm2 och risken är därmed 

störst för denna reflektor att det reflekterade solljuset missar receiverröret. De material som erhöll en 

liten total spridning var SF2 och SF1, Magnelis och bland dessa två så var den minst för SF2.  
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Klimatkammarsimulering 

Som nämndes under kapitel 8.2 så hade filmen SF1, Magnelis släppt från substratet efter bara 18 

timmar under 85°C och 99 % luftfuktighet. Anledningen till att filmen SF1, Magnelis hade börjat 

släppa kan dels ha berott på att fukt trängt in under filmen, men det kan även ha berott på att plåten 

hade en tjocklek på 1 mm, istället för 0,7 mm som Dobel Z275. Eftersom plåten var så tjock så var den 

även väldigt styv och svår att böja. Samtliga prover hölls något böjda under 

klimatkammarsimuleringen, detta för att materialet och substratet skulle utsättas för liknande spänning 

som om den vore placerad i solfångaren. Eftersom substratet Magnelis var så tjockt kan det ha bildats 

stor spänning genom plåten då den böjts och i sin tur ha orsakat att filmen släppt.  

 

Både SF1 och SF3 var känsliga för en temperatur på 85°C. Eftersom solfångaren antagligen aldrig 

kommer nå en så hög temperatur så anses detta inte som något problem. Frågan man istället bör ställa 

sig är om materialen är känslig för höga omgivningstemperaturer under en lång period. I länder som 

till exempel Spanien kan temperaturen säkert uppgå till över 50°C under vissa perioder, och hur dessa 

material påverkas under en längre period för sådana temperaturer är svårt att avgöra.  

 

Aluminiumreflektorn A1a är sedan tidigare känt för att inte vara anpassad för utomhusklimat, och 

därför kan klimatkammarsimuleringen ha varit för snäll för materialet eftersom den inte visade på 

någon degradering. En längre simulering med mer varierade temperaturer bör utföras för att kunna 

göra en bättre utvärdering och detta gäller faktiskt för samtliga material.  

 

Receiverröret R1 visades vara känslig mot fukt. Efter denna upptäckt kunde slutsatsen dras att R1 bör 

skyddas mot fukt med till exempel ett glas- eller vakuumrör för att med tiden inte försämras. 

Absolicon skyddar inte rören med varken glas- eller vakuumrör utan det är hela tråget som skyddas 

med en glasskiva. Därför kommer även receivern till viss mån att skyddas mot fukt, men vid förhöjd 

luftfuktighet i luften kan fukt komma igenom om inte solfångaren är tillräckligt tät. För att R1 ska 

kunna tillämpas som receiverrör för Absolicons solfångare bör den därför ha ett skyddsglas runt.  

 

Eftersom endast simuleringen Damp Heat utfördes så har utvärdering av materialen vid en temperatur 

kring vattnets fryspunkt inte kunnat utvärderas. Detta är framförallt intressant, eftersom materialen har 

lätt för att delaminera om fukt trängts in under materialet som sedan fryser. Därför rekommenderas 

det, för att kunna dra bra slutsatser kring materialens termiska hållbarhet, att testet Humidity Freeze 

utförs på dessa material någon gång i framtiden för att kunna dra bättre slutsatser.  

 

De material som uppvisade bäst hållbarhet var för reflektormaterialen SF2, samtliga A1 och AF2 och 

för receiverbeläggningarna uppvisade R2 bäst hållbarhet. 

 

Vidhäftning 

Den hypotes som gjorts innan testutförandet var att vidhäftningen skulle försämras efter 

klimatkammartestet. Detta visade sig dock vara raka motsatsen. Vidhäftningen hade förbättrats för 

nästan samtliga material. Anledningen till detta skulle kunna bero på att kontakten mellan filmen, 

limmet och plåten förbättrades vid ökad temperatur. Vid förhöjda temperaturer ökar molekylernas 

rörlighet och detta kan ha orsakat att det uppstod bättre kontakt mellan materialen. Om hela 

simuleringsförfarandet hade kunnat utföras, det vill säga även testet Humidity Freeze, så hade 

resultatet antagligen sett annorlunda ut på grund av kombinationen fukt och kyla. Därför är det även 

viktigt, innan förhastade slutsatser tas angående filmernas vidhäftande styrkor, viktigt att även 

utvärdera filmerna efter att ha utsatts för kallt klimat.  

 

Eftersom det inte fanns tillräckligt med film från SF3 uteslöts vidhäftningstestet för detta material. Det 

material som användes av SF3 laminerades även inte på samma sätt som resterande prover och därmed 

hade en jämförelse mellan samtliga material och SF3 inte baserats på samma förutsättningar.  
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Den slutsats som tas efter detta test är att SF2 helt klart har den bästa vidhäftande styrkan, både före 

och efter klimatkammarsimuleringen. Det visar sig att samtliga material, förutom AF2, reagerade 

positivt mot värme och fukt. Därför rekommenderas SF2, ur vidhäftningssynpunkt, som 

reflektormaterial för Absolicons solfångare.  

 

Termiska förluster 

De termiska förlusterna är teoretiskt beräknade utifrån de värden som mättes under examensarbetet. 

Den termiska förlusten är beroende av ett antal parametrar, nämligen fluidens temperatur, 

omgivningstemperaturen, rördiametern och beläggningens emissivitet. De termiska förlusterna är 

framförallt beroende av solfångarfluidens temperatur. En reducering av receiverrörets temperatur på 

10 % bidrar till en reducering av den termiska förlusten på cirka 16 % för receiverröret R2, medan en 

minskning av receiverdiametern på 10 % bara bidrar till en förlustreducering på 8,5 %. Därför, för att 

reducera värmeförlusterna är den viktigaste parametern fluidens temperatur.  

 

I beräkningarna antogs en omgivande temperatur på 25°C, men i verkligheten kommer temperaturen 

inuti solfångaren variera beroende av utomhustemperaturen. I Sverige kan till exempel temperaturen 

under ett år variera mellan -30°C och 40°C och därför har 25°C tagits som en standardtemperatur för 

dessa beräkningar. 

Emissiviteten som användes för denna beräkning motsvarar de emissionstal som mättes med metoden 

beskriven i kapitel 7.1.2, detta för att alla receiverrör ska utgå från samma premisser och att likvärdiga 

slutsatser ska kunna dras. 

Både receiverröret från R2 och R3 är flera år gamla, medan röret från R1 producerades inför detta 

examensarbete och därför var strålningsförlusterna för detta rör även lägst. Därför bör resultatet tas 

med försiktighet och mätningar bör göras för receiverrör med samma ålder för att en bra jämförelse 

ska kunna utföras.  Oavsett ålder visade det sig att R2 erhöll den lägsta värmeförlusten och därför 

rekommenderas detta receiverrör för Absolicons solfångare utifrån effektförlustsynpunkt.  

 

Solfångarens optiska verkningsgrad 

Som tidigare nämnts så har beräkningen av den optiska verkningsgraden utförts för de material som 

rekommenderats av detta examensarbete under kapitel 10 nedan. 

 

En stor faktor till hur stor andel av det inkommande solljuset som träffar receiverröret beror på hur bra 

tråget är format. Det är nämligen trågets form som avgör var fokuspunkten ligger, och ett för smalt 

receiverrör kan därför orsaka att en del av det reflekterade solljuset missar receivern. Under 

beräkningarna antogs det att 95 % av det reflekterade solljuset kommer träffa receivern, eftersom 

ingen mätning av detta har utförts för TC160. Hur mycket som faktiskt träffar receivern är i dagsläget 

därför inte känt och den optiska verkningsgraden kan därför antingen vara lägre eller större än den 

som teoretiskt beräknats i detta examensarbete.   

 

Beräkningen av den optiska verkningsgraden är beroende av ett flertal parametrar, så som 

receiverrörets diameter, solfångarens öppningsarea, andelen av solljuset som träffar receivern, glasets 

transmittans, reflektorns reflektans och receiverrörets absorptans. En känslighetsanalys visar att 

solfångarens optiska verkningsgrad framförallt är känslig för förändringar av glasets transmittans och 

receiverrörets absorptans.  En reducering av transmittansen samt absorptansen på 10 % bidrar för båda 

till en reducering av den optiska verkningsgraden på 10 %. Reducering av solfångarens bredd på 10 % 

visar dock på en ökning av den optiska verkningsgraden på 0,07 %. Den optiska verkningsgraden är 

dock minst känslig för förändringar av trågets och receiverrörets längd.  
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Avslutande diskussion 

Utifrån de tester som utförts så har det visat sig att samtliga material från A1 erhöll väldigt bra 

reflektans, ytan är väldigt spekulär och inga defekter kunde upptäckas i materialet efter 

klimatkammarsimuleringen. Just därför skulle A1 rekommenderas som reflektormaterial, om det inte 

vore för att Absolicons solfångare i dagsläget är uppbyggd med en grund bestående av stål. För att 

kunna använda aluminium som material behöver hela solfångaren omkonstrueras. Det är även känt att 

aluminium har väldigt lätt för att deformera sig, och om solfångaren skulle få en liten smäll så skulle 

det väldigt enkelt bildas en buckla i aluminiumplåten. Aluminium har även en högre 

utvidgningskonstant jämfört med stål och solfångaren kan med tiden ändra sin form. Av dessa skäl kan 

därför inte materialen från A1 rekommenderas som reflektormaterial för Absolicons solfångare.  

 

Ytterligare ett reflektormaterial som uppvisat väldigt bra egenskaper i samtliga tester var SF2. Filmen 

SF2 uppvisade en hög total reflektans (> 92 %), bra vidhäftande egenskaper, den är skraptålig och 

visade inga försämrade egenskaper efter 306 timmar i temperaturer ≥ 60°C. Därför rekommenderas 

reflektormaterialet SF2 för nästa generations solfångare TC160 från Absolicon. 

  

Det har dock visat sig att SF2 inte kommer lansera sin produkt i dagsläget, utan en mindre kvantitet 

som finns på lager kommer levereras för att användas till Absolicons solfångare. Därför är det även 

viktigt att rekommendera ett material som kan användas fram tills SF2 lanserar sin reflektorfilm på 

marknaden. Aluminiumfolierna hade båda en väldigt dålig reflektans, under 90 % och livstiden är 

lägre än 5 år, därför rekommenderas ingen av aluminiumfolierna. Under marknadsundersökningen 

visade det sig att inte bara SF2 haft svårt för lansering, utan detta problem har även SF3. Det material 

som kvarstår för rekommendation är SF1, vilket är det material Absolicon redan använder i dagsläget 

och har visat sig fungera bra. 

Bland de selektiva receiverrören så visade samtliga tester att R2 erhöll bra resultat – låg emissivitet, 

fin spektral kurva, hög absorptans och tålig mot både fukt och värme.  Det material som hade lägst 

emissivitet var R1, men den var väldigt känslig mot fukt och bör skyddas med ett glasrör. R1 kunde 

inte heller produceras och levereras med lägre diameter än 32 mm och eftersom Absolicon söker efter 

ett receiverrör med maximal diameter på 25 mm så utesluts R1 som receiverrör för Absolicons 

solfångare. R3 visade sig ha väldigt lätt för att erhålla försämrad emissivitet vid kontakt av luft och 

fukt och just därför rekommenderas inte R1 som receiverrör för Absolicons solfångare. 
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10. Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 

Utifrån diskussionen i kapitel 9 så rekommenderas följande material för Absolicons solfångare TC160: 

 SF2 rekommenderas som reflektormaterial för Absolicons solfångare, med en total 

reflektans på 92,4 %. 

 Om SF2 inte kan lanseras rekommenderas istället SF1 som reflektormaterial för 

Absolicons solfångare, med en total reflektans på 91,5 %. 

 R2 rekommenderas som receiverrör för Absolicons solfångare, med en emissivitet på 

17,7 % vid 100°C och en absorptans på 95,9 % för solens spektrum. 

Det framkom tydligt av de mätningar som utförts att aluminiumreflektorn A1 erhöll det bästa 

resultatet. Eftersom Absolicons solfångare byggs av stål kunde därför detta material inte 

rekommenderas. Att utvärdera och testa aluminiumreflektorer skulle dock rekommenderas som ett 

fortsatt arbete. Av marknadsundersökningen framkom det att silverreflektorer har svårt att etablera sig 

på marknaden på grund av den dyra produktionsprocessen och det låga behovet. Att utvärdera 

aluminiumreflektorer kan vara bra för Absolicon i framtiden, om marknaden för silverfolier inte börjar 

växa. Att bygga upp en solfångare av aluminiumplåt och utvärdera dess optiska prestanda, hur mycket 

den utvidgas samt hur den klarar av att stå i utomhusklimat skulle rekommenderas som ett fortsatt 

arbete. 

 

Under examensarbetet utvärderades endast den totala reflektansen med spektrofotometern. Hur 

spekulär materialen var utvärderades med en enkel metod som utvecklats under detta examensarbete. 

Att utföra verkliga mätningar med en skatterometer vore bra för att avgöra hur spekulär materialen är, 

eftersom den diffusa reflektionen kan ge upphov till att solljuset missar receivern.  

 

En viktig aspekt för Absolicons solfångare är att reflektorfilmen har bra vidhäftning och inte lossar 

från plåten. Därför kan ett fortsatt arbete bestå av att utvärdera olika lamineringsmetoder och 

undersöka vilken lamineringsmetod som lämpar sig bäst för det reflektormaterial som Absolicon 

använder. Att en film som lämpar sig för varmlaminering lamineras kall kan påverka filmens 

vidhäftande förmåga, så därför bör en grundläggande undersökning göras kring vilken utrustning som 

bör användas för att på bästa sätt kunna laminera Absolicons reflektorfilm, alternativt undersöka vilka 

företag som kan laminera dessa typer av material. 

 

På grund av tidsbrist utfördes aldrig någon klimatsimulering där kyla tillsattes. Ett förslag till fortsatt 

arbete är att utföra testet Damp Heat under hela rekommenderade simuleringstiden på 1000 timmar, 

följt av Humidity Freeze för att utvärdera hur materialen klarar av en kombination av kyla och fukt.  

 

Bestämning av den optiska verkningsgraden har i detta examensarbete endast utförts teoretiskt. 

Resultatet kan dock användas för att få en teoretisk uppfattning kring solfångarens prestanda, men för 

att få en mer verklig bild bör solfångarens verkliga optiska verkningsgrad bestämmas experimentellt 

och ett förslag till fortsatt arbete är dels att ta fram en metod för att utföra detta och sedan utföra 

mätningar.  
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BILAGA 1 
Tabell 1 nedan listar resistans med motsvarande temperatur för ett Pt1000-element.  

Tabell 1. Resistans med motsvarande temperatur för ett Pt1000-element. Data erhållen från [63]. 

Pt1000 resistance/temperature 

Pt1000 resistance vs. Temp (°C/Ω) (DIN-normen)      

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-50 803,063 807,033 811,003 814,97 818,94 822,9 826,87 830,828 834,79 838,75 

-40 842,707 846,663 850,619 854,573 858,53 862,48 866,43 870,377 874,33 878,27 

-30 882,217 886,16 890,103 894,044 897,99 901,92 905,86 909,797 913,73 917,67 

-20 921,599 925,53 929,461 933,39 937,32 941,24 945,17 949,093 953,02 956,94 

-10 960,859 964,778 968,696 972,613 976,53 980,44 984,36 988,27 992,18 996,09 

0 1000 1003,91 1007,81 1011,72 1015,6 1019,5 1023,4 1027,33 1031,2 1035,1 

10 1039,03 1042,92 1046,82 1050,71 1054,6 1058,5 1062,4 1066,27 1070,2 1074 

20 1077,94 1081,82 1085,7 1089,59 1093,5 1097,3 1101,2 1105,1 1109 1112,9 

30 1116,73 1120,6 1124,47 1128,35 1132,2 1136,1 1140 1143,82 1147,7 1151,5 

40 1155,41 1159,27 1163,13 1166,99 1170,8 1174,7 1178,6 1182,41 1186,3 1190,1 

50 1193,97 1197,82 1201,67 1205,52 1209,4 1213,2 1217,1 1220,9 1224,7 1228,6 

60 1232,42 1236,26 1240,1 1243,93 1247,8 1251,6 1255,4 1259,26 1263,1 1266,9 

70 1270,75 1274,58 1278,4 1282,23 1286,1 1289,9 1293,7 1297,52 1301,3 1305,2 

80 1308,97 1312,78 1316,6 1320,41 1324,2 1328 1331,8 1335,65 1339,5 1343,3 

90 1347,07 1350,87 1354,68 1358,48 1362,3 1366,1 1369,9 1373,67 1377,5 1381,3 

100 1385,06 1388,85 1392,64 1396,43 1400,2 1404 1407,8 1411,58 1415,4 1419,1 

110 1422,93 1426,71 1430,49 1434,26 1438 1441,8 1445,6 1449,37 1453,1 1456,9 

120 1460,68 1464,45 1468,22 1471,98 1475,8 1479,5 1483,3 1487,04 1490,8 1494,6 

130 1498,32 1502,08 1505,83 1509,59 1513,3 1517,1 1520,8 1524,6 1528,3 1532,1 

140 1535,84 1539,59 1543,33 1547,08 1550,8 1554,6 1558,3 1562,04 1565,8 1569,5 

150 1573,25 1576,99 1580,72 1584,45 1588,2 1591,9 1595,6 1599,37 1603,1 1606,8 

160 1610,54 1614,27 1617,99 1621,71 1625,4 1629,1 1632,9 1636,58 1640,3 1644 

170 1647,72 1651,43 1655,14 1658,85 1662,6 1666,3 1670 1673,68 1677,4 1681,1 

180 1684,78 1688,48 1692,18 1695,88 1699,6 1703,3 1707 1710,66 1714,3 1718 

190 1721,73 1725,42 1729,11 1732,79 1736,5 1740,2 1743,8 1747,52 1751,2 1754,9 

200 1758,56 1762,24 1765,91 1769,59 1773,3 1776,9 1780,6 1784,27 1787,9 1791,6 

210 1795,28 1798,94 1802,6 1806,27 1809,9 1813,6 1817,2 1820,91 1824,6 1828,2 

220 1831,88 1835,53 1839,18 1842,83 1846,5 1850,1 1853,8 1857,43 1861,1 1864,7 

230 1868,36 1872 1875,64 1879,28 1882,9 1886,6 1890,2 1893,83 1897,5 1901,1 

240 1904,73 1908,36 1911,99 1915,62 1919,2 1922,9 1926,5 1930,12 1933,7 1937,4 

250 1940,98 1944,6 1948,22 1951,84 1955,5 1959,1 1962,7 1966,29 1969,9 1973,5 

260 1977,12 1980,73 1984,33 1987,94 1991,5 1995,1 1998,7 2002,35 2005,9 2009,5 

270 2013,14 2016,74 2020,33 2023,93 2027,5 2031,1 2034,7 2038,29 2041,9 2045,5 

280 2049,05 2052,63 2056,22 2059,8 2063,4 2067 2070,5 2074,11 2077,7 2081,3 

290 2084,84 2088,41 2091,98 2095,55 2099,1 2102,7 2106,3 2109,82 2113,4 2117 

300 2120,52 2124,08 2127,64 2131,2 2134,8 2138,3 2141,9 2145,42 2149 2152,5 
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BILAGA 2 
I tabellerna nedan visas samtliga mätvärden för emissivitetsbestämning med IR-kamera för 

receiverrören R1-R3. 

 

Tabell 1. Mätvärden för emissivitetsbestämning med IR-kamera för R1 före klimatkammarsimulering. 

Före klimatkammarsimulering 

R1 

 

 
 

TIR-kamera 

[°C] 

Uppmätt resistans 

[Ω] 

Avläst tabell 

[Ω] 

Motsvarande temp 

[°C] 

Interpol. temp 

[°C] 

1 25,6 1219,5 1217,054 56 56,63648192 

0,9 26,06  1220,897 57 56,63648192 

0,8 26,32    56,63648192 

0,7 27,24    56,63648192 

0,6 27,8    56,63648192 

0,5 29    56,63648192 

0,4 30,88    56,63648192 

0,3 34,48    56,63648192 

0,2 40,66    56,63648192 

0,1 55,9    56,63648192 

 

Tabell 2. Mätvärden för emissivitetsbestämning med IR-kamera för R1 efter klimatkammarsimulering. 

Efter klimatkammarsimulering 

  R1 

 

 
 

TIR-kamera 

[°C] 

Uppmätt resistans 

[Ω] 

Avläst tabell 

[Ω] 

Motsvarande temp 

[°C] 

Interpol. temp 

[°C] 

1 27,5 1219 1217,054 56 56,50637523 

0,9 28,62  1220,897 57 56,50637523 

0,8 29,38    56,50637523 

0,7 30,16    56,50637523 

0,6 31,52    56,50637523 

0,5 33,28    56,50637523 

0,4 36,48    56,50637523 

0,3 41,48    56,50637523 

0,2 49,18    56,50637523 

0,1 70,8    56,50637523 

 
  

𝜀 

𝜀 
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Tabell 3 Mätvärden för emissivitetsbestämning med IR-kamera för R2 före klimatkammarsimulering. 

Före klimatkammarsimulering 

R2 

 

 
 

TIR-kamera 

[°C] 

Uppmätt resistans 

[Ω] 

Avläst tabell 

[Ω] 

Motsvarande temp 

[°C] 

Interpol. temp 

[°C] 

1 32,84 1215 1213,21 55 55,46566077 

0,9 34,28  1217,054 56 55,46566077 

0,8 35,52    55,46566077 

0,7 37,16    55,46566077 

0,6 39,34    55,46566077 

0,5 43,12    55,46566077 

0,4 47,06    55,46566077 

0,3 55,36    55,46566077 

0,2 69,18    55,46566077 

0,1 101,56    55,46566077 

  

 Tabell 4. Mätvärden för emissivitetsbestämning med IR-kamera för R3 före klimatkammarsimulering. 

Före klimatkammarsimulering 

R3 

 

 
 

TIR-kamera 

[°C] 

Uppmätt resistans 

[Ω] 

Avläst tabell 

[Ω] 

Motsvarande temp 

[°C] 

Interpol. temp 

[°C] 

1 44,1 1211,5 1209,364 54 54,55538222 

0,9 46,44  1213,21 55 54,55538222 

0,8 49,18    54,55538222 

0,7 52,82    54,55538222 

0,6 55,78    54,55538222 

0,5 62,96    54,55538222 

0,4 71,8    54,55538222 

0,3 85,82    54,55538222 

0,2 108,8    54,55538222 

0,1 167,4    54,55538222 

 

Tabell 5. Mätvärden för emissivitetsbestämning med IR-kamera för R3 efter klimatkammarsimulering. 

Efter klimatkammarsimulering 

R3 

 

 
 

TIR-kamera 

[°C] 

Uppmätt resistans 

[Ω] 

Avläst tabell 

[Ω] 

Motsvarande temp 

[°C] 

Interpol. temp 

[°C] 

1 48,94 1222,6 1220,897 57 57,44325872 

0,9 47,08  1224,739 58 57,44325872 

0,8 52,46    57,44325872 

0,7 59,14    57,44325872 

0,6 63,5    57,44325872 

0,5 70,72    57,44325872 

0,4 75,6    57,44325872 

0,3 89,96    57,44325872 

0,2 116,6    57,44325872 

0,1 184,6    57,44325872 

𝜀 

𝜀 

𝜀 
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BILAGA 3  
I Tabell 1-3 nedan kan värdena för de beräknade värmeförlusterna ses för receiverören R1-R3 med 

varierade diametrar, den emissivitet som uppmätts med IR-kameran samt den emissivitet som angetts 

av leverantören. 

 

 Tabell 1. Beräknade värmeförluster för R1. 

R1  Yttemperatur [°C] 160 

Emissivitet 0,095   Omgivande temp. [°C] 25 

Diameter [m] 0,032 0,042  Luft vid [°C] 92,5 

Längd [m] 6 6  Värmekonduktivitet 

[W/(m·K)] 

0,0312375 

Area [m2] 0,603185789 0,791681  Kinematisk viskositet [m2/s] 2,25125E-05 

Gr 926629,2539 2095096  Prendtels 0,72 

Ra 667173,0628 1508469  β [1/°C] 0,010810811 

Nu 13,00666273 16,35677    

h [W/m2·K] 12,69673835 12,16535    

Qkonv [W] 1033,89644 1300,195    

Qrad [W] 88,58879473 116,2728    

      

Qtot [W] 1122,485234 1416,468    

 

 Tabell 2. Beräknade värmeförluster för R2 

R2 

Emissivitet 0,29 0,15 

Diameter [m] 0,025 0,019 

Längd [m] 6  

Area [m2] 0,471238898 0,358142 

Gr 441851,2601 193962,1 

Ra 318132,9073 139652,7 

Nu 10,61048325 8,506816 

h [W/m2·K] 13,25779882 13,98588 

Qkonv [W] 843,4247186 676,2047 

Qrad(0,29) [W] 211,272619 160,5672 

Qrad(0,15) [W] 109,2789409 83,052 

   

Qtot(0,29) [W] 1054,697338 836,7719 

Qtot(0,15) [W] 952,7036595 759,2567 
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Tabell 3. Beräknade värmeförluster för R3. 

R3 

Emissivitet 0,71 0,12 

Diameter [m] 0,025 0,01 

Längd [m] 6 6 

Area [m2] 0,471238898 0,188496 

Gr 441851,2601 28278,48 

Ra 318132,9073 20360,51 

Nu 10,61048325 5,201459 

h [W/m2·K] 13,25779882 16,24806 

Qkonv [W] 843,4247186 413,4627 

Qrad [W] 517,2536534 34,96926 

   

Qtot [W] 1360,678372 448,4319 
 

 


