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Sammanfattning 

All energi såsom vind, vatten, biobränslen och fossila bränslen förutom kärnkraft och 

tidvattenkraft härstammar från solen. Den enorma mängd energi som dagligen strömmar från 

solen och träffar jordens yta är svår att ta vara på. Allt för oftast strålar solen som mest när 

energibehovet är som minst. Detta gör att lagring av energi från solen är extremt viktigt för att 

kunna fylla upp de timmar då solen inte lyser. En stor del inom energilagring är termisk 

energilagring, det kan ske i form av sensibel och latent energilagring eller i form av kemisk 

lagring. Det kan även ske som en kombination av sensibel och latent energilagring.  

Detta examensarbete syftade till att undersöka olika befintliga lagringsmetoder ute på 

marknaden samt att mer ingående undersöka marknaden för lagring med hjälp av 

fasändringsmaterial (PCM). När mer ingående metoder för lagring med fasändringsmaterial 

hade analyserats skulle egna metoder sättas upp för uppförandet av en i framtiden eventuell 

lagringstank på Härnösands energipark med hjälp av Absolicon Solar Collector AB. 

Målsättningen med examensarbetet var att teoretiskt skapa en passande lagringstank till 

energiparken i Härnösand. Lagringstankens kriterier var att den skulle kunna förse 

fjärrvärmenätet med värme i form av 160 °C vatten samt förse industrier med processånga. 

Lagringstanken dimensionerades utifrån förutsättningarna i Härnösand samt utifrån Absolicons 

nya solfångare, vilka också ska uppföras på energiparken. Solfångarsystemets 

arbetartemperatur var satt till ca: 160 °C vilket krävde att lagringstanken skulle kunna arbeta vid 

höga temperaturer samt att ett lämpligt fasändringsmaterial för detta ändamål behövde hittas. 

Metoder för inkapsling av fasändringsmaterialet vid dessa temperaturer var kostsamma och 

behövde analyseras.  Enkla tester utfördes om en helt ny lösning för inkapslingen av 

fasändringsmaterialet vid dessa temperaturer. Enkla beräkningar för två lagringstankar lämpade 

för detta system gjordes. Den första lagringstanken bestod av fasändringsmaterialet A164 från 

PCM products inkapslat i påsar med omslutande rapsolja. Värmeöverföringen skedde via en 

kopparslinga. Den andra lagringstanken bestod av samma PCM och inneslutning. Skillnaden för 

denna tank var att den använde vattenglykol istället för rapsolja som omslutande vätska inuti 

tanken och att värmeöverföringen för denna tank skedde med hjälp av två värmeväxlare.   

Resultatet visade att den första lagringstanken med kopparslinga hade en fördel, den behövde 

inte vara trycksatt tack vare den omslutande oljan. Dock visade det sig att det schematiska 

systemet för inkopplingen till fjärrvärmen inte gick ihop, vid laddning krävdes två olika flöden 

för samma ledning. Ett flöde för överföringen till fjärrvärmen samt ett flöde vid tanken. Detta 

var inte teoretiskt möjligt då värmeöverföringen vid laddning och vid fjärrvärmen bestod av 

samma ledning. Samtidigt visade det sig att värmeöverföringen mellan rapsolja och vatten var 

extremt dåligt vilket gjorde att en trycksatt tank med vatten ändå skulle vara mer lönsam. 

Resultatet för den andra lagringstanken visade att den skulle kunna producera 160 °C vatten till 

fjärrvärmen i 2 h och 7 min. Den schematiska kopplingen gick ihop och tanken skulle vid 

uppförande kunna kopplas in till Härnösands fjärrvärmenät. Resultatet för den nya 

inkapslingsmetoden med hjälp av stekpåsar visade sig vara effektiv och för de gjorda test klarar 

påsarna av påfrestningar upp mot 190 °C över en kort period.                          
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Abstract 

All energy, wind, water, biofuel and fossil fuel besides nuclear- and tide power originates from 

the sun. It’s very hard to take full advantage of the huge amount of energy hitting the earth each 

day from the sun. The suns highest radiation appears often when the energy need reaches its 

lowest. That’s why it’s very important to be able to store energy over time when the sun doesn’t 

shine. A large part of energy storage is thermal energy storage, which can either be done 

sensible, latent or chemical. Another possible thermal storage is a combination of sensible and 

latent. 

This exam was aiming to investigate different types of energy storage methods available on the 

market and a much more detailed analysis for different storage methods with phase change 

materials (PCM). A new method was designed for a new storage tank suitable for Absolicon Solar 

Collector AB and their energy park in the city of Härnösand. 

The methods for this exam were to create a theoretical storage tank suitable to Absolicons 

Energy Park with some simple calculations. The criteria for the storage tank was to create a 

storage tank that could provide the district heat in Härnösand with 160 degrees pressurized 

water and create 160 degrees steam to the industry. The dimensions of the storage tank where 

chosen by the conditions in Härnösand and from the specific data of Härnösands district heat 

and from Absolicons new solar collectors. The work temperature of the system were set to 160 

degrees which meant that the storage tank would be able to work in those conditions with high 

temperature. A suitable phase change material and methods for encapsulation of the phase 

change material suitable for this system was to be found. Small tests were made with a new 

type of encapsulation for phase change materials in higher temperature. Simple calculations of 

two types of storage tanks were made. The first storage tank was made with a PCM from PCM 

products named A164. This PCM was encapsulated with special bags that could handle 

temperature up to 200 degrees with surrounding rapeseed oil and a copper loop that handled 

the heat transfer. The second thank was made with the same PCM and encapsulation but with 

water glycol surrounding the PCM and two types of heat exchangers for the heat transfer. 

The results from the first tank were that it didn’t work with the district heat. Because a wrong 

calculation with the schematic of the system made it impossible to connect into the district heat 

of Härnösand. The only good thing was that it didn’t need to be pressurized because of the 

rapeseed oil but the bad heat transfer between oil and water made a pressurized tank of water 

more profitable. The results from the second tank showed that it could produce 160 °C to the 

district heat for 2 h and 7 minutes. The schematic connection worked and the tank would in the 

near future be able to connect into the district heat. The result for the encapsulation showed 

that the bags were able to stand temperatures up to 190 degrees for a short period of time.      
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1. Introduktion 
 

All energi såsom vind, vatten, biobränslen och fossila bränslen förutom kärnkraft och 

tidvattenkraft härstammar från solen. Den enorma mängd energi som dagligen strömmar från 

solen och träffar jordens yta är svår att ta vara på. Allt för oftast strålar solen som mest när 

energibehovet är som minst. Detta gör att lagring av energi från solen är extremt viktigt för att 

kunna fylla upp de timmar då solen inte lyser.  

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. 

För att nå dessa mål utvecklar Absolicon just nu en ny produkt för koncentrerad solenergi. Som 

en del i denna utveckling kommer arbetstemperaturen hos köldmediet att öka och den termiska 

produktionen kommer kunna prioriteras. Den nya solfångaren är designad för att bland annat 

kunna producera värme för fjärrvärmenät och processånga för industrin.  

Den nya industriella applikationen förutsätter dock i många fall att delar av dagsproduktionen 

skall kunna lagras, för att solproduktionsprofilen bättre skall matcha industrins 

energikonsumtionsprofil. Ett sådant termiskt lager bör kunna lagra delar av dagsproduktionen 

under minst ett dygn, utan större energiförluster. Vidare bör värmen lagras vid hög temperatur, 

för att värmen direkt skall kunna användas i ångproduktionen. Den höga temperaturen och de 

stora energimängderna ställer stora krav på det mediet i vilket värmen lagras.  

1.1 Målsättning 

Examensarbetets målsättning var att visa olika befintliga lagringsmetoder på marknaden, samt 

utveckla och utvärdera en tank som ska kunna användas för lagring av värme till fjärrvärmen och 

processånga för industrin. Olika medier utvärderades, bland annat var fasskiftesmaterial av stort 

intresse. 
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1.2 Metod 

Största delen av exjobbet bestod av en litteraturstudie. Information om det valda området 

studerades, samt mer ingående studier för olika fasskiftesmaterial och deras 

användningsområden. En kontaktlista för olika forskare runt om i världen upprättades inom 

området för energilagring. Egna lagringstankar anpassade för Absolicons pilotprojekt designades 

teoretiskt. Enkla beräkningar för effektiviteten och potentialen av dessa lagringstankar gjordes. 

Resultat av bästa möjliga lagringstank anpassad för pilotprojektet uppvisades. Därefter utfördes 

även tester för inkapsling av PCM vid höga temperaturer. 

 

1.3 Avgränsningar 

- En mer djupgående sökning av energilagring sker enbart för PCM-teknik  

- Enbart ytlig information om redan utbyggda solfångarfält 

- Ackumulatortanken till pilotprojektet ska enbart göras teoretiskt och inte byggas 

praktiskt 
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2.   Förnyelsebar energi 
Energi mäts i enheten joule, energi kan inte skapas eller förstöras, energi kan bara omvandlas. 

Energi som hela tiden förnyar sig och inte tar slut inom en överskådlig tid kallas för förnyelsebar 

energi. Solen är grunden till näst intill all förnyelsebar energi, den fungerar som en 

fusionsreaktor där väte slås ihop till heliumatomer och enorma mängder energi utvinns. 

Resterande förnyelsebar energi kommer från geotermiska källor som är värme från jordens 

kärna. Sol-, vind- och vatten-, bio- och geotermisk är de energi källor som räknas till förnyelsebar 

energi. 

Kol, olja och naturgas är fossila bränslen som hela tiden förnyas, dessa tar miljoner år för att 

förnyas och de används mer än vad som förnyas vilket gör att dessa inte räknas till förnyelsebara 

energikällor [1]. Bioenergi använder sig av råvaror som växer upp snabbt och nettoutsläppet av 

koldioxid på dessa är noll vilket gör att dessa räknas som förnyelsebara. Kärnkraft räknas inte till 

förnyelsebart då de använder en ändlig resurs för att utvinna energi. 

Den stora förbrukningen av fossila bränslen har under 1900-talet lett till många miljöproblem. 

Under 1990-talet började det på allvar pratas om människans påverkan på växthuseffekten och 

det globala klimatet. Fossila energikällor påverkar hela jorden genom att koldioxid frigörs ut i 

atmosfären och påverkar det globala klimatet. Det påverkar även det lokala området med 

nedsmutsning, försurning och sämre luft som på olika vis påverkar djurlivet runt om.  

Förnyelsebara energikällor påverkar inte miljön på samma sätt som de fossila gör. Naturen, 

djuren och människorna runt om kraftverken kan påverkas på olika negativa sätt, dock inte alls 

i samma utsträckning som de fossila energikällorna [2]. Den lilla påverkan som kraftverken för 

förnyelsebara energikällor har på omgivningen kring verken anses dessutom väga upp för den 

låga globala påverkan dessa har.           

År 2020 ska minst 50 % av energiförbrukningen i Sverige bestå av förnyelsebar energi, detta var 

ett mål som sattes upp av Sveriges regering [3]. 2012 tolv uppnåddes målet då den rådande 

energiförbrukningen bestod av 51 % från förnyelsebara energikällor. Det finns fortfarande 

mycket att göra för Sverige. Framförallt att investera i länder med fattigdom där fossila bränslen 

fortfarande används i större omfattning.  Samtidigt gäller det att fortsätta producera nya 

förnyelsebara energikällor för ett mer hållbart samhälle i framtiden även i det egna landet. Just 

därför är ny forskning viktigt inom förnyelsebar energi. 

2.1 Solenergi 
Hela tiden strömmar enorma mängder energi från solen som träffar jordens yta. Den energi som 

människan förbrukar under ett helt år strålar solen över jordens yta på enbart 10 minuter. Trots 

detta pågår en energikris där användandet av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser hela 

tiden ökar. Oljan börjar ta slut och i framtiden kommer det inte längre att vara hållbart att 

utvinna energi på det sätt som det idag bedrivs. Därför söks det hela tiden efter alternativa 

källor, energi utvinns från vind, vatten och vågor. Grunden till all vind, allt vattenflöde och alla 

vågor härstammar från solen. Trots detta används solenergin bara till några tiondelars procent 

av marknaden för all världens energi för uppvärmning och kylning. Vissa anser att solenergin i 
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framtiden kommer att stå för all energiproduktion, vissa säger att redan 2060 så kommer 50 % 

av all världens energiproduktion utvinnas från solenergi. 

Den svenska solenergibranschen har lagt fram ett förslag på om 8 TWh solenergi till 2020. 

800 000 villor motsvarar ungefär 4 TWh hushållsel, medan 4 TWh solvärme kan uppfylla hela 

värmebehovet för en stad lika stor som Göteborg [4]. 

2.1.1 Solceller 

Det finns två typer av solenergi. Den ena använder solceller för att producera el, denna teknik 

finns tillgänglig på marknaden men är ett sämre alternativ för storskalig energiproduktion. 

Forskning pågår för fullt med denna teknik och det jobbas för att öka verkningsgraden och 

minska produktionskostnaden. Solceller fungerar som så att den omvandlar ljus till elektricitet 

utan några som helst rörliga delar [5]. Det vanligaste materialet att använda är ett halvledande 

material, kisel som utvinns ur sand är ett sådant material, men det finns även andra 

kombinationer av olika ämnen som ger en halvledande egenskap. Principen är densamma för 

alla halvledande material. 

Solcellen har en plus och en minuskontakt, en elektrisk spänning bildas mellan dessa två 

kontakter när solljus träffar cellen. Elektroner frigörs i cellen och en spänning bildas, 

elektronerna vandrar sedan genom cellen till den ena sidan som då blir minuspolen. Detta ger 

potentialskillnad mellan plus och minus och en spänning bildas. Genom att seriekoppla flera av 

dessa celler kan en högre spänning uppnås. Verkningsgraden för en solcell är skillnaden i hur 

mycket energi som strålar mot solcellen mot hur mycket elektricitet som bildas. Typiska 

verkningsgraden för kommersiella solceller ligger på 13-16 % [6]. Forskare har lyckats uppnå en 

verkningsgrad på uppemot 40 % men materialen i dessa är alldeles för dyra för att användas i 

storskalig elproduktion. 

2.1.2 Solfångare  

Det andra området inom solenergi, som idag är kommersiellt användbar, är den termiska 

solenergin. Där används en solfångare för att producera värme eller kyla. Denna metod fungerar 

som så att vatten cirkulerar genom solfångaren och värms upp av solen. Vattnet cirkulerar med 

hjälp av en pump, värmen överförs då antingen direkt eller via en värmeväxlare till ett 

värmesystem [7]. Det finns flera olika solfångartyper. Poolsolfångare, plansolfångare, 

vakuumrörssolfångare och koncentrerande solfångare. 

Poolsolfångare 

Poolsolfångare är en svart slang som värms upp av solen och vattnet inuti som senare kan 

användas för varmvatten i en pool. En plan solfångare består av en absorbatorplåt som är 

försedd med en rör-slinga på baksidan. Solfångaren kan placeras på taket och ersätter 

tegelpannorna på samma yta.  
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Vakuumrörssolfångare 

Vakuumrörssolfångare består av ett antal vakuumrör, vakuumrören fungerar som så att det 

finns ett rör inuti ett större rör. Det mindre röret inuti det större är absorbatorn med det yttre 

röret är genomskinligt. Mellanrummet mellan det inre och yttre röret består av vakuum. Värmen 

centreras inuti det inre röret. Det finns två typer av vakuumrörssolfångare, U-rör och heat-pipe. 

U-rör innebär att en kopparslinga går igenom alla vakuumrör med en cirkulerande vätska som 

värms upp medan heat-pipe har en kopparpistong som förs ner i vakuumröret, toppen på 

pistongen förs in i en värmeväxlare [8]. När vätskan i pistongen värms upp så förångas vätskan, 

stiger upp och värmer toppen på pistongen som senare värme växlas vidare till ett värmesystem. 

Koncentrerande solfångare 

Koncentrerande solfångare fungerar istället som så att solljuset riktas med hjälp av reflektorer 

mot en specifik yta en så kallad receiver. Med denna teknik kan mångdubbelt mycket energi 

produceras än en vanlig plan installation. De kan även kombineras genom att producera värme 

och ström samtidigt [9]. 
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3. Energilagring 
Energilagring innebär att produktionen av energin kan ske mer oberoende av konsumtionen. 

Energibehovet är inte konstant och skiljer sig mycket under dagen samt under året. Under 

sommaren är behovet av energi väldigt låg medan solinstrålningen och den inkommande 

energin är mycket hög. Under vintern är energibehovet väldigt stort då solinstrålningen och den 

inkommande energin är lägre [10]. Detsamma gäller på dygnbasis för byggnader, under dagen 

är solinstrålningen hög då de flesta är på arbete och energibehovet till husen är lågt. 

Energibehovet är högt på kvällen när de flesta kommit hem från arbetet då solinstrålningen är 

som lägst. Genom att lagra energi kan den upptagna effekten matchas bättre med produktionen. 

3.1 Olika typer av energilagring 

3.1.1 Elektrisk lagring 

Batterier 

Batterier lagrar elektrisk energi i form av kemisk energi. Det finns olika klasser inom batterier, 

primär- eller sekundärbatterier. Primärbatterier är en form av engångsbatterier, de är designade 

för att användas en gång och sedan skrotas. Medan sekundärbatterier kallas laddningsbara 

batterier, detta för att de är designade för att kunna laddas upp och användas flera gånger. 

Sekundärbatterier måste laddas innan de används och den äldsta formen av laddningsbara 

batterier är ett sorts bly-syra-batteri. Detta batteri är vanligt känt som ett typiskt modernt 

bilbatteri. Andra uppladdningsbara batterier är sådana som finns i dagens mobiltelefoner och 

bärbara datorer, vilka oftast kallas för ”torra celler”. Sådana celler finns i olika kombinationer 

såsom nickel-kadmium (NiCad), nickel-zink (NiZn), nickel-metall-hybrid (NiMH) and litium-jon 

(Li-ion).  

Supraledande magnetiska energi lager (SMES) 

På engelska kallas det för, Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) och det används 

för att lagra elektrisk energi i magnetfält kring en supraledare. Supraledare kallas det material 

som under en viss temperatur har oändlig elektrisk ledningsförmåga. Ett typiskt SMES-system 

brukar bestå av tre delar: En supraledande spole, konditionerat system och ett kryogeniks 

kylskåp. 

När det supraledande materialet är laddat kommer strömmen att bestå och lagras över en 

obestämd tid. Den lagrade strömmen kan släppas tillbaks till elnätet genom att ladda ur spolen. 

Fördelen är att fördröjningen mellan laddning och urladdning för ett sådant här system är väldigt 

kort vilket gör att det går att leverera väldigt hög effekt under en kort period. Verkningsgraden 

på dessa system är dessutom väldigt hög, med över 95 % i verkningsgrad [11]. En annan fördel 

är att effektförlusterna är väldigt små jämfört med andra lagringsmetoder på grund av att den 

elektriska strömmen inte drabbas av någon form av större resistans. 

Den magnetiska energin som lagras av spolen kan beräknas med hjälp av induktansen och 

strömmens styrka. 
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3.1.2 Lagring av mekanisk energi 

Lagring med hjälp av vattenpumpkraft 

Detta är den äldsta och största av alla kommersiellt tillgängliga lagrings principer, med befintliga 

anordningar upp till 1000 MW i storlek. En fördel med denna teknik är att vattenkraften kan 

lagras över en väldigt lång tid och innehåller stora mängder energi. Energin lagras genom att 

flytta vattenmassa från en lägre till en högre reservoar och energin frigörs genom att reversibelt 

låta vattnet flöda tillbaka från den högre punkten till den lägre. Öppet hav kan också användas 

som en lägre reservoar om det finns tillgång till en högre reservoar i närheten av havet. Det 

vanligaste är att använda sig av befintliga reservoarer som ligger i närheten av varandra. Det 

finns två olika varianter, antingen används ett pumpverk eller ett system kombinerat med ett 

konventionellt vattenkraftverk.  

I Sverige är det vanligt att vatten lagras upp av dammar efter snösmältning, detta kan släppas 

eller lagras beroende på det tillfälliga energibehovet, vilket innebär en mer jämn elproduktion 

och ett bättre sätt att ta tillvara på den energi som tillkommer. Effektiviteten av sådana kraftverk 

har ökat de senaste 40 åren, på 60-talet låg verkningsgraden på 60 % vilket går att jämföra med 

dagens anläggningar som når upp til 80 % i verkningsgrad.  

Tryckluft (CAES)   

Compressed Air Energy System (CEAS) är ett relativt nytt koncept inom energilagring. CAES 

anläggningar består av en förbränningsturbin vilket innebär att de är en form av hybrid med 

lagring/generering. En typisk gasturbin består av tre komponenter: en kompressor, 

förbränningskammare, expansions turbin. Tekniken går ut på att använda överskottet av 

elenergi till att komprimera en gas och förvara den i underjordiska reservoarer för att sedan vid 

underskott av energi föra tillbaks den och använda den för att leverera energi. Verkningsgraden 

för den här typen av anläggning begränsas till energiförlusterna som sker vid kompression. Den 

övergripande verkningsgraden för en CAES anläggning ligger ungefär på 75 % [12]. 

Den första kommersiella CAES anläggningen uppfördes i Tyskland, år 1978 och var en enhet på 

290 MW. Den andra installationen uppfördes i USA och var en enhet på 110 MW, belägen i 

McIntosh, Alabama. Den tredje och största är en enhet på hela 2700 MW i Norton, USA. 

Det kräver stora behållare som ska grävas ner för att kunna använda CAES i befintliga 

anläggningar, detta är det stora problemet och det som forskningen tittar mest på i dagsläget. 

Lagring med hjälp av svänghjul (FES) 

Flywheel Energy Storage (FES) består av en stor roterande cylinder som stöds på en stator med 

hjälp av magnetiska lager som ”svävar”. Energi lagras med hjälp av en elektrisk motor. Kinetisk 

energi genereras av en motor som överförs till svänghjulet. Elenergi kan lagras under kortare 

perioder och återanvändas vid behov. För att behålla en hög verkningsgrad arbetar detta system 

i vakuumliknande förhållanden för att minska drag från luft. Detta system har bland de högsta 

verkningsgraderna, runt 90 % och används vid stationära anläggningar såsom sjukhus där 

behovet av konstant el är väldigt viktigt.           
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Figur 1. Genomskärning av en svänghjulscylinder [13] 

 

3.1.3 Termisk energilagring 

Termisk energilagring kan ske i form av sensibel och latent energilagring eller i form av kemisk 

lagring. Det kan även ske som en kombination av sensibel och latent energilagring.  

Sensibel värmelagring 

Sensibel energilagring innebär en ökning av temperaturen för ett fast material eller en vätska. 

Ett ämne lagrar energi utan att genomgå fasomvandling. Den billigaste och mest utvecklade 

metoden för värmelagring är sensibel lagring. Sensibel värmelagring är beroende av massan, 

den specifika värmekapaciteten samt skillnaden i temperatur. Vatten är känt som det bästa 

materialet för tillämpning av sensibel energilagring, det är billigt, lätt att tillgå och har en hög 

specifik värmekapacitet. Fördelen med vatten som lagringsmedium är att det undviks eventuella 

värmeväxlare i solfångarsystemet. I tabell (1) kan en lista avläsas med olika material som är 

lämpade för sensibel värmelagring. 
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Tabell 1. Egenskaper hos olika material för sensibel värmelagring [12]  

Medium Vätsketyp Lagringstemp 
(°C) 

Densitet 
(kg/m3) 

Specifik 
värmekapacitet 
(J/KG∙K) 

Sten  20 2560 879 

Tegel  20 1600 840 

Betong  20 1900-2300 880 

Vatten  0 - 100 1000 4190 

Caloria HT 
43 

Olja 12-260 867 2200 

Motorolja Olja Upp till 160 888 1880 

Etanol Organisk 
vätska 

Upp till 78 790 2400 

Propanol Organisk 
vätska 

Upp till 97 800 2500 

Butanol Organisk 
vätska 

Upp till 118 809 2400 

Isotunaol Organisk 
vätska 

Upp till 100 808 3000 

Isopentanol Organisk 
vätska 

Upp till 148 831 2200 

Oktan Organisk 
vätska 

Upp till 126 704 2400 

 

 

Latent värmelagring 

När termisk energi lagras genom att utnyttja ett ämnes kemiska fasövergång kallas det för Latent 

värmelagring. Vid latent värmelagring används PCM (Phase change materials)s om har väldigt 

hög lagringsdensitet och behåller en någorlunda konstant temperatur under lagringsprocessen. 

Ett vanligt exempel är att det krävs 80 gånger mer energi för att smälta 1 kg is än att höja 

temperaturen på 1 kg vatten med 1 K.   

Latent värmelagring kan användas till att både kyla och värma. Under smältningsprocessen kyls 

omgivningen med den upptagna energin i ett medium för att senare avge denna energi i form 

av värme när ämnet senare stelnar.  

Ett termiskt lagringssystem kan formas på flera olika sätt. Det primära är att det ska finnas ett 

fasändringsmaterial, en behållare för materialet och en form av värmeväxling där värmeutbyte 

kan ske.  Det är viktigt att veta vilket typ av PCM som kan användas för olika ändamål och det 

görs lättast genom att ta reda på vilken smältpunkt PCM har samt vilken värmekonduktivitet. 

Om systemet arbetar vid ett speciellt temperaturspann och behöver ha bra isolering eller 

tvärtom bra genomsläpplighet så kan ett lämpligt PCM väljas för att passa bra till utvalt system. 
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Kemisk värmelagring  

Kemisk värmelagring går ut på att lagra värme och kyla via en kemisk reaktion när ämnen 

reagerar med varandra och går från ett ämne till ett annat.  Lagringen kan ske antingen 

endotermiskt eller exotermiskt. Den endotermiska reaktionen tar åt sig värme, alltså 

omgivningen kyls ner av att värme tas upp och på så sätt lagras värme [12]. Den exotermiska 

innebär att värme frigörs och på så vis värmer upp omgivningen. En kemisk reaktion är en 

kraftfull process då stora mängder energi kan lagras med väldigt lite material.    

Kemisk värmepumpslagring 

Med hjälp av denna metod kan energi lagras i två olika temperaturnivåer. Metod innebär en 

användning av reversibla kemiska processer för att uppnå detta. Denna metod har väldigt hög 

reversibilitet, hög energitäthet och kan lagra energi över en längre period. Kemisk 

värmepumpslagring använder sig av endoterma reaktioner, värme tillförs under energilagringen 

för att sedan avges när reaktionen tillåts gå i tvärtom riktning. Två tankar används, en med hög 

temperatur och en med lägre i vilken den ena tanken innehåller reaktanter och den andra tanken 

produkter. Det finns dock många hinder för denna energilagring för at den ska anses vara hållbar 

att användas i nuläget. 

Biokemisk energilagring 

Biokemisk energilagring innebär att kunna producera vätgas från mikroorganismer. Detta kan 

antingen ske via foto- eller mörkfermentering [14]. Fotofermentering kräver ljus under 

processen, där processen är en form av fotosyntes. Mörkfermentering kräver inget ljus men 

kräver istället ett organiskt substrat som energi.     
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4.  Principer för energilagring i tankar 

4.1 Enkeltanksystem 

Ett enkeltanksystem fungerar som så att tanken laddas med den varma fluiden som kommer 

från solfångaren, den kalla fluiden i tanken töms och skickas åter till solfångaren. 

Densitetskillnader uppstår i tanken när det råder olika temperaturer, vilket gör att den varma 

fluiden håller sig på toppen och den kalla mot botten av tanken. Vissa tankar brukar fyllas med 

sten eller sand för att utöka lagringskapaciteten.  

 

Figur 2. Principschema för en solfångarpark med enkeltanksystem [15] 

  

4.2 Tvåtanksystem 

Med ett tvåtanksystem så är principen att två tankar används, den ena tanken är en varm tank 

och den andra en kall tank. Den varma tanken innehåller den varma fluiden som kommer från 

solfångaren medan den kalla tanken innehåller den avkylda kalla fluiden som kommer från 

turbinen. 
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Figur 3. Principschema för en solfångarpark med tvåtanksystem [15] 

4.3 Passiva lagringssystem 

Ett passivt system innebär att den värme som kommer från solfångaren, HTF (heat transfer fluid) 

överförs till ett lagringsmaterial. Laddning sker genom att den varma fluiden värmer 

lagringsmaterialet via en värmeväxlare [16]  . En nackdel är att värmeöverföringskoefficienten 

är väldigt låg då den värmeöverförande fluiden inte är i kontakt med lagringsmaterialet. Fluiden 

tappar dessutom temperatur allt eftersom den värmer upp lagringen. Detta innebär att fluiden 

kommer att ha en annan utgående temperatur än den ingående. 

 

Figur 4. Principschema för en solfångarpark med tvåtanksystem [15] 
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4.4 Sensibel lagring av smält salt 

Vid sensibel högtemperaturlagring av solenergi används ofta smält salt. Det är billigt i 

förhållande till andra lagringsmaterial och dess arbetstemperatur lämpar sig väldigt bra för de 

temperaturer som dagens högtryck- och temperaturturbiner arbetar vid [17]. Smält salt är inte 

brandfarligt, det är inte heller giftigt vilket gör att mycket pengar kan sparas in på eventuella 

säkerhetsåtgärder. När det gäller vattentankar är det vanligt med trycksättning för att inte ånga 

ska bildas vid högre temperaturer, smält salt är alltid i flytande form vid dessa temperaturer så 

ingen trycksättning behövs. Detta ger stora kostnadsbesparingar vid byggandet av en tank. Det 

finns flera olika typer av salter som används som lagringsmedium. Kostnader och egenskaper 

kan ses i tabell (2). 

Tabell 2. Egenskaper och kostnader hos olika salter för sensibel lagring [17] 

Material Arbets 
temp 
(°C) 

Densitet 
(KG/m3) 

Termisk 
Konduktivitet 
(W/m∙K) 

Specifik 
Värmekapacitet 
Kj/(kg∙K) 

HitecXL Solar 
salt 

120-500 1992 0,52 1,4 

Hitec solar salt 220-600 1899 Okänt 1,5 

Nitritsalter 250-450 1825 0,57 1,5 

Nitratsalter 265-565 1870 0,52 1,6 

Karbonsalter 450-850 2100 2 1,8 

  Kostnad       

  per kg     

  (USD/kg)       

HitecXL Solar 
salt 

0,93    

Hitec solar salt 1,19    

Nitritsalter 1    

Nitratsalter 0,5    

Karbonsalter 2,4    

  

Hitec Solar salt är det vanligaste saltet, det är ett binärt nitratsalt som består av 60 % NaNO3 och 

40 % KNO3. Principen med smält salt är väldigt simpel och effektiv. Det smälta saltet håller en 

temperatur av 288 °C i en väl isolerad kall lagringstank. Risken för att saltet ska stelna vid stop 

av anläggningen finns och därför används dessa blandningar för att stelning ska ske vid en lägre 

temp. Forskning bedrivs i dagsläget för att ta fram salter som smälter under 100 °C, detta ska 

kunna motverka problemet med frysning. HitecXL solar salt är ett ternärt salt, vilket är en 

sammansättning av 48 % Ca(NO3)2, 7 % NaNO3 och 45 % KNO3. Fryspunkten för denna 

sammansättning ligger på 120 °C. 

En- eller tvåtanksystem kan användas vid lagring av smält salt. En-tank-systemet kan lagra både 

det kalla och det varma saltet i samma tank, i dessa tankar sker skiktning och det kalla saltet 

kommer att finnas på botten och det varma i toppen av tanken. Detta system är billigare 

eftersom enbart en tank används dock är det svårare att uppnå en bra skiktning i tanken och 
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undvika att det varma och kalla blandas ihop. Tvåtanksystemet består av två lagringstankar, den 

ena med kallt salt och den andra med varmt salt, kostnaden är att två tankar behöver byggas 

men själva principen för att separerar varma fluiden mot den kalla fungerar utan problem med 

detta system. Vanligt vid dessa system är att den kalla tanken byggs av kolstål och den varma av 

rostfritt stål. Studier har visat att korrosion och oxidation orsakade av salter har minst påverkan 

på rostfritt stål och kolstål. Tanken isoleras oftast med mineralull omslutet runt tanken och tegel 

med ett lager av cellglas underifrån. 

4.4.1 Smält salt - direkta system 

Smält salt kan användas i direkta system, i dessa används samma medium för lagring som för 

värmetrasporterande fluid (HTF) [16]. I dessa system behövs ingen värmeväxlare då både 

lagringsmediet och HTF kan blandas. Dock behöver lagringsmediet pumpas ut i systemet vilket 

kan orsaka diverse problem med underhålls- och driftkostnader i förhållande till om vatten hade 

använts som HTF. 

4.4.2 Smält salt - indirekt system 

I ett indirekt system för smält salt används olika medium för HTF och lagring. Detta innebär att 

en fluid används för att transportera värmen från solfångaren medan en annan fluid används för 

lagring av värmen [18]. En värmeväxlare överför värmen mellan dessa två. Nackdelen i dessa 

system är förlusterna vid värmeväxling men fördelen är mindre kostnader för underhåll och 

drift. Vanligt är att olja eller ånga används för att transportera värmen från solfångaren.                 
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4.4.3 Solvärmeverket Solana 

Solvärmeverket Solana ligger i närheten av Gila Bend i Arizona och är ett enormt solvärmeverk 

som år 2013 togs i kommersiell drift. Solana har en installerad effekt på 280 MW och kan 

producera el när det är mörkt. Verket kan producera tillräckligt med el för att försörja 70 000 

hushåll med ett kontrakt på 30 år. Solana är av typen CSP (concentrating solar power) som med 

hjälp av ett paraboliskt tråg reflekterar ljuset mot ett recieverrör. Fluiden i recieverröret är olja 

som värms upp av den koncentrerade solen. Den varma oljan strömmar via tankarna och vidare 

där de sedan producerar ånga. Solvärmeverket använder sig av enorma tankar som rymmer 

125 000 ton smält salt. Temperaturen på saltet når ända upp till 390 grader Celsius [19].  Under 

dagen smälter saltet och under natten när solen slutat lysa värmer saltet upp oljan som flödar 

genom tankarna och som producerar ånga under nattetid. Värmen som saltet genererar nattetid 

kan driva generatorerna under sex timmar och el kan produceras allt eftersom efterfrågan på el 

finns. 

 

 

Figur 5. Principschema för solvärmeverket Solana [20]  
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5. PCM 
De materialen som används i latent värmelagring kallas för PCM (phase change materials) och 

är olika sorters material som lagrar stora mängder energi då det byter från en fas till en annan 

fas. Dessa har fördelen, jämfört med sensibla värmelager att de behåller en jämn temperatur 

under laddning och urladdning. När det är stor tillgång till solinstrålning kan värmen i t.ex. vatten 

från solfångaren ledas till PCM-lagret, materialet övergår då från fast till flytande med hjälp av 

värme som överförs via en värmeväxlare. Senare när solinstrålningen blir lägre kommer ämnet 

att sakta övergå i fast fas och avge värmen till det numera kalla vattnet som kommer från 

solfångaren. PCM klassas som ett passivt lager, detta på grund av att lagringsmaterialet är 

stationärt och olika HTF överför värme med lagret [21]. Alla ämnen är egentligen en form av 

PCM, det som avgör huruvida bra ett ämne kan lagra energi och passa in för ett system är tre 

faktorer. Den första är ämnets fasändringsentalpi. En hög fasändringsentalpi kräver höga 

energimängder för att ett ämne ska fasomvandla, vilket innebär att höga energimängder kan 

lagras och senare frigöras. En annan viktig faktor är fasändringstemperaturen, ett system som 

arbetar kring 100 grader Celsius kan inte använda sig av ett fasändringsmaterial som byter fas 

vid 800 grader, detta pga. att ämnet aldrig kommer att kunna övergå i fas. 

PCM har många bra egenskaper men det finns också nackdelar. Många salter som fungerar bra 

som PCM har väldigt låg värmeledningsförmåga, de flesta runt 0,5 W/(m∙K). Detta gör att 

värmen har svårt för att transportera genom lagret så att en jämn fördelning ska uppstå. För att 

detta inte ska vara ett problem så måste olika metoder användas för att lösa detta.  

5.1 Olika typer av PCM 
De vanligaste PCM som används brukar delas in i organiska, oorganiska och eutektiska PCM. 

Figur 1 nedan visar skillnaden mellan oorganiska och organiska PCM. 

 

 
Figur 6. Skillnaden mellan oorganiska och organiska PCM. [22] 
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5.1.1 Organiska PCM 

Organiska PCM brukar delas in i paraffiner och icke-paraffiner.  

Paraffiner 

Paraffiner utvinns från oljor och smälttemperaturen för det olika varierar med avseende på hur 

långa dess kolvätekedjor är. De vanligaste paraffinerna är de som är av typen 𝐶𝑛𝐻2𝑛+𝑛 detta är 

mättade kolväten. Paraffiner som ligger mellan C5 och C15 är vätskor medan resten är solitt vax. 

Organiska PCM kan anses vara kemiskt stabila och behåller ofta sin prestanda efter många 

omvandlingscykler. I tabell 1 nedan listas fördelar och nackdelar med organiska PCM. 

Icke-paraffiner 

Icke-paraffiner är fetter, glykoler och alkoholer. Detta är syror med den kemiska formeln 

𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)2𝑛𝐶𝑂𝑂𝐻. Dessa har väldigt lika egenskaper som paraffiner men har väldigt höga 

smälttemperaturer jämfört med paraffiner [23]. De kan frysa utan att ge någon underkylning, 

de har en skarpare fasövergång. Den största nackdelen med dessa är just att de är väldigt dyra 

och inte ekonomiskt hållbara i förhållande till deras bättre egenskaper.   

Fördelar  

+Krävs lite kylning för att frysa  

+Förmåga att smälta identiskt varje gång  

+Lätt att impregnera med byggnadsmaterial  

+Kemiskt stabil 

+Hög fasändringsentalpi  

+Icke toxisk  

+Ger inte upphov till rost 

Nackdelar 

-Brandfarligt 

-Volymetriska latenta värmelagringsegenskap låg 

-Låg värmeledningsförmåga i sitt fasta tillstånd  

Organiska PCM har olika fasändringstemperatur, latent värmelagringsförmåga, specifik 

värmekapacitet och termisk konduktivitet som lämpar sig för olika typer av system. I Bilaga 1 

listas olika typer av organiska PCM och dess egenskaper. 
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5.1.2 Oorganiska PCM 

Oorganiska PCM är ofta salt-/vattenbaserade föreningar och det är salthydrater, salter, vatten, 

eutektiska salter och gashydrater vilka är de oorganiska som praktiskt används mest idag då de 

andra är mer på experimentellt stadie.  

Salthydrater 

Salthydrater har studerats länge för deras lagringskapacitet. Det är sammansättningar av olika 

salter och vatten. Salthydrater har väldigt hög värmelagringskapacitet jämfört med de organiska 

föreningarna, vanligt är en värmelagringskapacitet mellan 250-400 KJ/dm3 [23]. Dessa har den 

kemiska formeln 𝑀𝑛𝐻2𝑂, den oorganiska föreningen är M. Det är väldigt billiga och tillgången 

till dessa är väldigt hög. Egenskaper hos salthydrater med låg smälttemperatur kan ses i Bilaga 

2. Egenskaper hos salthydrater bättre lämpade för applicering i solvärmesystem kan ses i Bilaga 

3. 

Skillnaden mellan olika smälttemperaturer och latent värmelagring har inget speciellt samband 

men en ökning kan ändå avläsas allt eftersom fasändringen sker på högre temperaturer, vilket 

kan ses i figur (7). Diagrammet visar på specifika temperaturer som är av intresse vid 

energilagring. 

 

Figur 7. Salthydrater och deras latenta värmelagringförmåga vid olika smältpunkter 

 

Eutekiskt salt 

Ett eutektiskt salt är en kombination av flera olika föreningar vars smältpunkt är lägre än för de 

enskilda föreningar som utgör det. Is och salt är ett typiskt exempel, is smälter vid 0 °C medan 

salt smälter vid 804 °C [24]. Den eutektiska blandningen av dessa två smälter vid 21,3 °C. 

Nya föreningar 

De oorganiska föreningar som fortfarande är på experimentellt stadie är nitrater, hydroxider, 

klorider, karbonater och fluorider. Dessa har väldigt höga smälttemperaturer och varför dessa 

lämpas väldigt bra i högtempererade system.  
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De oorganiska PCM har en högre latent energilagringsförmåga per volymenhet än vad de 

organiska har och dessutom en väldigt hög värmekonduktivitet, vilket innebär att de har bra 

isoleringsförmåga [25]. I tabell 2 nedan listas fördelar och nackdelar med oorganiska PCM. 

Fördelar 

+Hög latent energilagringsförmåga per volymenhet  

+Tillgänglighet och låga kostnader  

+Skarp smältpunkt  

+Hög värmeledningsförmåga  

+Hög smältentalpi  

+Ej brandfarligt  

 

Nackdelar 

-Förändring av volymen är mycket hög 

-Nedkylning är ett stort problem vid fasövergång 

-Kärnbildning behövs, blir ofta obrukbar efter ett antal fasövergångar 

 

5.1.3 PCM på marknaden 

Ute på marknaden idag finns det en mängd olika företag som tillverkar PCM tillämpade för 
specifika ändamål. Det är ofta för olika sorters kylmetoder, temperaturstabilisering, lagring av 
solenergi eller annan form av energi.  

 

Tabell 3. Olika tillverkare av PCM [26, 27, 28, 29, 30, 31, 32] 

Företag Temperaturområde (°C) Hemsida 

Rubitherm -3 till 100 www.rubitherm.de 

Doerken -22 till 28 www.doerken.de 

Teap -50 till 78 www.teappcm.com 

Cristopia -33 till 27 www.cristopia.com 

Mitshubishi 
Chemical 

9,5 till 118 www.mfc.co.jp 

Climator Sweden AB -18 till 70 www.climator.com 

Eps Ltd  -114 till 164 www.epsltd.co.uk 

PCM products -100 till 885 www.pcmproducts.net 

 

http://www.rubitherm.de/
http://www.doerken.de/
http://www.teappcm.com/
http://www.cristopia.com/
http://www.mfc.co.jp/
http://www.climator.com/
http://www.epsltd.co.uk/
http://www.pcmproducts.net/
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En blandning av olika egenskaper för PCM från Rubitherm, Cristopia, Teap, Mitshubishi Chemical 

går att avläsa i Bilaga 5 [26, 28, 29]. 

Climator Sweden AB 

Climator Sweden AB är ett svenskt företag som grundades 1979. De bedriver försäljning, 

produktion samt forskning av deras PCM som kallas för climsel. Climator håller till i Skövde varpå 

deras huvudkontor ligger [30]. Climator Sweden AB och dess olika PCM kan avläsas i Bilaga 6. 

Climator Sweden AB har väldigt bra lagringskapaciteter kring temperaturerna -18 och -21 °C 

samt vid +58 och +70 °C. Värden tagna från bilaga 6 kan avläsas i figur (8). Det högre 

temperaturområdet lämpar sig väldigt bra för lagring av solenergi.  

 

Figur 8. Climsel PCM och deras latenta värmelagringförmåga och smältpunkter 

PCM products 

PCM products är ett brittiskt företag som tillverkar PCM produkter. De tillverkar eutektiska 

föreningar, salthydrater och organiska föreningar som är lämpade för energilagring. Det 

tillverkar även färdiga applikationer med inkapslat PCM. Det är allt ifrån PCM-bollar, inkapslade 

rör/tuber, plattor, påsar, allt tillämpat för antingen kyl- eller värmelagring. Det som utmärker 

PCM produkts mot de andra företagen är deras enorma temperaturområde. De arbetar med 

PCM som går ända från -100 °C till +885 °C.        

      

De organiska PCM i tabell (4) är specifikt utvalda med en fasändringstemperatur mellan 50 – 164 

°C eftersom de vanligaste uppvärmningssystemen arbetar inom det valda temperaturområdet. 

[33]  Dessa organiska PCM lämpar sig bra med solvärme.  
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Tabell 4. Egenskaper hos olika organiska PCM från PCM products för latent energilagring [33] 

PCM Fasändrings- 
temp 

Densitet  Latent 
värmelagringsförmåga 

Volymetrisk 
värmekapacitet 

Specifik 
värmekapacitet  

Termisk- 
konduktivitet 

Max 
temp    

  (°C) (Kg/m3) (KJ/kg) (MJ/m3) (KJ/Kg∙K) (W/m K) (°C) 

A164* 164 1500 290 435 2,42 Ingen 
data 

280 

A155 155 900 100 90 2,2 0,23 250 

A144 144 880 115 101 2,2 0,23 250 

A133 133 880 126 111 2,2 0,23 250 

A118** 118 1450 340 493 2,7 Ingen 
data 

300 

A95 95 900 205 185 2,2 0,22 300 

A82 82 850 155 132 2,21 0,22 300 

A70 70 890 173 154 2,2 0,23 300 

A62 62 910 145 132 2,2 0,22 300 

A60H 60 800 212 170 2,15 0,18 400 

A60 60 910 145 132 2,22 0,22 300 

A58H 58 820 243 199 2,85 0,18 300 

A58 58 910 132 120 2,22 0,22 300 

A55 55 905 135 122 2,22 0,22 300 

A53H 53 810 166 134 2,02 0,18 300 

A53 53 910 130 118 2,22 0,22 300 

A52 52 810 222 180 2,15 0,18 300 

A50 50 810 218 177 2,15 0,18 300 

*= Intressanta PCM 
** = Högintressanta PCM 
 
PCM products erbjuder även eutektiska PCM som har en smältpunkt under 0 °C. Dessa är väl 

anpassade för att kunna lagra kyla och kan avläsas i bilaga 7 [33]. Om ett system arbetar med 

väldigt höga temperaturer så erbjuder PCM products ett antal PCM för det ändamålet också och 

finns att avläsa i Bilaga 8. 

Samma trend gäller för dessa högtempererade PCM, högre upp på temperaturskalan ger 

enstaka PCM betydligt högre energilagringsförmåga än de i det lägre temperaturområdet. 
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Figur 9. Latenta värmelagringsförmågan och smältpunkter för högtempererade PCM 

 
 
Olika PCM har olika värmelagringsförmåga vid vissa specifika smälttemperaturer. Detta är det 
som avgör hur bra ett PCM fungerar för ett system som jobbar vid en viss temperatur. Det är 
viktigt att veta vilket PCM som fungerar bra och har hög värmelagringsförmåga vid olika 
smälttemperaturer. Ofta kräver PCM att systemet arbetar i närheten av dess smälttemperatur 
för att så hög energilagring som möjligt ska kunna uppnås.

0

100

200

300

400

500

600

700

1
0

4

1
2

0

1
9

1

2
2

7

2
5

4

2
8

5

3
0

2

3
2

0

3
3

4

3
8

2

4
2

5

4
8

3

5
0

0

5
3

5

6
4

0

6
8

7

6
9

9

7
0

5

7
5

5

8
8

5

K
J/

kg

Smälttemp °C

Värmelagring

Linear (Värmelagring)



23 
 

 

5.1.4 Åtgärder för att öka värmeöverföringen i PCM 

Värmelagringsförmågan är generellt väldigt dåligt för salter. Olika åtgärder har gjorts för att öka 

värmeledningsförmågan. Det har testats med blandning av värmeledande tillsatser, större 

överföringsyta samt olika PCM i samma lager.  

En metod som finns är att blanda flera olika PCM med ämnen som har hög värmeledningsförmåga. På 

så sätt kan det kombineras med att PCM står för den höga lagringsförmågan och det andra ämnet för 

värmeledningen genom lagret. I forskning har grafit använts, det har bra värmeledningsförmåga, låg 

densitet och hög kemisk motståndskraft [34]. PCM blandat med grafit kan se ut på olika sätt, ofta 

genom impregnering av PCM i en porös struktur, att finfördela grafit i PCM eller komprimera ihop PCM 

och grafit. Blandning av PCM med grafit visade sig öka värmeledningsförmågan till mellan 3 – 30 

W/(m∙K) med 10 – 30 % grafit i blandningen. 

En annan metod är att sätta flänsar på överföringsrören inne i lagringstanken. Detta skapar bättre 

överföring mellan PCM [35]. Det är viktigt att inte för mycket PCM används då densitetsskillnader 

uppkommer vid fasövergångarna. Med hjälp av flänsar kan den värmeöverförande ytan effektivt ökas. 

Flänsarna är gjorda med antingen koppar, stål, aluminium eller grafitfolie.   

 

Figur 10. Vanliga flänsar som används vid värmeöverföring [35] 

Den tredje metoden är att använda flera olika PCM med olika smälttemperaturer. Ofta är det viktigt 

att skiktning sker i tanken då en högre temperatur kan tas ut från toppen av tanken. Skiktningen gör 

att temperaturen skiljer sig rejält från tankens botten till toppen. Detta är vanligt i ackumulatortankar 

som inte har en värmeöverförande slinga utan en direkt blandning av HTF och tankens medium, 

kommer alltid temperaturen att skilja i tanken oavsett tank, dock olika mycket beroende på vilken 

tank. Idén är att då HTF (värmefludien) strömmar genom tanken kommer temperaturen på HTF att 

minska allt eftersom värme avges i tanken. Ett PCM med samma smälttemperatur skulle orsaka att 

HTF måste ha en väldigt hög ingående temperatur för att kunna smälta hela PCM [36]. Om HTF har för 

låg temperatur kommer den efter en viss sträcka inte klara av att smälta PCM. Detta kommer leda till 

att vissa delar av PCM fortfarande är i fast fas vilket inte är önskvärt. För att få ut så mycket effekt som 

möjligt måste fullständig fasförändring ska ske. Om lagret istället byggs i olika våningar i tanken med 

ett PCM på botten som har lägre smälttemperatur och för varje våning uppåt har PCM en ökande 

smälttemperatur skulle detta problem kunna lösas. 
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Inkapsling av PCM 

PCM-bollar 

PCM-bollar fungerar som så att ett PCM kapslas in i plastbollar. Dessa plastbollar kan utformas i vilken 

storlek och form som helst utifrån användningsområde. Dessa är speciellt utformade för att passa bra 

till lagring av solfångarvärme.   

 

Figur 11. PCM-bollar [32] 

Solenergi lagras vanligen sensibelt med vatten. Eftersom att solenergin är så oförutsägbar och ger 

enorma mängder energi under vissa perioder så måste denna energi lagras. En lösning för att lagra 

dessa bollar i en tank har flera fördelar. Denna lösning för latent lagring ger möjlighet för lagring av 

betyligt mer energi för en mindre volym. Denna metod minskar även problemen som finns med 

värmeöverföringen mellan lagret samt minimerar problemen med läckage och korrosion från skadliga 

PCM. Dessa metoder fungerar dock bara på arbetstemperaturer under 100 °C då plasten för 

inkapslingen inte klarar av högre temp [37].    

 

Figur 12. PCM-bollar i en lagringstank [37] 
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Platta PCM-behållare 

 

Figur 13. Formblåsta behållare i plast [32] 

Denna form av inkapslingsmetod sker med hjälp av formblåsta behållare gjorda av högdensitets 

polyeten, de kan bli fyllda med positiva eller negativa PCM, d.v.s. PCM med en smältpunkt över eller 

under 0 °C. Dessa passar inte till högtempererade system precis som för PCM-bollarna och kan inte 

användas i system som arbetar med temperaturer över 100 °C. Varje behållare innehåller ungefär 3 

liter och tack vare den speciella designen kan de staplas på varandra och innehålla en stor mängd PCM 

på liten yta. Dessa kan användas för reglering av temperatur i byggnader. Luftspalter mellan behållare 

ger luft som strömmar igenom en hög överföringsyta.  

Rörbehållare  

 

Figur 14. Fullt tätade rörbehållare för PCM [32] 

Dessa fungerar ungefär på samma sätt som platta PCM-behållare. Det är fullt tätade rörbehållare 

innehållandes ett lämpligt PCM [32].   Deras form gör det möjligt att stapla dessa tätt i både vertikal 

och horisontal riktning i olika typer av tankar. Deras design gör att även här kan vatten eller luft passera 

för optimal värmeöverföring.  
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6. Nya energilagringsprinciper på marknaden 

6.1 Vacuum super insulation (VSI)  
Vacuum super insulation (VSI) är en tysktillverkad lagringstank som tillverkas av företaget 

Hummelsberger. Tanken är avsedd att lagra solenergi och tappvarmvatten men även för att lagra ånga 

i högre temperaturer till industriprocesser. 

En 15 m3 pilottank har värmeförluster motsvarande 1,98 W/K detta motsvarar 0,23 °C per dag med en 

temperaturskillnad på 95 °C inne i tanken och 0 °C utanför. Detta innebär att tanken enbart tappar 20 

°C på 100 dagar. För att sätta detta i perspektiv kan det jämföras att en vanlig konventionell tank tappar 

ungefär 1 °C per dag [38]. Denna lagringsmetod kan användas för sensibel, latent och termokemisk 

lagring.  

Den termiska isoleringen fungerar med hjälp av en liten stålcylinder inuti en större stålcylinder som 

skapar ett mellanrum. Dessa väggar är impregnerade av perlit, ett super-isolerande material och 

mellan väggarna råder vakuum med ett tryck på 0,05 till 0,1 mbar. En ny tank klarar volymer ända upp 

till 100 m3. För närvarande är 95 °C den högsta arbetande temperaturen men högre temperaturer 

kommer bli möjligt. 

 

Figur 15. VSI-tank [38] 

Dessa långtidslagrande tankar är fortfarande väldigt dyra i förhållande till en konventionelltank. En 

tank på 10 till 15 m3 kostar idag mellan 185 000 till 230 000 kr och en tank upp mot 30 m3 kostar runt 

340 000 kr. För att jämföra detta kan skillnaden i pris avläsas i figur (6), där priserna är prognostiserade 

värden för konventionella tankar. Då de flesta konventionella tankar är mindre än 10 liter fick priset 

för de större kalkyleras.  
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Figur 16. Pris för VSI och konventionella lagringstankar 

 

6.2 Swerod 
Swerod grundades 2006 och arbetar med olika former av lagringstekniker. Swerod har ett nära 

samarbete med företaget Climator Sweden AB som ligger i Skövde och tillverkar PCM-material som 

Swerod använder i sina produkter. Swerod har även ett samarbete med instutionen för energiteknik 

på KTH i Stockholm. All tillverkning av Swerods produkter sker i Katrineholm och Skövde.  

Swerod tillverkar swerodstavar för lagring av energi. De består av ett speciellt plastmaterial som 

förvarar PCM materialet diffusionstätt. Stavarna är temperaturtåliga och ger en stabil förvaring av 

PCM-materialet. Energistavarna innehåller olika typer av PCM beroende på användningsområdet. 

Stavarna klarar dock inte av högre temperaturer än 100 °C.  

 

 

Figur 17. Swerodstav [39]  

 

Swerodtankar är swerods egna lagringstank, swerodstavar placeras i vattentankar för lagring av värme. 

Swerodtankar kan bestå av flera seriekopplade tankar som bildar en större enhet. Storleken för 

tankarna uppgår till 5 m3 men 5 st olika standard storlekar finns att välja mellan. Ungefär 1000 stavar 

används för att fylla en tank på 5 m3 [39]. Dessa stavar kan då lagra 3-400 kWh beroende på vilken 

climsel typ som används. 

Den värmeöverförande delen till tankarna separeras med hjälp av två värmeväxlare. Detta för att 

systemet ska vara helt separerat med husets vattenburna system.  
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Figur 18. Princip för par kopplade Swerodtankar med energistavar [39] 

Swerodtankar är väldigt dyra i förhållande till storlek jämfört med konventionella ackumulatortankar. 

Men eftersom att swerods tankar använder sig av PCM som medium kommer tankarna att kunna göras 

mindre och materialkostnad att sparas in, figur (20). 

 

Figur 19.  Pris för Swerod och konventionella lagringstankar med avseende på volym 

 

Figur 20. Volym för Swerods och konventionella tankar vid samma effekt 
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7. Metod 
Metoden för projektet gick ut på att skapa en lämplig lagringstank till Absolicons solfångarpark, denna 

tank skulle även använda sig av PCM-teknik. Två lagringstankar gjordes teoretiskt från grunden, 

lagringstank 1 och lagringstank 2. Även en metod för inkapslingen av PCM vid höga temperaturer 

gjordes.  

7.1 Absolicon Solar Collector AB pilot park 

Ett pilotprojekt som pågår just nu för Absolicon Solar Collector AB innefattar uppförandet av en 

solfångarpark med koncentrerande solfångare. Denna solfångarpark ska kunna leverera ånga till 

industrier samt förse fjärrvärmenätet med värme. Syftet med pilotparken är att i första hand visa upp 

helt ny teknik från Absolicon inkluderat deras nydesignade solfångartyp. Eventuellt ska en ny form av 

lagringstank kopplas in på pilotparkens system. Lagringstanken ska vid laddning kunna lagra stora 

mängder solvärme med hjälp av PCM-teknik och direkt från tanken kunna producera industriånga eller 

värme till fjärrvärmesystemet. Varje solfångare på pilotparken är uppskattad att producera 1000 

W/m2, med en solfångaryta på 48 m2. Detta skall ge parken en totaleffekt på 48 kW. Ångan som skall 

produceras skall hålla en temperatur på 160 °C.    

7.2 Lagringstank 1 (PCM+rapsolja+kopparslinga) 

Detta är enbart teori om hur lagringstank 1 kommer att se ut vid ett bygge. Men det är även denna 

teori som används i beräkningarna. Ackumulatortanken dimensionerades utifrån den minsta möjliga 

beställningen från PCM Products som inte behövde göras för hand vilket var 1000 kg. En kopparslinga 

med lämplig storlek valdes för uppvärmning av tanken. Kopparslingan skulle slingra sig nerifrån och 

upp genom tanken för att utnyttja värmen så bra som möjligt, se figur (21). 

 

Figur 21. Kopparslinga [40] 
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Tanken delades in i flera våningar, dessa våningar skulle packas ihop med flera påsar vilka skulle 

innehålla ett PCM. Våningarna skulle bestå av ett galler så att eventuell vätska skulle kunna färdas fritt 

genom hela tanken. Tanken skulle även innehålla en vegetabilisk olja (rapsolja) som omsluter PCM-

påsarna. Varför rapsolja användes istället för vatten var för att slippa problematiken som medföljer av 

en trycksatt tank vid temperaturer upp mot 160 °C. Idén för det här projektet var att teoretiskt koppla 

ihop tanken med fjärrvärmesystemet. Tanken skulle inte kunna leverera några mängder som det skulle 

behöva i ett riktigt system utan den skulle enbart visa potentialen det finns med en sådan tank. En 

ventil som visar den producerande ångan skulle då finnas tillgänglig, detta för att visa att tanken kan 

producera ånga som lovat. 

För beräkning av värmeöverföringen från kopparröret till den omgivande vätskan i tanken krävdes det 

att de termiska förlusterna i form av konvektion och strålning från kopparröret beräknas. Med 

konvektion menas energiutbytet mellan en fast yta och den omgivande fluiden som tidigare nämnts, i 

detta fall innebär det värmen som kommer att strömma från den varma fluiden i kopparröret, genom 

kopparröret och till vätskan i tanken. Det finns två typer av konvektion, påtvingad eller naturlig. När 

den omgivande fluiden tvingas strömma över en yta med hjälp av t.ex. en pump eller fläkt så är 

konvektionen påtvingad medan naturlig konvektion innebär densitetsskillnader på grund av fluidens 

temperatur från början och efter att ha avgett värme. I detta fall användes beräkningar liknande de för 

ett element som avger värme till ett rum. I detta fall var det värmeöverföringen till en tank där tanken 

motsvarar rummet och den omgivande oljan motsvarar det som i vanliga fall i ett rum är luft, alltså 

den omgivande vätskan och kopparröret i tanken motsvarar elementet som värmer upp ”rummet”.  

7.2.1 Schematisk koppling till fjärrvärmenätet för lagringstank 1 

I figur (22) kan en schematisk bild av inkopplingen av den tänkta tanken till fjärrvärmesystemet ses.  

 

 

Figur 22. Schematisk bild över lagringstank 1 och dess koppling till fjärrvärmenätet 
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Standby läge för lagringstank 1 

Punkt (1) på bilden är den direkta framledningen till fjärrvärmenätet som ligger på 160 °C, punkt (2) är 

vid detta läge stängd. Detta är när tanken är i standby läge och varken laddas eller urladdas.  

Laddning av lagringstank 1 

Ventilen vid punkt (2) som ligger på framledningen till tanken är vid detta tillstånd öppen och laddning 

sker med 180 °C vatten som leds vidare till tanken. Solfångaren kommer att producera 180 °C vatten 

som värmer tanken. Den utgående temperaturen från tanken är direkt beroende av temperaturen inne 

i tanken. Detta för att kunna upprätthålla ett konstant flöde så att solfångaren kan producera 180 °C 

vatten från returledningen (4) som innehar 140 °C. Den utgående temperaturen från tanken kommer 

att variera från 143 – 176 °C som kan ses i punkt (3) och detta förs vidare till fjärrvärmenätet. 

Returledningen håller alltid 140 °C och går vid laddning via solfångaren. 

Urladdning av lagringstank 1 

Vid urladdning av tanken går returledningen direkt till punkt (5) som är förvärmaren, därefter 

fortsätter den till punkt (6) som värmer det förvärmda vattnet till 160 °C som leds till fjärrvärmenätet. 

Vid detta tillstånd är solfångaren stängd och används inte.    

7.2.2 Beräkning för laddning och urladdning av lagringstank 1 

Nedan följer teorin med beräkning för laddning och urladdning av lagringstank 1. 

Sensibel värmelagring 

För beräkning av sensibel lagring används ekvationen: 

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝐶𝑝 ∙ △ 𝑇    [W] (1) 

Där Q står för hur mycket sensibel värme i from av energi som kan lagras eller frigöras (kJ) och m är 

ämnets massa, Cp är ämnets specifika värmekapacitet och △T är skillnaden mellan ämnets 

utgångstemperatur och sluttemperatur. I denna ekvation (1) spelar ämnets massa och specifika 

värmekapaciteten stor roll på hur effektivt lagringen kan ske. 

 

Latent värmelagring 

För att beräkna den totala energimängden som krävs för att värma och smälta ett medium används 

ekvationen: 

 𝑄 =  𝑚 ⋅  𝑐 ⋅  ∆𝑇 +  𝑚 ⋅  ℎ    [W] (2) 

Där m = ämnets massa, C = specifika värmekapaciteten, ∆T = skillnad i temperatur och h = ämnets 

smältentalpi.   

Värmeöverföring 

Värmeöverföring kan ske på tre olika sätt via konduktion, konvektion och strålning. 

Konduktion är när två ämnen har fysisk kontakt och energin som överförs kan beräknas med hjälp av 

ekvation: 
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𝑄 =  𝑘 ⋅ 𝐴 ⋅  ∆𝑇    [W] (3) 

k = materialets värmekonduktivitet, A = kontaktyta, ∆T = Skillnaden mellan de båda ämnenas 

temperatur.  

Konvektion är en rörelse i en vätska eller gas, det kan vara för vatten eller luft. Konvektion är en typ av 

värmeöverföring som sker när ett fast material är i kontakt med en strömmande vätska och kan 

beräknas enligt Newtons lag för värmeöverföring: 

𝑄 = 𝑈 ⋅ 𝐴 ⋅ (𝑇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑)   [W] (4) 

U = materialets värmeöverföringstal, A = värmeöverförande yta, Tsolid = temperatur för det fasta ämnet, 

Tfluid = temperatur för vätskan. Här kan även den logaritmiska medeltempen användas = ΔTm. 

För laddning och urladdning av tanken måste den totala värmeöverföringen från kopparröret till 

mediet i ackumulatortanken bestämmas enligt: 

�̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔 =  �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣 + �̇�𝑟𝑎𝑑   [W] (5) 

För att bestämma konvektionsförlusten från kopparröret till fluiden i tanken behöver 

värmeöverföringskoefficienten bestämmas. Ett första steg är att fluiden runtomkring antas vara stilla 

eftersom det är instängt i tanken, och därmed sker ingen påtvingad konvektion av fluiden runt 

kopparröret. Värmeövergångskoefficienten kan beräknas enligt: 

𝑈 =
1

1

𝑎𝑖
+

𝑑𝑘𝑜𝑝𝑝𝑎𝑟

𝜆𝑘𝑜𝑝𝑝𝑎𝑟
+

1

𝑎𝑢

    [W/(m2K)] (6) 

där ai är värmeövergångstalet på insidan av kopparröret, λkoppar är kopparrörets värmeledningstal och 

dkoppar är tjockleken på kopparröret. 

När dessa variabler bestämts kan värmeövergångskoefficienten bestämmas och i sin tur även den 

konvektiva värmeöverföringen.  

Värmestrålningsförlust 

Den värmestrålning som emitteras av en yta kan bestämmas enligt: 

�̇�𝑟𝑎𝑑 = 𝜀𝜎𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑜)    [W]  (7) 

Där 𝜀 är ytans emissivitet, 𝜎 = 5,67 ∙ 10−8 [W/m2∙K4] är Stefan-Boltzmans konstant, As är ytans area, 

Ts och To är yt- respektive omgivningstemperaturen i Kelvin [K].  

 

Den totala värmeöverföringen från kopparröret till fluiden kan alltså bestämmas enligt: 

�̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑈𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇𝑓) +  𝜀𝜎𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑜)  [W] (8) 

För laddning av tanken används ekvation: 
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𝑄𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 − 𝑄𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡    [W] (9)  

Qförlust beräknas från ekvation (3) I avsnitt 4.3 värmeöverföring. 

För urladdning antas samma värme ta sig tillbaka med avseende på förlusten över tiden som tanken 

står. Därför används samma ekvationer vid urladdning som vid laddning. [41]           

 

7.2.3 Dimensionering av lagringstank 1 

När tanken dimensionerades så måste det först bestämmas hur mycket effekt som skulle ladda tanken. 

Det lättaste sättet att dimensionera tanken var att använda medel för året, då kan laddningen i stort 

sätt alltid uppfyllas och bästa möjliga energilagring kan ske, utslaget på hela året. Dimensionering kan 

också ske efter vinterhalvåret, där tanken dimensioneras utifrån förutsättningarna på vintern, då 

energin behövs som bäst. Dock i detta fall valdes en dimensionering utifrån sommarhalvåret. Antalet 

soltimmar för Härnösand valdes och det går att anta att Härnösand har 8,36 h sol i genomsnitt per dag 

under sommaren. När antalet soltimmar har räknats ut kan den totala effekten per dag beräknas och 

det var utifrån detta som tanken skulle dimensioneras efter. Den effekt beräknades antogs kunna 

producera 180 gradigt vatten, varför 180 grader användes var för att PCM hade en smälttemperatur 

på 164 grader så den värmeöverförande fluiden var tvungen att ha högre temp. Massan för mediet i 

tanken beräknades då med hjälp av ekvation (2) genom att använda den specifika värmekapaciteten 

och smältentalpin för ämnet. Detta innebar att massan valdes för att med given effekt kunna värmas 

till en specifik temperatur samt övergå helt i fas. Dock för detta fall användes i slutändan 1000 kg då 

det var den minsta möjliga beställningen för PCM varpå dimensioneringen i detta fall fick utgå från det.  

         

7.2.4 Värmeförlust från lagringstank 1 

Efter dimensionering av tanken och när alla mått var kända kunde värmeförlusterna från tanken 

beräknas. Som isolering för denna tank valdes en typisk isolering på 10 cm mineralull. För att beräkna 

den totala förlusten för tanken användes ekvation (4), där A var mantelarean för tanken, och U var 

värmeöverföringstalet för mineralull 10 cm, samt skillnaden mellan temperaturen i tanken mot 

omgivningen där medeltemperaturen för Härnösand är 4,4 °C.     

7.2.5 Val av PCM 

Efter noga granskningar av olika PCM på marknaden så valdes ett lämpligt PCM för detta område. 

Viktigt för PCM var att dess värmelagringsförmåga var hög, vilket många PCM har. Extra viktigt för val 

av PCM var att dess smältpunkt skulle ligga exakt vid arbetstemperaturen för systemet, detta innebar 

att ett PCM som skulle väljas krävde en smälttemperatur runt 160 °C för att kunna utnyttja den enorma 

mängd som lagras just vid fasövergången. Genom granskning av diagrammet för olika PCM från olika 

tillverkare, figur (4), så kunde de flesta PCM uteslutas. Saltlösningen (NaC2H3O2.3H2O), har en 

smälttemperatur på 137 °C och en värmelagringsförmåga på 172 KJ/kg, vilket var en alldeles för låg 

smälttemperatur samt värmelagringsförmåga.  Efter detta kunde alla salter uteslutas och de 

återstående var de organiska PCM från PCM products. Efter att ha granskat PCM Products organiska 

PCM så valdes deras produkt (A164) som är en sockeralkoholblandning med en smältpunkt på 164 °C 

och en värmelagringsförmåga på 290 KJ/kg. Specifikationer för A164 kan ses i Bilaga 10. Detta var det 
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enda PCM som hade en smältpunkt i närheten av 160 °C och en så pass hög värmelagringsförmåga. 

Efter en lång utvärdering beställdes ett prov på 10 kg av ämnet A164 från PCM products.  

7.2.6 Inneslutning av PCM 

Själva inneslutningen av PCM var den svåra biten. Systemet kommer att arbeta med temperaturer på 

160 °C vilket gör att PCM inte kommer att kunna inneslutas av de tidigare nämnda lösningarna. En 

sådan hög temperatur skulle få PCM-bollarna, rörbehållarna och plattorna gjorda av plast att smälta 

och medföra läckage i tanken. Detta medför stora utmaningar för hur PCM ska inneslutas effektivt utan 

att ta skada och för att behålla en inte alltför kostsam lösning. När temperaturer börjar närma sig över 

100 °C är det vanligt att någon form av metallinneslutning används, detta är dock väldigt kostsamt 

vilket gör att det inte blir lönsamt i längden. Min egen lösning för inneslutning av PCM var att använda 

stekpåsar. Dessa stekpåsar är gjorda för att klara högre temperaturer (upp till 200 °C) [42]. Fördelen 

med påsarna är att de enkelt kan packas ihop med varandra samt att de är rörliga för eventuella 

volymskiftningar vid fasövergången av PCM. Påsarna var också väldigt billiga och medförde därför inga 

onödiga kostnader. För beräkning av överföringen mellan mediet i tanken och genom påsarna antogs 

värmeöverföringen där i mellan hundraprocentig.  

 

Figur 23. Stekpåsar från Kitchen Craft, dessa tål temperaturer upp till 200 °C [42] 

 

7.2.7 Praktiska tester för inneslutning av PCM 

Inneslutningen av PCM är väldigt viktigt samt att ingen tidigare hittat på ett hållbart sätt att innesluta 

PCM vid höga temperaturer. Oftast används metallinneslutningar vid höga temperaturer som är 

väldigt kostsamma. Eftersom att mitt lagringssystem i framtiden ska kunna arbeta vid temperaturer 

kring 160°C så krävdes ett antal enkla tester för att kunna utvärdera om stekpåsarna som är gjorda av 

nylon är en bra lösning för inneslutning av PCM vid högre temperaturer.   

Några praktiska tester genomfördes för inneslutningen av PCM. Dessa tester gick ut på att värma upp 

rapsolja i en kastrull till 180°C på en värmeplatta, temperaturen mättes med en PT1000-givare för att 

sedan göra tester för stekpåsar med olika medium inuti. Därefter gjordes fler tester med sackaros som 
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smälter kring 180 °C för att utvärdera påsarnas så kallade ”smärtgräns” där de brister och inte längre 

kan innesluta PCM.  

   

Figur 24. Arbetsbänk med värmeplatta, rapsolja, kastrull och PT1000-givare 

Påfrestningstest för utskuret prov 

Det första testet gick ut på att värma upp rapsoljan till 180°C och sedan placera ett utskuret prov från 

stekpåsen i oljan, låta det värmas i 10 minuter för att sedan analysera effekterna som värmen hade på 

provet.  

Påfrestningstest för påse med inneslutna stenar 

Det andra testet gick ut på att precis som i det första testet, värma upp till 180°C fast istället för ett 

litet prov så användes en hel påse med stenar inneslutna. Dessa stenar var vassa och kantiga för att 

kontrollera hur mycket påfrestning som materialet klarade vid dessa temperaturer.    

Påfrestnings- och fasövergångstest från fast till flytande fas med rapsolja 

För det tredje testet gällde samma sak som för andra testet, skillnaden i detta fall var att rapsolja 

istället för sten inneslöts. Rapsoljan frystes ner med hjälp av en klimatkammare till -25°C, detta för att 

all rapsolja skulle övergå i fast fas. Därefter värmdes påsen upp till 180°C för att undersöka hur väl den 

klarar en fasändring. För detta test användes en stor påse, samt en mindre påse för att även testa 

påverkan vid olika volymer av påsarna. 

  



36 
 

Påfrestnings- och fasövergångstest från fast till flytande fas vid högre temperaturer med sackaros 

För det fjärde testet så värmdes 100 gram sackaros (vanligt socker) med 100 gram rapsolja upp till 200 

°C. Detta för att analysera påsens tålighet vid ämnen som har en smältpunkt runt 180 °C. Detta test 

genomfördes som ett slitningstest för att visa vart gränsen för inneslutning för dessa påsar går. 

Därefter mättes även temperatursänkningen i det öppna kärlet för just detta medium (100 gram 

sackaros + 100 gram rapsolja). Därefter hettades 200 gram rapsolja upp för att referera till det tidigare 

testet och analysera skillnaden i temperatursänkning. 

Förseglingstester  

Det femte testet gjordes för att analysera försegling av påsarna och hur dessa skulle klara av att 

förseglas på ett enkelt sätt och dessutom vara temperaturtåligt. Först förseglades tre stycken påsar 

med hjälp av en värmepistol som lödde ihop påsarna. Därefter användes en annan metod där fyra 

stycken påsar förseglades med hjälp av ett hög tempererat silikon. Alla påsar bestod av sackaros 

invändigt.    

7.3 Lagringstank 2 (PCM+vattenglykol+VVX) 
Lagringstank 2 var teoretiskt uppbyggd med samma isolering, PCM, inneslutning av PCM som 

lagringstank 1. Detta innebar att samma förluster, isolering, PCM och inneslutning användes 

(8.2.4),(8.2.5) och (8.2.6). Istället för kopparslinga skulle två värmeväxlare användas, de värmeväxlare 

som är valda är av typen (SWEP B5THx16/1P-SC-M(4x3/4"&16)) och dessa ska kunna producera 53 kW, 

mer om dessa går att läsa i Bilaga 9. De två värmeväxlarna skulle kunna se till att tanken kunde laddas 

samtidigt som den producerar värme till fjärrvärmenätet men även laddas med full effekt från 

solfångarna när effektbehovet är lågt. Tanken skulle producera 160°C vatten till fjärrvärmenätet. Det 

medium som användes och omslöt PCM var för denna tank inte olja utan en glykolvattenblandning 

vilket innebar att tanken var tvungen att vara trycksatt. På den här tanken skulle även en ventil finnas 

tillgänglig för att visa att ångproduktion är möjlig. 

7.3.1 Schematisk koppling till fjärrvärmenätet för lagringstank 2 

 

 

Figur 25. Schematisk bild över lagringstank 2 och dess koppling till fjärrvärmenätet 
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Solfångaren var tvungen att producera 200 °C under laddning. De valda temperaturerna var dock bara 

teoretiska för att laddningen ska gå något fortare och för att värmeväxlarna ska kunna utnyttjas till 

max och producera 53 kW. I verkligheten behövdes inte så stora värmeväxlare för tanken, laddning var 

fortfarande möjligt men det skulle ta längre tid. Med så stora värmeväxlare var laddningen beräknad 

att gå betydligt fortare än nödvändigt men det visade också den maximala potentialen med 

lagringstanken.  

Standby läge för lagringstank 2 

Vid standby läge för denna tank gällde samma förutsättningar som för lagringstank 1. 

Laddning av lagringstank 2  

Under laddningen skulle 200 °C vattenglykol värma 164°C vattenglykol till 180°C via en motströms 

värmeväxlare, värmeväxlare 1. Den utgående temperaturen för värmeväxlare 1 och dess primärsida 

skulle vara 170 °C och värmas upp av solfångarna till 200 °C som sedan skulle värma sekundärsidans 

utgående flöde till 180°C och därmed ladda tanken. Under laddning skulle värme produceras samtidigt 

som tanken laddades. Beroende på hur mycket effekt som värmeväxlare 1 skickade till tanken skulle 

avgöra tiden för laddningen. Laddningen av tanken via värmeväxlare 1 kan ses i figur (26).  

 

Figur 26. Laddning av lagringstank 2 med värmeväxlare 1 

Urladdning av lagringstank 2 

Under urladdningen skulle tanken leverera 160 °C vattenglykol till värmeväxlare 2 som var kopplad till 

fjärrvärmen som värmde 70°C vatten till 110°C. Den utgående vätskan från värmeväxlaren skulle 

inneha en temperatur på 120 °C som sedan flödade tillbaka till tankens nedre inlopp. Urladdning av 

lagringstank 2 via värmeväxlare 2 kan ses i figur (27). 



38 
 

 

Figur 27. Urladdning av lagringstank 2 med värmeväxlare 2 

7.3.2 Beräkning för laddning av lagringstank 2 

För att beräkna laddningen av lagringstank 2 behövdes ett antal temperaturer bestämmas. De 

temperaturer som valdes är temperaturer på kallsidan och temperaturer på varmsidan. För laddning 

av tanken användes en energibalans. Den effekt som skulle avges till tanken var: 

𝑄𝐿𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑈 ∙ 𝐴𝑠  ∙ 𝛥𝑇𝑙𝑚  ∙ 𝜂   [W] (10) 

Med hjälp av Qladdning och en verkningsgrad på 90 % samt den totala effekt som behöver upptas för 

uppvärmning och fullständig smältning som går att beräkna från ekvation (2) kunde en tid beräknas: 

𝑇𝑖𝑑 =  
𝑄𝑈𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔+𝑠𝑚ä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑄𝐿𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
     [h] (11) 

   

7.3.3 Dimensionering av lagringstank 2 

När tanken dimensionerades så användes samma mått som för lagringstank 1. Massan för PCM:et var 

också här valt till 1000kg då detta är minimala beställningsordern från PCM products om PCM:et ska 

kunna produceras maskinellt och inte för hand. Dessutom behövdes eventuella onödiga kostnader om 

en order under 1000 kg användes, då ordern vid mindre beställningar behandlades som ett ”sample”. 

Densiteten för PCM är högre än vatten, detta innebar att en tank på 1 m3 hade utrymme för omgivande 

glykolvatten. Eftersom att värmeväxlare användes innebar detta att ingenting annat skulle ta plats inuti 

tanken då all värmeöverföring skedde utanför tanken. Den volym som blev över inuti tanken skulle 

utnyttjas till fullo för glykolvatten. 

7.3.4 Dimensionering av värmeväxlare 1 och 2 

Vid dimensioneringen av värmeväxlare 1 användes ett flöde som krävdes för att värma upp 

temperaturen till 200 °C via solfångarparken och dess givna effekt. För värmeväxlare 1 beräknades en 



39 
 

logaritmisk medeltemperatur mellan primärsidan och sekundärsidan för värmeväxlaren. Ekvationen 

för motströmsvärmeväxlare användes och kan ses nedan: 

𝛥𝑇𝑙𝑚 =  
𝛥𝑇1−𝛥𝑇2

ln (
𝛥𝑇1
𝛥𝑇2

)
        [°C] (14) 

Där ΔT1 = Tvarm,in – Tkall, ut och ΔT2 = Tvarm,ut – Tkall,in. 

De olika temperaturerna för laddning och urladdning kunde avläsas i den schematiska kopplingen för 

lagringstank 2. Urladdning och laddning sker inte alltid samtidigt vilket lätt kan misstolkas från den 

schematiska bilden.  

För att värmeväxlaren skulle kunna producera 52 kW så behövdes en lämplig sveparea beräknas. Med 

hjälp av den logaritmiska medeltemperaturen samt ett U-värde från tillverkaren av värmeväxlaren med 

vatten-glykol-blandning som medium kunde arean bestämmas: 

𝐴𝑠 =
𝑄

𝑈∙𝛥𝑇𝑙𝑚
     [m2] (15) 

Efter att arean var bestämd för värmeväxlaren beräknades medeleffekten som avges till tanken. Den 

logaritmiska medeltemperaturen ändrades allt eftersom att tankens innehållande vätska fick en ökad 

temperatur, U-värdet antogs vara konstant. En medeleffekt plottades därför ut med hjälp av ekvation 

(10) för att sedan kunna använda medeleffekten som den så kallade verkliga effekten som faktiskt 

laddade tanken. Därefter kunde ekvation (11) användas för beräkning av tiden det tog för att ladda 

tanken fullständigt vid full effekt.   

7.3.5 Beräkning för urladdning av lagringstank 2 

För urladdning av tanken skulle ett antal värden beräknas för värmeväxlare 2. Arean var redan 

dimensionerad och den effekten som skulle avges plottades ut som en medeleffekt med avseende på 

temperaturen i tanken. Den tid det tog för urladdning av lagringstank 2 kunde beräknas med hjälp av 

tankens uppladdade effekt samt den uttagna medeleffekten som värme växlas till fjärrvärmenätet.  
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8. Resultat 
Resultat för lagringstank 1 och 2 samt för inneslutningen av PCM 

8.1 Absolicon solar collector AB pilotpark med tillhörande lagringstank 
 

Tabell 5. Väderdata Härnösand  

Soltimmar: 1800 h 

Medelsol per dag 
under året: 4,93 h/dag 

Medelsol per dag 
under sommaren: 8,36 h/dag 

Medeltemp per 
år: 4,4 °C 

 

Tabell 6. Data för pilotpark 

Area: 48 m2 

Effekt: 1000 W/m2∙K 

Total producerad effekt: 48000 W 

Medeleffekt per dag 
under sommaren: 401280 Wh 

 

8.1.1 Resultat för lagringstank 1 

Värmeöverföring i lagringstank 1 för pilotprojekt  

Med hjälp av ekvationerna i teoridelen (8.2.2 Laddning och urladdning av tank) har värmeeffekten som 

överförs från kopparröret beräknats och finns att avläsa i tabell (7).    
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Tabell 7. Tabellerade värden samt beräknade effekter vid laddning av tank 

Diameter kopparslinga: 0,022 m   

Omgivande temp (mediet i tanken): 164     

Antar kopparslinga, längd: 89,3 m   

αi 
100 

W/m2∙K  

dplåt 
1,5 

mm  

Λplåt 
50 

W/m∙K  

Αu 
100 

W/m2∙K  

U-värde: 
49,9 

W/m2∙K  

Kopparslinga värmeöverförande yta: 
  

6,2 
m2  

△Tm 
62,3 

°C  

Teoretisk effekt vid laddning: 
19200 

W   

 

 

Dimensionering av lagringstank 1 till pilotprojekt 

Med de givna värdena från tabell (5),(6) och (7) kan det antas att 180 gradig ånga kan produceras i 

medel 8,36 h per dag med ett flödesstyrt system utifrån solinstrålningen. Flödet antas hela tiden hållas 

konstant eller styras för att alltid kunna producera 180 °C från 140 °C, medelflödet: 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 =  0,287081 𝑘𝑔/𝑠 

 

Alltså kan effekten 19200 W från tabell (7) antas avges till tanken när laddning behövs och 180 gradigt 

vatten levereras. Temperaturen ut från tanken kommer hela tiden att variera. Värdena i tabellen nedan 

är för dimensionering av tanken och valda värden.  

Tabell 8. Egenskaper för PCM A164 

PCM     

Densitet: 1500 kg/m3 

Specifik värmekapacitet: 2,42 KJ/kg*K 

Smältentalpi: 290 KJ/kg 
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Tabell 9. Dimensionerade värden för tanken 

Massa PCM tank: 1000 kg 

Volym PCM: 0,67 m3 

Volym rapsolja: 0,33 m3 

Volym kopparslinga: 0,136 m3 

Höjd tank: 1 m 

Area (botten eller toppen): 1 m2 

Diameter: 1,13 m 

Omkretsen: 3,54 m 

Area (mantel): 3,54 m2 

Areatot: 5,54 m2 

Värmeförluster från lagringstank 1 

Efter att tanken dimensionerats kan värmeförlusterna beräknas. I tabell (10) finns värden valda för 

tankens isolering.  

 

Tabell 10. Värden för tankens isolering samt medeltemperaturen i Härnösand 

Förluster till omgivning:     

Mineralull (lambda): 0,038 W/mK 

d (mineralull) 0,1 m 

Temp (härnösand) 4,4 °C 

U-värde (mineralull): 0,38 W/m2K 

 

Värmeförlusterna kommer att variera allt eftersom att temperaturen i tanken ökar, i figur (28) kan 

värmeförlusterna avläsas allt eftersom temperaturen ökar i tanken.  

 

Figur 28. Förlust till omgivning när temperaturen ökar i tanken 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 164

W

Temp (°C)

Förlust (W)



43 
 

Standby läge för lagringstank 1 

När tanken står i standby läge så kommer förlusterna att enbart vara förluster från tanken till 

omgivningen. Genom att använda Härnösands medeltemperatur på 4,4 °C och tankens isolerande 

egenskaper kan förluster vid standby läge beräknas.  

Tabell 11. Olika värden för stelning vid standby läge 

massa: 1000 kg Smältentalpi:   

      290 KJ/kg 

      Smältenergi:   

      290000000 J 

Medelförlust vid 64 
grader:         

336 
W       

          

          

Tid till fullständig stelning:         

250,4 h       

 

Detta innebär att tanken vid standby läge, när inget vatten flödar genom kopparslingan kommer att 

kunna behålla PCM i vätskeform i 239 h, drygt 10 dagar innan den stelnat helt. Under den här perioden 

kommer PCM att behålla en temperatur på 164 grader. Så det varma vattnet kommer i de flesta fall 

behöva ladda tanken vid ungefär samma temperatur. 

Tabell 12. Tid till att all värme försvunnit ur tanken vid standby läge 

Energi kyla från 164 °C till 
4,4°C [J] 

 Tid till värme i 
tanken sjunkit till 
20 grader [h] 

234777555 899 

 

Vid standby läge så kommer PCM att stelna i tanken efter 10 dagar, men vid beräkning hur lång tid det 

tar för tanken att sjunka till 20 °C har det beräknats till 37 dagar. Detta innebär att tanken kommer att 

kunna stå i standby läge i över en månad utan att förlora all värme. 

Genom att använda sig av förlusterna kunde tiden för stelningen och underkylningen av PCM i tanken 

beräknas. Se figur (29). 
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Figur 29. Avtagande temperatur i tanken vid standbyläge 

Laddning av lagringstank 1 (PCM+rapsolja med kopparslinga) 

När tanken ska laddas så är inloppstemperaturen 180 °C trycksatt vatten, utloppstemperaturen för 

tanken är varierar, vilket styrs under ett konstant flöde under laddning. Den effekt som ska avges från 

kopparröret vid dessa temperaturer är beräknade till 19200 W. Den totala effekten som kommer att 

ladda tanken kan beräknas enligt ekvation (14).  

𝑄𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
  

 = 19200 − (förlust vid aktuell temp i tanken)  

Om tanken mot förmodan skulle stå i standby läge i över 37 dagar skulle den krävas att laddas upp från 

grunden. Den effekten som avges från kopparröret vid laddning är beroende av temperaturen på 

mediet i tanken. Temperaturen i tanken styr förlusterna och vid högre temperatur desto högre 

förluster, figur (28). I figur (30) går det avläsa den avtagna laddningseffekten allt eftersom 

temperaturen i tanken ökar.   

 

Figur 30. Den avtagande effekten som laddar tanken allt eftersom temperaturen i tanken ökar 
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Den utgående temperaturen från tanken kommer att öka allt eftersom att temperaturen i tanken ökar 

och tanken blir mer ”laddad”. Denna utgående temperatur kommer att styras vidare till 

fjärrvärmenätet där det värme växlas korrekt för optimal användning av värmen. När tanken börjar 

laddas är den utgående temperaturen 143 °C vilket kommer värme växlas med fjärrvärmen så att 

returledningen håller 140 °C. Under fullständig laddning alltså när tanken laddas från grunden kommer 

nästan ingen värme att kunna avges till fjärrvärmenätet. Det tar 37 dagar för tanken att sjunka helt 

vilket inte är så troligt att detta kommer att behövas. Vid högre temperaturer när tanken arbetar kring 

smältpunkten på 164 °C så kommer den utgående temperaturen att vara runt 176 °C, se figur (31), 

vilket kommer att kunna användas till fjärrvärmen. Detta innebär att tanken laddas samtidigt som 

värme till fjärrvärmenätet kan utnyttjas. Eftersom att tanken kommer att arbeta kring smältpunkten 

så kommer 176 °C alltid kunna levereras till fjärrvärmen medan tanken laddas.  

 

Figur 31. Utgående temperatur från tanken under laddning. 

Vid laddning av tanken kommer temperaturen i tanken att öka och laddningseffekten kommer minska 

allt eftersom förlusterna i tanken ökar. En medeleffekt för var 10:e grad har använts för att plotta ut 

en kurva hur temperaturen i tanken ökar under laddning. I figur (32) kan temperaturökningen 

(laddningen) av tanken avläsas. 
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Figur 32. Temperaturökning i tanken under laddning 

Att värma tanken till 164 °C från 20 °C med given effekt tar drygt 5 h, alltså 305 minuter. Detta innebär 

att laddningstiden för tanken om den varit i standby läge i 37 dagar kommer att ligga på 5 h för att öka 

temperaturen till 164 °C.   

För fullständig laddning av tanken krävs det att mediet ska värmas från 20 °C till 164 °C samt att hela 

mediet skall övergå i fas. Genom att ta hänsyn till förluster till omgivning och använda sig av figur 

(19), kan den totala laddningen beräknas. I figur (33) kan den totala laddningen av tanken avläsas.  

 

Figur 33. Tid för fullständig laddning av tank 

För fullständig laddning av tanken krävs det att solfångarna producerar 180 °C i 562 minuter, alltså 

9,35 h. Tiden det tar för tanken att helt övergå i fas är och hålla konstant temp på 164 °C är alltså drygt 

4 h. Tanken kommer aldrig helt att sjunka i temperatur så att fullständig laddning krävs. Utan tanken 

är beräknad att bara arbeta vid fasövergången. Så en laddning vid fasövergången skulle inte kräva 
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några temperaturändringar i tanken och laddningen skulle då ta 4 h med en konstant temperatur och 

en utgående temperatur på 176 °C som distribueras till fjärrvärmen. 

För beräkning av en tank med samma egenskaper som den med PCM fast med vatten som medium 

kan laddningen för de olika tankarna jämföras. Dessa två tankar har samma massa men olika volym. 

För en tank med vatten kommer det att ta lite längre tid för den sensibla energiladdningen. Beräkning 

för laddning av en vattentank med samma egenskaper som PCM tanken upp till 164 °C kan ses i figur 

(34). Skillnaden i tid för de olika tankarna kan avläsas i figur (35). Varför laddningen sker linjärt beror 

på det konstanta flödet.   

 

Figur 34. Laddning av tank med samma mängd massa som för PCM tanken. 

 

Figur 35. Skillnad i sensibel laddning för vatten- och PCMtank. 

Dessa två tankar i figur (35) har samma massa (1000kg) men olika volym. Volymen för PCMtanken är 

(0,667 m3) och för vattentanken (1,00 m3). I detta fall laddas tankarna bara sensibelt, vilket innebär att 

den inte ändrar fas. Den sensibla laddningen för  PCM-tanken tar 305 min, att jämföra med 
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vattentanken som tar 527 min. Detta är dock en jämförelse för den sensibla laddningen. Skillnad i total 

laddning kan avläsas i figur (25). Den totala laddningen är den tid det tar för PCM tanken att smälta 

helt för att lagra så mycket energi som möjligt (sensibel + latent laddning). Medan den totala 

laddningen för vattentanken innebär samma som i fallet innan, då ingen fasändring sker i vattnet.  

 

Figur 36. Skillnad i fullständig laddning mellan vattentank och PCM-tank. 

Det tar 527 min, alltså drygt 8 h och 47 minuter för vattentanken att bli fullt laddad medan det tar ca: 

562 min, alltså 9 h och 22 minuter för PCM-tanken att laddas fullt. Varför det tar längre tid för PCM-

tanken för fullständig laddning är helt enkelt för att PCM även genomgår en fasändring vilket tar tid. 

Figur (36) visar även potentialen vid spannet 140-180 °C för PCM-tanken. Då PCM smälttemperatur 

ligger i detta spann kan enorma mängder energi lagras utan någon temperaturökning i tanken.        

De tidigare beräkningarna är enbart laddningen för PCM A164 då tanken ska använda en omgivande 

vätska kommer tanken att behöva vara lite större. I de tidigare beräkningarna har de samma massa 

använts, m = 1000 kg, eftersom att vatten och PCM har olika densitet så kommer volymerna för de 

båda tankarna att skilja. Volymen för vattentanken är V = 1,00 m3 och för PCM-tanken, V = 0,667 m3. 

Om den tänkta tanken ska kombineras med PCM samt en omslutande vätska i det här fallet rapsolja 

måste volymen göras något större. Därför används en lika stor tank som i det här fallet för vatten, alltså 

blir den nya volymen för PCM-tanken, V = 1,00 m3. Volym för kopparslingan tas också med i 

beräkningarna så tanken kommer att vara något större än 1, 00 m3 men detta är försumbart samt att 

när de båda tankar jämförs mot varandra tar de ut varandra i beräkningen. Detta innebär att volymen 

för den omslutande rapsoljan kommer att vara: 

𝑉 =  1,00 −  0,667 =  0,330  m3.   

Laddningen för rapsoljan beräknades och kan avläsas i figur (37) samt laddningen för den nya tanken 

med PCM +omslutande rapsolja, figur (38): 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 100 200 300 400 500 600

°C

Tid (min)

Temp (PCM)

Temp (vatten)



49 
 

 

Figur 37. Laddning av omslutande rapsolja. 

 

Figur 38. Laddning av PCM-tanken samt för rapsoljan som ska omsluta PCM. 
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laddningen för tanken med PCM + rapsolja att gå fortare än för tanken med enbart PCM.  

Efter full laddning kommer tanken med PCM + rapsolja att ha en annan specifik effekt än vattentanken 
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jämföras krävdes beräkning av dess totala effekt vid full laddning för samma volym och kan avläsas i 

figur (39).     

 

Figur 39. Lagringstank 1 i jämförelse med en vanlig vattentank för samma volym och arbetstemp mellan 160 – 180 °C. 

För arbetstemperaturer mellan 160 – 180 °C kommer tanken med PCM+rapsolja kunna avge en effekt 

som är 4,4 ggr så stor som för vattentanken vid samma volym. Detta trots att det tar ungefär lika lång 

tid att ladda båda tankar samt att PCM-tanken inte kommer att behöva vara trycksatt.  

Urladdning av lagringstank 1 (PCM+rapsolja med kopparslinga) 

Urladdningen av tanken alltså den tid det tar för lagringstanken att laddas ur för en cykel till från 180 

- 164°C. Detta innebär att under den här tiden kommer tanken att kunna producera 160°C vatten. 

Resultatet kan ses i figur (40) nedan. 
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Figur 40. Tid för urladdning av en cykel för lagringstank 1. 

 

För en cykel kommer tanken att kunna producera 160°C vatten i 410 minuter, 6 h och 50 minuter innan 

den måste laddas igen.  

För fullständig urladdning, figur (41), krävs det att hela tanken laddas ur, ner till 30°C. Under den här 

cykeln kommer inte taken att kunna producera 160°C så fort tankens temp har understigit 164°C. 

 

 

Figur 41. Fullständig urladdning av lagringstank 1 

Den tid det tar för fullständig urladdning är ner till 30°C beräknades till 14 h och 38 min.   
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8.1.2 Resultat för lagringstank 2 

Dimensionering av lagringstank 2 (PCM+vattenglykol med tillhörande VVX) 

Tabell 13. Egenskaper för PCM och vattenglykolblandning samt dimensionerade värden 

Egenskaper för PCM+vattenglykol:     

Densitet (PCM A164): 1500 kg/m3 

Massa (PCM A164): 1000 kg 

Volym (PCM A164): 0,667 m3 

Specifik värmekapacitet (PCM A164): 2,42 kJ/(kg, K) 

Densitet (vattenglykol): 950 kg/m3 

Specifik värmekapacitet: 4 kJ/(kg, K) 

Volym (vattenglykol): 0,33 m3 

Massa (vattenglykol): 313,5 kg 

 

Tabell 14. Typ av värmeväxlare till systemet 

Komponent: Värmeväxlare från SWEP 
53 kW 

B5THx16/1P-SC-
M(4x3/4"&16)  2st 

Flöde laddning: 22,96 l/s 

Flöde Urladdning: 17 l/s 

 

Tabell 15. Egenskaper värmeväxlare 1 

Värmeväxlare 1:     

  Primärsida: Sekundärsida: 

Inlopp, temp (°C) 160 70 

Utlopp, temp (°C) 120 110 

Area: 0,49 m2 

O.H.T.C (tillgänglig/krävs) 9280 6310 

 

Tabell 16. Egenskaper värmeväxlare 2 

Värmeväxlare 2:     

  Primärsida: Sekundärsida: 

Inlopp, temp (°C) 200 164 

Utlopp, temp (°C) 170 180 

Area: 0,11 m2 

O.H.T.C (tillgänglig/krävs) 9280 6310 

 

Flödet kommer att variera beroende på effekt från solfångare. Det beräknade flödet är för en 

estimerad effekt från solfångarna. Värmeväxlaren är dimensionerad för att kunna leverera 53 kW. 

Laddning av lagringstank 2 (PCM+vattenglykol med tillhörande VVX) 
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Värmeväxlaren på 53kW är väldigt överdimensionerad för systemet vilket innebär att laddning 

kommer att gå fort.  

Tabell 17. Tid för laddningscykel och fullständig laddning 

Effektillförsel kW: Tid laddningscykel:   

53 2,12 h 

 Verkningsgrad: Tid fullständig laddning:   

 90 % 5,11 h 

 

En laddningscykel innebär den tid det tar att övergå i fas och värma tanken till 180 °C. Tiden för en 

laddningscykel beror på den tillförda effekten och kan ses i figur (42). 

 

Figur 42. Laddning av lagringstank 2 beroende på effekttillförsel 

Den verkliga laddningen för tanken kan beräknas utifrån effekten som minskar allt eftersom 

temperaturen från tanken ökar samt med en verkningsgrad på 90 %.  

Tabell 18. Värden för laddning av tanken med VVX. 

ΔT2 Tk,in: ΔTm ΔT1 Q (W): 

6 164 11,63 20 52875 

5 165 10,82 20 49201 

4 166 9,94 20 45205 

3 167 8,96 20 40747 

2 168 7,82 20 35546 

1 169 6,34 20 28839 

   Medeleffekt: 42069 

Medeleffekten för laddningen beräknas till 42069 W, detta för att effekten som kan avges minskar i 

takt med att tanken blir varmare. Tiden för laddningen med värmeväxlaren kan ses i figur (43). 
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Figur 43. Tiden det tar att ladda tanken med värmeväxlaren. 

Tiden det tar för att ladda tanken via en cykel, smältning + uppvärmning från 160 till 180 °C tar ca: 1 h 

och 38 min med fullständig effekt (53kW) från värmeväxlaren. Tanken kommer inte att laddas med en 

effekt under 10 kW. Det innebär att nätet kan levereras med 43 kW medan tanken laddas med 10 kW. 

Den maximala tiden det tar för värmeväxlaren att ladda tanken när den inte kan producera full effekt 

utan bara ger 10 kW till tanken är 10 h och 5 min. 

Urladdning av lagringstank 2 (PCM+vattenglykol med tillhörande VVX) 

Urladdningen av tanken kommer att gå något snabbare än laddningen i verkligheten om förluster via 

rör tas till hänsyn. Eftersom förlusterna är näst intill försumbara och med en verkningsgrad på 90 % så 

kommer enbart lite av den laddade effekten att gå till spillo men eftersom att verkningsgraden för 

laddningen är densamma som för urladdningen så kommer enbart förlusterna att spela roll. För en 

snabb urladdning direkt efter att tanken laddats kommer laddning och urladdning att ta lika lång tid 

vid samma effektbehov vid urladdning som effekttillförsel vid laddning. 

  

Tabell 19. Tid för en urladdningscykel samt fullständig urladdning av lagringstank 2 

Effektuttag 
kW: Tid urladdningscykel:   

53 2,12 h 

Verkningsgrad: Tid till fullständig urladdning:   

90% 5,11 h 
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Figur 44. Tid för urladdning av lagringstank 2 vid olika effektbehov 

Som det kan avläsas i tabell (19) samt figur (44) kan tanken producera 160°C vatten till fjärrvärmenätet 

och helt förse fjärrvärmenätet med värme i 2 h och 7 min utan något som helst komplement vid fullt 

effektuttag. 

Tabell 20. Egenskaper för värmeväxlare 2 vid urladdning 

Tv, in: Tv,ut Tk,in: Tk, ut: ΔT1 ΔT2 ΔTm Q (W): 

180 120 70 110 70 50 59,4 60613 

179 120 70 110 69 50 58,0 60155 

178 120 70 110 68 50 58,5 59694 

177 120 70 110 67 50 58,1 59232 

176 120 70 110 66 50 57,6 58767 

175 120 70 110 65 50 57,2 58300 

174 120 70 110 64 50 56,7 57831 

173 120 70 110 63 50 56,2 57359 

172 120 70 110 62 50 55,8 56885 

171 120 70 110 61 50 55,3 56409 

170 120 70 110 60 50 54,8 55930 

169 120 70 110 59 50 54,4 55448 

168 120 70 110 58 50 53,9 54964 

167 120 70 110 57 50 53,4 54477 

166 120 70 110 56 50 52,9 53988 

165 120 70 110 55 50 52,5 53495 

164 120 70 110 54 50 52,0 53000 

      Medeleffekt: 56856 
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Med hjälp av tabell (20) kan en verklig uträkning göras för urladdning av tanken med avseende på olika 

temperaturer ut ur tanken. Beräkningen har skett för en urladdningscykel på 180 – 164°C. Alltså inte 

som tidigare ner till 160 grader.  

 

Figur 45. Verklig urladdning av tanken med värmeväxlare 2 

Efter att ha beräknat verklig urladdning med värmeväxlare 2 i figur (45) kan en urladdningstid avläsas 

på 1 h och 49 min. Detta är dock bara mellan spannet 180 – 164°C. 

I figur (46) nedan kan urladdning avläsas för en tank med samma egenskaper fast vatten som medium 

vid temperaturspannet 180 – 164°C. 

 

Figur 46. Urladdning av lagringstank 2 fast enbart vatten som medium 

Beräkningarna gjordes för en lagringstank med exakt samma värmeväxlare och dimensioner som för 

lagringstank 2 fast med enbart vatten som medium istället för PCM. Resultatet visar att tanken med 

vatten kan leverera 164 °C vatten i drygt 21 min. Detta att jämföras med lagringstank 2 med PCM som 

kan producera 164 °C i 1 h och 49 min. 
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Figur 47. Effektskillnader för lagringstank 2 jämfört med vatten. 

Vid temperaturspannet 180 – 160 °C kan det i figur (47) avläsas att lagringstank 2 likt lagringstank 1 

är 4,4 ggr effektiv i jämförelse med en vattentank.  
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8.1.3 Resultat från praktiska tester för inneslutning av PCM 

Några få enkla tester utfördes för stekpåsarna och dess tålighet för temperaturer upp mot 200 °C. 

Påfrestningstest för utskuret prov 

Det första testet gick bra. Provet värmdes upp till 191 °C motsvarande 1725 på PT1000-givaren. 

Därefter hölls en konstant temperatur på 180°C i 10 min.  

 

Figur 48. Före- och efterbilder för det utskurna provet från en stekpåse 

Resultatet i figur (48) visar att det utskurna provet klarade av 191°C utan att smälta. Varför provet är 

ojämnt efter testet beror på att det skrynklades till då det skulle lyftas ut ur kastrullen och har inget 

att göra med dess tålighet. 

Påfrestningstest för påse med inneslutna stenar 

Det andra testet med vassa stenar och hög temperaturpåfrestning gav resultat. Påsen utvärderades 

även här i 180°C under 10 min. I figur (49) kan en jämförelse av påsens struktur före och efter testet 

ses. 

 

Figur 49. Före- och efterbild för stekpåsen vid mätning 2 
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Efter testet visade det sig att påsen var helt intakt, inga som helst hål hade uppstått efter testet med 

temperaturer upp mot 190°C. 

Påfrestnings- och fasövergångstest från fast till flytande fas med rapsolja 

I det tredje testet så användes en stor och en liten påse. Dessa fylldes med rapsolja och frystes ner till 

-25°C i klimatkammaren. När de båda påsarna hade övergått till fast form så dokumenterades det med 

bilder. Därefter värmdes påsarna upp i kastrullen och rapsoljan inuti påsarna började ändra fas från 

fast till flytande. Förloppet för fasskiftningen samt uppvärmning till 180°C för den lilla påsen kan ses i 

figur (50).     

 

Figur 50. Fasändringen av rapsoljan inuti den lilla påsen från -25°C till +180°C 

Som kan ses i figur (50) så klarade den lilla påsen fasändringen och uppvärmningen utan problem. Inga 

hål uppstod och påsen var helt intakt och utan påverkan efter testet. Varför den sista bilden har ett 

blå fäste beror på att det röda tejpfästet byttes efter mellanfasen då tejpen förmodligen inte klarar 

höga temperaturer.  

Testet för den stora påsen gav liknande resultat som för den lilla påsen och kan ses i figur (51). 

 

Figur 51. Fasändringen av rapsoljan inuti den stora påsen från -25°C till +180°C 

Denna påse klarade också av påfrestningstesterna och inga hål bildades. Påsen var intakt och såg precis 

ut som den gjorde innan testet. Vid detta test värmdes även plattan medan påsen låg i kastrullen vilket 

gjorde att påfrestningarna blev högre. Trots detta hölls påsen intakt och bilder från uppvärmningen 

kan ses i figur (52).  
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Figur 52. Fasändring av rapsolja från fast till flytande i en värmande kastrull 

Resultatet visar att den stora påsen klarar av påfrestningarna från testerna och klarar direkta 

temperaturer upp mot 190°C samt temperaturer upp mot 180°C över en längre tid. I detta fall pågick 

testet i 10 minuter utan någon som helst påverkan. Fasändringen spelade heller ingen roll på påsen. 

Den hölls intakt genom fasändringarna tack vare dess flexibilitet att kunna utvidgas och dras ihop vid 

de olika faserna. 

Påfrestnings- och fasövergångstest från fast till flytande fas vid högre temperaturer med sackaros 

Resultatet för test 4 visade att påsarna inte klarade påfrestningarna från testet. Temperaturer mot 200 

°C gav hål i påsarna och sackarosen inuti påsarna läckte ut i kärlet. Påverkan som testet gav på påsarna 

kan ses i figur (53). 

 

Figur 53. Resultatet av smält sackaros i en av påsarna 

Energimängden i dessa två mättes där det ena kärlet hade 200 gram rapsolja och det andra 100 gram 

rapsolja + 100 gram sackaros inneslutet. Testerna hade samma totala massa alltså 200 gram. Dessa 

två kärl började mätas vid 160 °C och fick sedan stå öppet mot omgivande temperatur och låta 

temperaturen i det öppna kärlet sjunka, varpå en temperatur avlästes för varje minut. 
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Figur 54. Skillnad i temperatursänkning i ett öppet kärl för 200 gram rapsolja och 100 gram sackaros + 100 gram rapsolja 

Figur (54) visar att med en blandning av bara hälften sackaros i rapsolja kunde tiden för 

temperaturminskningen av kärlet fördubblas. Då ska det också tas i beaktande att effekten som 

forcerar värmen från kärlet är större vid högre temperaturer vilket innebär att kärlet med sackaros 

och rapsolja blandningen förmodligen har en högre värmeförlust tack vara högre långvariga 

temperaturer. Så vid ett slutet kärl där förlusterna från kärlet är försumbara och värme forceras ut 

via en slinga skulle förmodligen resultatet för blandningen visa sig vara ännu bättre.    

Förseglingstester 

Förloppet för testet med förseglingen där påsarna löddes ihop kan ses i figur (55). Vid inneslutning 

användes två påsar för att förseglingen skulle hålla bättre. En platta placerades en bit ovanför 

kastrullens botten, detta för att den direkta värmen från botten av kastrullen inte skulle ha kontakt 

med påsen. Resultatet för den smälta sackarosen kan ses i figur (56). Påsarna tålde en påfrestning kring 

196 °C vilket gjorde att sackarosen kunde övergå till flytande fas och tillbaka till fast fas samtidigt som 

påsen hölls intakt.  

 
Figur 55. Före bild för två påsar innehållande sackaros och förseglade med hjälp av värmepistol 
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Figur 56. Efter påfrestningstestet  

 

 Förloppet för testet där små påsar förseglades med hjälp av hög tempererat silikon kan ses i figur (57). 

 

Figur 57. Olika tillstånd för sackarosen i de små påsarna 

Dessa små påsar höll även för testerna och ingen flytande sackaros läckte ut i kastrullen. Dock tog sig 

rapsolja in i påsarna vilket visade att de inte var helt förslutna.    
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9.  Diskussion 
 

Lagringstank 1 (PCM+Rapsolja+Kopparslinga) 

Idén med lagringstank 1 var att spara in pengar för en tank som inte skulle behöva vara trycksatt därför 

valdes rapsolja som mediet istället för vatten. Den skulle även vara liten samt ändå kunna producera 

160°C vatten från Absolicons solfångarfält. Några olika dimensionerade värden valdes för tanken, den 

skulle vara 1 m hög, ha 1 dm mineralull som isolering och ha en volym på 1 m3. Varför tanken skulle 

vara så liten berodde på att den enbart skulle visa potentialen som finns för sådana här typer av tankar 

att producera hög tempererat vatten trots dess minimala volym. Tanken valdes till att bestå av flera 

våningar, dessa våningar skulle vara ett sorts galler så att påsarna kan staplas på varandra utan att få 

allt för mycket tyngd över sig. Varför galler och inte vanliga ”golv” valdes som våning berodde på att 

vatten skulle kunna rinna mellan våningarna så att allt blev som en hel sammansatt tank istället för 

flera små tankar i en. Därefter skulle en kopparslinga placeras i tanken, kopparslingan skulle slingra sig 

genom tanken från botten till toppen. Kopparslingan skulle vara placerad längs hela väggen och slingra 

sig upp och täcka en yta av hela tankens vägg. För varje våning skulle kopparslinga även dras 

horisontellt från ena sidan av tanken till den andra för att sedan fortsätta uppåt i tanken.  

Därefter skulle tanken fyllas med PCM och rapsolja. PCM skulle vara inkapslat i påsar och dessa påsar 

skulle vara tätt packade med varandra. Påsarna skulle omslutas av en vätska, alltså i det här fallet gällde 

det rapsolja. Rapsolja valdes därför att tanken skulle slippa vara trycksatt och viktiga kostnader kunde 

då sparas in. Tanken skulle innehålla 1000 kg PCM vilket motsvarade 0,67 m3, detta innebar att 

resterande volym skulle gå till kopparslingan och rapsoljan. Lagringstanken skulle kunna producera till 

fjärrvärmenätet medan den laddades, detta berodde självklart på effektuttaget som behövdes vid 

fjärrvärmenätet, vilket stod till grund för tiden det tog för laddning. Tanken fick väldigt bra resultat, 

den kunde hålla värmen länge och kunde teoretiskt producera 160 °C vatten vilket var det resultat som 

var eftertraktat.  Varför den kunde leverera länge berodde på att effektuttaget var väldigt lågt vid detta 

fall jämfört med i fallet med lagringstank 2. Dock skulle denna tank kunna användas till att visa 

potentialen för att skapa 160 °C vatten, alltså bara användas för uppvisning. Värmeöverföringen mellan 

rapsolja och vatten var för dåligt, vilket resulterade i att enorma mängder kopparslinga användes för 

värmeöverföringen. Samma ledning som laddade tanken gick direkt till fjärrvärmen och flödena där 

gick inte att få ihop eftersom att två olika flöden var tvunget att användas samtidigt i samma ledning 

vilket inte är teoretiskt möjligt. Många problem uppstod med denna lagringstank och det var därför en 

annan teoretisk tank var tvungen att utvecklas. 
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Lagringstank 2 (PCM+glykolvatten+VVX) 

Lagringstank 2 uppstod när problemen för lagringstank 1 blev för stora. De problem som uppstod från 

lagringstank 1 skulle åtgärdas i denna lagringstank. Själva uppbyggnaden av tanken och dess 

dimensioner var det inga problem med så dessa fick vara kvar. Denna tank hade alltså samma förluster 

som lagringstank 1, den hade samma volym, lika mycket massa PCM. Skillnaden med denna tank var 

att värmeöverföringen inte skulle bestå av en kopparslinga utan nu skulle två värmeväxlare användas. 

Detta för att fluiden inuti tanken inte skulle blandas med den strömmande fluiden från solfångaren 

samt fluiden för fjärrvärmenätet men också för att värmeöverföringen skulle kunna ske utanför 

tanken, vilket sparar viktig volym inuti tanken. Problemet med lagringstank 1 var att 

värmeöverföringen mellan vatten och rapsolja visade sig vara väldigt dålig, därför byttes rapsoljan ut 

och ersattes med en vattenglykolblandning. Vattenglykolblandningen skulle alltså under laddning 

cirkulera ut från tanken och värme växlas med en värmeväxlare på solfångarsidan så att vattenglykolen 

skulle bli varm och strömma tillbaks till tanken och värma upp PCM i tanken. Under urladdning skulle 

istället vattenglykolblandningen strömma vidare mot fjärrvärmen och värme växlas där till lämpliga 

temperaturer för Härnösands fjärrvärme. De två värmeväxlare som valdes var föreslagna av Markus 

Seppälä som också är examensarbetare på Absolicon och arbetar med solfångarparkens inkoppling till 

fjärrvärmenätet och dess komponenter. Detta gav en fördel då det gick att använda datablad från 

dessa värmeväxlare och där med säkerhet kunna sammanställa data som visar att denna tank faktiskt 

skulle kunna kopplas till fjärrvärmenätet. Varför vattenglykolblandningen användes berodde på att 

samma fluid används i solfångarnas ledningar, detta gjorde att beräkningarna för värmeöverföringen 

blev mycket lättare. Efter att värmeväxlarna var valda så skulle dessa dimensioneras för att passa de 

tillhörande max- och minflödena som var satta för systemet. En area dimensionerades ut för 

värmeväxlare 1 som skulle ladda tanken och en area beräknades ut för värmeväxlare 2 som skulle förse 

tankens lagrade värme till fjärrvärmenätet, två karakteristika flöden kunde även bestämmas med hjälp 

av beräkningar. Dessa flöden höll sig inom ramen för vilka flöden som var tillåtna för systemet. Denna 

tank fick väldigt bra resultat och är i det teoretiska stadiet näst intill klar. Den skulle vid full laddning 

och full uttagen effekt till fjärrvärmenätet förse fjärrvärmen med värme i ca:2 h efter att solen gått 

ner, detta för en tank på 1 m3 och värmeväxlare med en verkningsgrad på 90 %. Dock måste man räkna 

med flertalet felkällor för dessa beräkningar att de är just teoretiska beräkningar och att eventuella 

större förluster som sker i verkligheten inte tagits hänsyn till. Vid mer exakt beräkningar skulle tankens 

kapacitet att minska något. 

Även för lagringstank 2 upptäcktes det nackdelar som behövde åtgärdas. Det största problemet med 

tanken under laddning var att för att laddningen skulle vara möjligt med prisvärda värmeväxlare så 

krävdes det att temperaturerna från solfångarparken behövde pressas upp något. 

Laddningstemperaturen från solfångaren behövde vara 200 °C, vilket kan skapa problem, men med de 

teoretiska beräkningar som gjordes så skall detta vara möjligt. Laddningen skulle även kunna ske med 

180 °C, dock skulle detta innebära en alldeles för stor värmeväxlare på laddningssidan och 

kostnadsmässigt var det mer lönsamt att pressa upp systemet med 20 °C. 
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Inneslutning av PCM 

Efter att ha gjort en marknadsundersökning och upptäckt att inget system med PCM-teknik i dagsläget 

klarar av att arbeta med högtempererade system så innebar det att en lösning för detta var tvunget 

att utvärderas. Det största problemet har varit inneslutningen av PCM. De flesta använder sig av olika 

plastinneslutningar som inte tål temperaturer över 100 °C. Vid temperaturer över 100 °C krävdes det 

att plast ersattes med metallinneslutningar vilket var invecklat och kostsamt. Efter att ha noga studerat 

de olika inneslutningarna så fanns det ingen annan väg att gå än att försöka skapa en egen inneslutning 

som skulle fungera vid högre temperaturer. Inneslutningen skulle vara flexibel och kunna formas allt 

eftersom PCM skiftar fas. Inneslutningen skulle även vara temperturtålig och kostnadseffektiv vilket 

var det största problemet. Av en slump upptäcktes stekpåsar som används vid tillagning av mat för att 

hålla kvar smakerna i maträtter vid tillagning. Dessa påsar påstods hålla temperaturer upp mot 200 °C, 

vilket gjorde valet enkelt, dessa skulle testas som inneslutning. Dessa var billiga, flexibla och 

temperturtåliga.  

Stekpåsar beställdes och en testanläggning var tvungen att riggas upp för några praktiska tester. 

Problemet vid testerna var att nå upp till de höga temperaturer som behövdes för testerna. Tillslut 

köptes en värmeplatta, en kastrull, samt rapsolja för att kunna uppnå högre temperaturer än 100 °C. 

Temperaturen mättes med en PT-1000-givare och rapsoljan var hela tiden under omrörning så att 

temperaturen skulle fördelas genom hela kastrullen. 

Resultaten för dessa tester blev väldigt lyckade. Påsarna klarade vid de första testerna av temperaturer 

upp mot 190 °C. De klarade även fasändringarna från fast fas till flytande. När sackaros användes i det 

sista testet som har en smältpunkt runt 180 °C brast påsarna och denna tros bero på att 

temperaturerna när fasändringen av sackarosen hade skett alltså när det gått från fast till flytande så 

ökade temperaturen på dessa punkter explosionsartat vilket gav upphov till små hål i påsen. Vid dessa 

små punkter kan temperaturen ha varit högt över 200 °C och detta beror på att den värme som plattan 

avger till påsarna är betydligt högre än 200 °C. Vid laddning av lagringstanken kommer inte påsarna att 

utstå sådan hård påfrestning då maximala laddningstemperaturen som sker inuti tanken och i 

närheten av påsarna ligger på 180 °C.  

Tester gjordes även för att se temperatursänkningen för 200 gram massa rapsolja i förhållande till 100 

gram rapsolja och 100 gram inneslutet sackaros. Testerna var lyckade och visade att 

temperatursänkningen för blandningen av raps och sackaros tog ungefär dubbelt så lång tid, vilket kan 

visa att inneslutningen inte stänger ute kapaciteten för PCM. 
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10. Slutsats och förslag till fortsatt arbete 
 

Detta visar att lagringstank 1 är lämplig för att visa potentialen med små tankar som skapar hög 

tempererat vatten under längre tid men tanken är inte lämpad för att kopplas till något fjärrvärmenät 

eller användas till industriella processer. Tanken skulle kunna byggas ut på Absolicons pilotpark och 

antagligen vara något billigare än lagringstank 2 men den skulle enbart kunna visa ånga via en ventil 

och ingen energi skulle kunna användas. 

Lagringstank 2 är betydligt bättre än lagringstank 1, den kommer att vara något dyrare att tillverkas i 

verkligheten men den kommer att kunna kopplas in till fjärrvärmen och därmed kunna leverera värme 

ut till Härnösands fjärrvärmesystem för en kort period. Den kommer även att kunna ha en ventil som 

visar dess potential att producera 160 °C ånga. Lagringstank 2 kommer att vara den första i sitt slag att 

leverera 160°C vatten via PCM-teknik om den fungerar lika bra i praktiken som i teorin. Lagringstank 2 

kommer att kunna bli fullt laddad väldigt fort och vid eventuella tillfällen när effektbehovet är lågt 

kommer den att kunna laddas fullständigt och kunna användas vid perioder då solen inte längre 

producerar lika mycket. Det vill säga att lagringstank 2 kommer att kunna täcka de luckor som ibland 

uppstår under dagen när solfångarna inte kan producera. Lagringstank 2 kommer dock inte att kunna 

användas vid långvariga perioder utan sol.  

De båda tankar kommer att kunna stå oanvända i över en månad i Härnösand och fortfarande inte ha 

tappat all värme, om ledningarna har en möjlighet att stängas vid standby läge. För de båda 

lagringstankar gäller även att de kommer att kunna stå i standby läge i 11 dagar för att tappa all energi 

för en cykel som motsvarar ett energitapp från 180 °C till 160 °C. 

Inneslutningen av PCM med dessa speciella påsar har visat sig vara ett effektivt sätt. De håller för de 

mesta temperaturpåfrestningarna fast gränsen går vid temperaturer i närheten av 200 °C. Inga 

långvariga tester har kunnat göras vilket innebär att inneslutningen inte kan utvärderas huruvida bra 

den skulle kunna fungera över en lång tid med temperturpåfrestningar. För lagringstank 2 skulle 

påsarna klara av att fungera som inneslutning såvida systemet är anpassat så att temperaturen absolut 

inte får överstiga 180 °C och att antalet våningar i tanken anpassas så att för mycket tryck inte uppstår 

på påsarna. 

Förslag till fortsatt arbete är att lagringstank 2 faktiskt uppförs i praktiken på Absolicons pilotpark samt 

att fler precisa tester för långvariga temperaturpåfrestningar av påsarna görs för att säkerställa att de 

faktiskt håller. PCM som valdes var A164 från PCM products som har en smältpunkt kring 164 °C. Detta 

är det PCM som ska användas i lagringstank 2 och detta PCM har blivit beställt ett sample på 10 kg. 

Utförliga tester med påsarna för detta PCM kommer att behövas i framtiden för att kunna säkerställa 

att inneslutningen verkligen kan användas i praktiken.              
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APPENDIX 

Bilaga 1 - Egenskaper hos olika organiska PCM för latent energilagring 

Material Smälttemp Smältentalpi Material Smälttemp3 Smältentalpi4 

  (°C) (KJ/kg)   (°C) (KJ/kg) 

N-Tetradeca 5,5 226 N-Penta Cosane 53,7 164 

Myrsyra 7,8 47 Myristinsyra 54 199 

N-Pentadeca 10 205 Oxalat 54,3 178 

Ättiksyra 16,7 273 Tristearin 54,5 191 

N-Hexadeca 16,7 237 O-Xylene 55 121 

Caprilone 40 260 B-Chloroacetic 56 147 

Docasyle 40 201 N-Hexacosane 56,3 255 

N-Henicosan 40,5 161 Nitro naftalen 56,7 103 

Fenol 41 120 a-Chloroactetic 61,2 130 

N-Lauric 43 183 N-Octacosane 61,4 134 

P-joluidine 43,3 167 Palmitinsyra 61,8 164 

Cyanamid 44 209 Bivax 61,8 177 

N-Docosane 44,5 157 Glykolsyra 63 109 

N-Tricosane 47,6 130 P-Bromophenol 63,5 86 

Hydrocinna 48 118 Azobensen 67,1 121 

Cetyl 49,3 141 Akrylsyra 68 115 

O-Nitroanili 50 93 Dinitrotoluen 70 111 

Kamfen 50 239 Fenylättiksyra 76,7 102 

Difenyl 52,9 107 Thiosinamine 77 140 

 

Bilaga 2 - Egenskaper hos salthydrater med låg smälttemperatur 

Namn Smälttemp Värmelagring 

 (°C) (KJ/kg) 

LiClO3∙3H2O 8 253 

NH4Cl∙Na2SO4∙10H2O 11 163 

K2HO4∙6H2O 14 108 

NaCl∙Na2SO4∙10H2O 18 286 

KF∙4H2O 18 330 

K2HO4∙4H2O 18,5 231 

Mn(NO3)2∙6H2O 25 148 

LiBO2∙8H2O 25,7 289 

FeBr3∙6H2O 27 105 

CaCl2∙6H2O 29 - 30 170 - 192 

LiNO3∙3H2O 30 189 - 296 

Na2SO4∙10H2O 32 251 - 254 

Na2CO3∙10H2O 33- 36 247 

KFe(SO4)2∙12H2O 33 173 

 



II 
 

Bilaga 3 - Egenskaper hos salthydrater bättre lämpade för applicering i solvärmesystem 

Namn Smälttemp Värmelagring 

  (°C) (KJ/kg) 

CaBr2.6H2O 34 115-138 

LiBr.2H2O 34 124 

Na2HPO4.12H2O 35 256 - 281 

Zn(NO3)2.6H2O 36 134 - 147 

Mn(NO3)2.4H2O 37 115 

FeCl3.6H2O 37 223 

CaCl2.4H2O 39 158 

CoSO4.7H2O 40,7 170 

CuSO4.7H2O 40,7 171 

KF.2H2O 42 162 - 266 

MgI2.8H2O 42 133 

CaI2.6H2O 42 162 

Ca(NO3)2.4H2O 43 - 47 106 - 140 

Zn(NO3)2.4H2O 45 110 

K3PO4.7H2O 45 145 

Fe(NO3)3.9H2O 47 155 - 190 

Mg(NO3)3.4H2O 47 142 

Na2SiO3.5H2O 48 168 

Na2HPO4.7H2O 48 135 - 170 

Na2S2O3.5H2O 48 209 

K2HPO4.3H2O 48 99 

MgSO4.7H2O 48,4 202 

Ca(NO3)2.3H2O 51 104 

Na(NO3)2.6H2O 53 158 

Zn(NO3)2.2H2O 55 68 

FeCl3.2H2O 56 90 

CO(NO3)2.6H2O 57 115 

Ni(NO3)2.6H2O 57 168 

MnCl2.4H2O 58 151 

CH3COONa.3H2O 58 270 - 290 

LiC2H3O2.2H2O 58 251 - 377 

MgCl2.4H2O 58 178 

NaOH.H2O 58 272 

Na(CH3COO).3H2O 58 okänd 

Cd(NO3)2.4H2O 59 98 

Cd(NO3)2.1H2O 59,5 107 

Fe(NO3)2.6H2O 60 125 

NaAl(SO4)2.12H2O 61 181 

FeSO4.7H2O 64 200 

Na3PO4.12H2O 65 168 

Na2B4O7.10H2O 68 okänd 



III 
 

Na3PO4.12H20 69 okänd 

LiCH3COO.2H2O 70 150 - 251 

Na2P2O7.10H2O 70 186 - 230 

Al(NO3)2.9H2O 72 155 - 176 

Ba(OH)2.8H2O 78 265 - 280 

Al2(SO4)3.18H2O 88 218 

Sr(OH)2.8H2O 89 370 

Mg(NO3)2.6H2O 89 - 90 162 - 167 

KAl (SO4)2.12H2O 91 184 

(NH4)Al(SO4).6H2O 95 269 

Na2S.51/2H2O 97,5 okänd 

LiCl.H2O 99 212 

CaBr2.4H20 110 okänd 

Al2(SO4)2.16H2O 112 okänd 

MgCl2. 6H2O 115 - 117 165 - 169 

NaC2H3O2.3H2O 137 172 

 

Bilaga 4 - Egenskaper hos olika Eutektiska föreningar 

Namn Smälttemp Värmelagring 

  (°C) (KJ/kg) 

Na2SO4+NaCl+KCl+H2O 4 234 

Na2SO4+NaCl+NH4Cl+H2O 11 okänt 

C5H5C6H5+ (C6H5)2O 12 97,9 

Na2SO4+NaCl+H2O 18 okänt 

Na2S4+MgSO4+H2O 21-24 okänt 

C14H28O2 + C10H20O2 24 147,7 

Ca(NO)3.4H2O + Mg(NO)3.6H2O 30 136 

NH2CONH2 + NH4 NO3 46 95 

Mg(NO3)2.6H2O + NH4 NO3 52 125,5 

Mg(NO3)2.6H2O + MgCl2.6H2O 59 132,2 

Mg(NO3)2.6H2O + Al(NO3)2.9H2O 61 148 

Mg(NO3)2.6H2O + MgBr2.6H2O 66 168 

Naftalen + Bensoesyra 67 123,4 

AlCl3+NaCl+ZrCl2 68 234 

 

Bilaga 5 - Egenskaper för PCM från Rubitherm, Cristopia, Teap och Mitshubishi Chemicals 

PCM namn Förening Smälttemp Värmelagring Företag 

  (°C) (KJ/kg)  

SN33 Saltlösning -33 245 Cristopia 

TH-31  -31 131 Teap 

SN29 Saltlösning -29 233 Cristopia 

SN26 Saltlösning -26 268 Cristopia 

TH-21  -21 222 Teap 



IV 
 

SN21 Saltlösning -21 240 Cristopia 

STL-21 Saltlösning -21 240 Mitsubishi Chemical 

SN18 Saltlösning -18 268 Cristopia 

TH-16  -16 289 Teap 

STL-16  -16  Mitsubishi Chemical 

SN15 Saltlösning -15 311 Cristopia 

SN12 Saltlösning -12 306 Cristopia 

STLN10 Saltlösning -11 271 Mitsubishi Chemical 

SN10 Saltlösning -11 310 Cristopia 

TH-10  -10 283 Teap 

STL-6 Saltlösning -6 284 Mitsubishi Chemical 

SN06 Saltlösning -6 284 Cristopia 

TH-4  -4 286 Teap 

STL-3 Saltlösning -3 328 Mitsubishi Chemical 

SN03 Saltlösning -3 328 Cristopia 

RT5 Paraffin 9 205 Rubitherm GmbH 

RT25 Paraffin 26 232 Rubitherm GmbH 

STL27 Salthydrat 27 213 Mitsubishi Chemical 

RT30 Paraffin 28 206 Rubitherm GmbH 

TH29 Salthydrat 29 188 Teap 

RT40 Paraffin 43 181 Rubitherm GmbH 

STL47 Salthydrat 47 221 Mitsubishi Chemical 

STL52 Salthydrat 52 201 Mitsubishi Chemical 

RT50 Paraffin 54 195 Rubitherm GmbH 

STL55 Salthydrat 55 242 Mitsubishi Chemical 

TH58  58 226 Teap 

RT65 Paraffin 64 207 Rubitherm GmbH 

RT80 Paraffin 79 209 Rubitherm GmbH 

TH89  89 149 Teap 

RT90 Paraffin 90 197 Rubitherm GmbH 

RT110 Paraffin 112 213 Rubitherm GmbH 

 

Bilaga 6 - Data för Climator Sweden AB och deras olika PCM-material 

Namn Klass-

ificerin

g 

Smält.-

punkt 

(˚C) 

Fasändrings-

entalpi 

(KJ/kg) 

Konduktivitet 

(W/m/˚C) 

Lagrings-

kapacitet 

(Wh/liter) 

Densitet 

(Kg/liter) 

Specifik 

värmekapacite

t (Wh/Kg/˚C) 

Clims

el C-

21 

Oorgani

sk 

-21 288 0,5-0,7 117 1,3 1 

Clims

el C-

18 

Oorgani

sk 

-18 288 0,5-0,7 120 1,3 1 



V 
 

Clims

el C-7 

Oorgani

sk 

7 126 0,5-0,7 69 1,4 1 

Clims

el C-

10 

Oorgani

sk 

10 126 0,5-0,7 70 1,4 1 

Clims

el C-

21 

Oorgani

sk 

21 112 0,5-0,7 60 1,38 1 

Clims

el C-

24 

Oorgani

sk 

24 151 0,5-0,7 75 1,38 1 

Clims

el C-

28 

Oorgani

sk 

28 162 0,5-0,7 90 1,42 1 

Clims

el C-

32 

Oorgani

sk 

32 162 0,5-0,7 90 1,42 1 

Clims

el C-

48 

Oorgani

sk 

48 180 0,5-0,7 95 1,36 1 

Clims

el C-

58 

Oorgani

sk 

58 288 0,5-0,7 138 1,46 0,4-0,65 

Clims

el C-

70 

Oorgani

sk 

70 282 0,5-0,7 125 1,4 1 

 

  



VI 
 

Bilaga 7- Egenskaper hos olika Eutektiska PCM från PCM products 

 

Namn Smälttemp (°C) Värmelagring (KJ/kg) 

E-114 -114 107 

E-90 -90 90 

E-78 -78 115 

E-75 -75 102 

E-50 -49,8 218 

E-37 -36,5 213 

E-34 -33,6 240 

E-32 -32 243 

E-29 -29 222 

E-26 -26 260 

E-22 -22 234 

E-21 -20,6 263 

E-19 -18,7 282 

E-15 -15 303 

E-14 -14,8 243 

E-12 -12,3 250 

E-11 -11,6 301 

E-10 -10 286 

E-6 -6 275 

E-4 -3,7 312 

E-2 -2 306 

E-0 0 332 

 

Bilaga 8 - Egenskaper hos olika högtempererade salt från PCM Products 

Namn Smälttemp (°C) Värmelagring 

H105 104 125 

H115 114 100 

H120 120 120 

H160 162 105 

H190 191 170 

H220 220 100 

H230 227 105 

H250 250 280 

H255 254 270 

H280 282 160 

H285 285 85 

H290 292 150 

H300 302 130 

H305 305 150 

H320 320 70 



VII 
 

H325 327 80 

H335 334 80 

H355 353 230 

H380 382 225 

H395 395 215 

H425 425 220 

H430 430 125 

H485 483 200 

H500 500 300 

H500A 500 140 

H525 525 155 

H535 535 130 

H610 610 410 

H640 640 338 

H650 652 300 

H690 687 250 

H695 695 280 

H700 699 250 

H705 706 250 

H705A 705 452 

H725 725 602 

H755 755 466 

H845 845 276 

H885 885 236 



VIII 
 

Bilaga 9 – Specifikation för värmeväxlare  

 



IX 
 

Bilaga 10 – Datablad om säkerhet för PCM A164
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