
Solvarme i stort omfang
Krav, muligheder, integration i fjernvarmenetværk
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Solstråling og varmeproduktion.

Oversigt - Solvarmesystemer og driftstilstande.

• Generelt princip for flade pladesamlere.

• Generelt princip for evakuerede røropsamlere.

• Indirekte flow evakuerede røropsamlere / varmeledningsprincip.

• Direkte flow evakuerede røropsamlere / sammensatte paraboliske koncentratorer (CPC’er).

• Egenskaber ved varmemediet.

• Installation og planlægningskrav

• Samlerorientering / tilt & effektivitet

• Samlerarrangement / Samlerkredsløb

• Tichelmann-princip

• Stagnationshåndtering

Oversigt
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Teknisk og økonomisk effektivitet

• Forskel mellem samler og systemudbytte

• Årligt dækningsgrad

• Øget årlig soldækning gennem opbevaring

• Nøglespørgsmål vedrørende 
investeringsomkostninger og økonomisk effektivitet

Indføringsprincipper

• Hydraulisk integration af solvarmeindføring

• Solvarme kombineret med andre brændstoffer

BILAG & Oversigt om pilotprojekter

Oversigt
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omtrentlig solstråling i Centraleuropa ved middagstid: +/- 1000 watt / m2 
(under perfekte vejrforhold)

årligt gennemsnit af solstråling i Centraleuropa: +/- 125 W / m2 (ca. 1/8 af 
perfekte forhold)

ca. gennemsnitlig solstråling på solfangeren: 

1/8 x 24 timer (3 timer pr. dag) 

eller 1/8 x 8760 t/å = +/- 1100 driftstimer/å 

 +/- 1100 kW/h per m2å

Solstråling og varmeproduktion
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Kilde til eksempel: Arbeitsgemeinschaft QM Fernwärme (2017): planlægningsmanual Fjernvarme
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Kilde: Meteonorm 2008

Solstråling og varmeproduktion

Årligt udbytte afhænger 
af mange faktorer

• Vejr

• Samlertpe

• Side specifikationer

• anlægsdimensionering og 
energiforbrug

• Installationsvinkel

• m.m. 



Oversigt - Solvarmesystemer og driftstilstande
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Kilde og copyright: Stefan SimonidesKilde: Ritter XL Solar Kilde: Ritter XL Solar

Hvor skal man placere solvarmesamlere? 

• Jordmonterede solfangere

(billigste løsning; afhængigt af jordpriser, afstand til det eksisterende 
rørsystem eller forbruger, generel varmeudnyttelse, opbevaring og 
mange andre parametre)

• Tagmonterede solfangere

(interessant for store og flade tagområder)

Mest almindelige samlertyper på markedet?

Flade pladesamlere

Evakuerede røropsamlere



Oversigt - Solvarmesystemer og driftstilstande
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Kilde: AGFW-Project GmbH



Flade pladesamlere bruger 
en flad absorberende 
plade, der er isoleret med 
mineraluld, 
polyurethanskum eller 
andre materialer.

Denne isolering er mindre 
effektiv end 
vakuumisolering af 
evakuerede røropsamlere.

Højtydende flade 
pladesamlere fungerer 
med kobberabsorbenter

Generelt princip for flade pladesamlere
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Kilde & copyright: Stefan Simonides
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Generelt princip for flade pladesamlere

Kilde: sunpower

Ca. produktion på 500-550 
kWh årligt udbytte pr. 
brutto solfangeroverflade.

Opnå driftstemperaturer
fra 30 til 80 ° C.

Hvis det er godt planlagt, 
kan det nå
stagnationstemperaturer
fra 150-200 ° C.

Kan installeres i serie- eller
parallelforbindelse.

Installationsvinkel variable.

FPC fungerer normalt med 
et medium fra vand og
frostvæskevæske.



Generelt princip for evakuerede røropsamlere

11

Kilde: Ritter XL Solar

Kilde: Ritter XL Solar

Kilde: Solites



Generelt princip for evakuerede røropsamlere

12

Evakuerede røropsamlere er typisk designet med parallelle 
rækker med dobbeltskrogede glasrør.

Den meget høje varmeisolering kan nås med vakuumet i det 
ydre rør.

Varmeledninger transmitterer varmen til varmemediet 
(indirekte flow) eller direkte strømningsledninger 
transporterer varmemediet i en "U-form" gennem det indre 
glasrør.

Højere temperaturniveauer kan opnås (over 200 ° C op til 350 
° C).

Højere effektivitet til varmeekstraktion sammenlignet med 
FPC'er i temperaturområdet over 80 ° C.

Effektivitetsniveauer er også højere end flade pladesamlere.

Højere investeringsomkostninger end pladesamlere

Kilde: Viessmann Werke 

Kilde: Ritter-XL-Solar



Generelt princip for evakuerede røropsamlere
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vacuum
glas

absorber

Heat pipe
Heat exchange

vacuum
glas absorber

vacuum glas absorber

Heat pipe Heat exchange

vacuum glas absorber

Flow line

Flow line

Return line

Return line

Kilde: Solarwärme (2014); oversat og justeret

Sydney tube with heat pipe (indirect flow)

Evacuated tube & heat pipe principle (indirect flow)

Evacuated tube (direct flow)

Evacuated tube or Sydney tube (direct flow)



Indirekte strømningsevakuerede røropsamlere eller
varmeledningsprincip
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Kildee: baunetz_wissen

Varmeoverførselsrør er installeret på bagsiden af et 
absorberingspanel.

Røret er fyldt med et varmemedium (for det meste vand eller 
alkohol under undertryk).

Varmeoverførslen finder sted øverst på røret.

(kondens af varmemedium  frigivet varme overføres til solfangersystemet 

 kondensat af varmemediet vender tilbage til bunden af glasrøret og opvarmes 
igen)

Fungerer også på dage med lav solstråling, fordi kondensatfordamper 
allerede ved lave temperaturer på ca. 25 ° C (samlertemperatur)

Mindre tryktab på grund af direkte varmeveksling ved 
strømningsledningen



Evakuerede røropsamlere
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ydre glasrør

vakuum

Belægning (f.eks. Sort-
krom eller sort-nikkel)

indvendigt glasrør

indvendigt glasrør

kobberrør

varmeoverførselsmedium
Kilde: Ritter-XL-Solar



Compound Parabolic Concentrator (CPCs)
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Sollys

Indre 
glasrør

Ydre glasrør

Varmeledende profil 
(f.eks. Kobber)

Vakuum

Høj selektiv belægning

Evne til at reflektere al absorberende 
stråling til absorberen inden for vide 
grænser

Skiftende solorientering kan reduceres
ved at bruge et trug med to sektioner af 
en parabel, der vender mod hinanden.

By using multiple internal reflections, 
any radiation entering the aperture 
within the collector acceptance angle 
finds its way to the absorber surface

Ved at bruge flere interne refleksioner 
finder enhver stråling, der kommer ind i 
blænden inden for 
solfangersacceptvinklen, vej til 
absorberoverfladen.

Høje inversteringsomkostninger.
Kilde: Frank Tebbe



Egenskaber ved varmemediet

17

Vigtige egenskaber for SDH varmemedium:

Høj temperaturstabilitet

Lav viskositet (på grund af varmekapacitet)

Høj varmekapacitet

Miljøkompatibilitet

Korrektionsbeskyttelse (demineraliseret vand, osv.)

Frostbeskyttelse (normalt blanding af vand og alkohol, f.eks. Propylenglykol)

SDH varmemedium ≠ fjernvarmevand

Varme udveksles på varmestationen / lagertanken via 
varmevekslere

Varme udveksles øverst på evakuerede røropsamlere, der fungerer
med indirekte strøm

Kilde: Volker Quaschning



Installation og planlægningskrav
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Samlerorientering / tilt (opsætningsvinkel) & effektivitet

Kilde: www.solargyaan.com



Installation og planlægningskrav
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Samlerorientering / Tilt og effektivitet

Absorbereren får den mest effektive energi, når samleraksen er absolut lodret i forhold til solstrålerne.

Ændring relateret til time og sæson.

 Derfor skal samlerne være orienteret i breddegradens rette vinkel og hældning.

For Europa er normalt 25 ̊ til 45 den mest ideelle “solhøjdevinkel” at montere, dog kan vinkler op til 60 ° f.eks. på 
hustage også findes.

Jo højere hældning, jo højere er solfangeren i vintertider / dage med lav solstråling

 høje skråninger minimerer toppe og termisk stagnation om sommeren, men også temperaturniveauet.

Orientering afhænger generelt altid af den stedsspecifikke drift / planlagte varmeanvendelse 
(rumopvarmning / tilberedning af varmt brugsvand / begge dele / med eller uden sæsonopbevaring) / 
varmebehov, mm.



Installation og planlægningskrav

20

East SE South SW West

Kilde til eksempel: Paradigma (translated and adjusted)

Samlerorientering / opsætningsvinkel og effektivitet

Beregningseksempel for forskellige sorter af solvarmesamlere:
• Sted: Würzburg, Tyskland
• Opstillingsvinkel: 75 ° retning: varierende
• Gennemsnitlig solfangertemp .: 75 ° C

Beregningseksempel for forskellige sorter af solvarmesamlere. 
• Sted: Würzburg, Tyskland
• Orientering: Syd; tilt: varierende
• Gennemsnitlig solfangertemp .: 75 ° C



Installation og planlægningskrav
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Kilde: Dimplex (2010)

Samlerarrangement



Installation og planlægningskrav
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Samlerarrangement & kredsløb

Store solvarmeanlæg kan designes i serie- og / eller parallelforbindelser

Serieforbindelse:

Høje tryktab

Høj pumpekapacitet

Lige 
strømningshastigheder

Høj

Mindre rørinstallation / 
lavere 
investeringsomkostninger

Parallel forbindelse:

Lave tryktab

Mindre pumpekapacitet

Tichelmann-princip
nødvendigt for jævne 
strømningshastigheder

Lavere 
strømningshastigheder

∆T afhænger af samlere i 
serieforbindelsetil store SDH-
anlæg



„Tichelmann-princippet“: 

• Lige længdeforhold mellem strømningslinje og 
returledning

• Varmemedium dækker altid samme afstand

• Lige tryktab i systemet

• Lige massefluksfordeling

Højere rør er nødvendige. 

Færre reguleringsindsatser er nødvendigt f.eks. 
gennem kontrolventiler.

Installation og planlægningskrav
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Stagnationshåndtering
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Designtemperatur

Designtemperatur er den maksimale temperatur, som en solvarmesamler eller en samler-loop del kan stå uden at blive 
beskadiget. Designtemperaturen for hele solcelleanlægget bestemmes af samler-loop komponenten med den laveste 
designtemperatur.

Driftstemperatur

Driftstemperatur er defineret som den maksimale temperatur for en solvarmesamler eller solfangersløjfe, hvor "normal" drift
skal forfølges.

 bestemt af maksimal opbevaringstemperatur.

 bestemt af varmebehovet i det tilsluttede fjernvarmesystem

Stagnation

Stagnation beskriver tilstanden af et solvarmesystem, hvor (af en eller anden grund) strømmen i samler-loopet afbrydes, 
selvom der er tilstrækkelig solindstråling til rådighed til drift af samler-loopet.

Væsken i solvarmesamleren opvarmes til en temperatur, hvor den absorberede energi er lig med tabene.

(Kilde: Frank, E., Mauthner, F., & Fischer, S. (2015). Forebyggelse af overophedning og håndtering af stagnation i solvarmeprocesser. International Energy Agency-Solar Heating and 
Cooling Task, 49.)



Stagnationshåndtering
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(Citeret fra Frank, E., Mauthner, F., & Fischer, S. (2015). Forebyggelse af overophedning og stagnationshåndtering i
solvarmeprogrammer. International Energy Agency-Solar Heating and Cooling Task, 49.)

„Håndtering af stagnation ...

... hvis stagnation er i accepteret 
driftstilstand!“

„Forebyggelse af overophedning ...

... Hvis stagnation ikke er i accepteret 
driftstilstand! “

Keymark-Certifikater: http://www.estif.org/solarkeymarknew/

Konstruktionsmæssige forholdsregler, sikkerhedskoncept med hensyn til anlægsdimensionering skal være 
DE vigtige aspekter i planlægningsfasen!

(Kilde: www.estif.org)



Virkninger af stagnation:

Trykstigning og dampdannelse i opsamleren

Dampudvikling i solkredsen

Høj belastning på systemkomponenterne (f.eks. Pumpepakninger)

Mulig revnedannelse af glykol i varmeoverføringsvæsken

Håndtering af stagnation:

Dræning af solvæsken (især nødvendigt for glykolmedium før stagnationstilstand)

Deaktiver pumper og styring af overtryk

Aktiv køling f.eks. med grundvand og en anden varmeveksler (ekstra brønd og absorptionsbrønd er 
nødvendigt)

Accept af stagnation, da driftstilstand skal overvejes og planlægges inden for planlægnings- og 
implementeringsfasen.

Stagnationshåndtering
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Teknisk og økonomisk effektivitet
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... på grund af opvarmning om morgenen og nedkøling om natten

... i rør og ventiler

... på grund af opbevaring

... på grund af stagnation

... på grund af aktiv frostbeskyttelse

... på grund af frostvæske

... på grund af varmevekslere

Forskel opstår ...

Samlerudbytte

Maksimalt
systemydelse

Forskellen mellem samlerudbytte og 
maksimalt systemudbytte kan estimeres 
groft ved at tage 10% af den årlige 
stråling

Forskel mellem samlerudbytte og systemudbytte



Årlig dækningsgrad
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Dækning afhænger af:

Integration af solvarmeproduktion i fjernvarmesystemer (tilførselspunkt: strømningslinje / 
returløb)

Planlagt varmeudnyttelse og driftstemperatur

(Forberedelse af varmt brugsvand til hjemmet, rumopvarmning, gulvvarme osv.)

Bygningsstruktur (udviklingsområde, eksisterende bygningsstruktur)

Solsystemets struktur (bufferlagring, sæsonopbevaring eller direkte integration)

Direkte eller indirekte tilførsel.

 Ingen bestemte referenceværdier! (dækningsgrad skal estimeres for hvert specifikt projekt).
 SDH-anlæg kan ca. nå mellem 30-60% af den årlige efterspørgsel efter tilberedning af varmt vand til 

boliger (fuld dækning om sommeren).
 Sæsonopbevaring kan øge det årlige solafdækningsforhold ved at øge lagret vand f.eks. med en 

varmepumpe i overgangsperioder.



Øget årlig soldækning gennem lagre
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Sæsonopbevaring i Friedrichshafen, Tyskland med en
kapacitet på ca. 12.000 m3 (Kilde: bine.info)



Øget årlig soldækning gennem lagre
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Kilde:ikz.de (translated)

Varmelager (tank)
(60 til 80 kWh / m3)

Pitbutik
(30 til 80 kWh / m3)

Pie store (geothermal probe)
(15 to 30 kWh/m3)

Aquifer storage
(30 to 40 kWh/m3)

Opbevaringsmuligheder:

Bufferlagre (opbevaring i dag)

Sæsonopbevaring (til venstre)



Tilførselsprincipper - decentralt / centralt
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„„Decentral“: solvarmeanlæg er ikke tæt på en anden større varmegenerator.

Central: tilførselspunkt kan være en overførselsstation (solvarmeanlæg er placeret ved siden af en 
anden varmegenerator f.eks. Varmeanlæg / kraftvarmeenhed)

Kilde: Solites (translated)



Tilførselsprincipper - decentralt
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(Figur & citeret fra solfjernvarme (SDH) (2012). Retningslinjer for solvarmevarme - Samling af faktaark WP3-D3.1 & D.3.2. Side 2-5 Faktaark 6.2)

Påkrævet temperaturnav i varmegeneratoren er defineret af 
strømnings- og returledningen for varmegitteret.

Solcelleanlæg skal drives ved matchede flowmængder, justeret 
til den krævede fremløbstemperatur.

Indføringspumpe skal overvinde trykforskelle mellem retur og 
flow (kan komme til flere bar).

+ ingen ændring i returtemperaturer

- behov for høje pumpekapaciteter



Tilførselsprincipper - decentralt
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(Figur & citeret fra solfjernvarme (SDH) (2012). Retningslinjer for solvarmevarme - Samling af faktaark WP3-D3.1 & D.3.2. Side 2-5 Faktaark 6.2)

Driftstemperaturer på solcelleanlæg er lavest sammenlignet 
med andre tilførselsmetoder

Høje soludbytter kan forventes

Der kræves ingen pumpenergi

Konstant massestrøm i samlere

Net-operatører har brug for at installere en 
strømningsmodstand for at kontrollere tilførsel via 
solcelleanlæg

Høje returtemperaturer er ikke gunstige



Tilførselsprincipper - decentralt
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(Figur & citeret fra solfjernvarme (SDH) (2012). Retningslinjer for solvarmevarme - Samling af faktaark WP3-D3.1 & D.3.2. Side 2-5 Faktaark 6.2)

Høj kollektordriftstemperatur er nødvendige.

Lav solvarmeeffektivitet og udbytte på grund af højt 
temperaturniveau.
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Tilførselsprincipper - centralt

Kilde: Solites (Oversat)

Varmeoverførsel finder sted med varmevekslere på central varmestationen.

Klar skelnen mellem solcyklus og fjernvarmesystemer.

Mulig kombination af solvarmeanlæg med andre varmegenererende teknologier mulige.



Teknisk set kan solvarme kombineres med enhver anden energikilde

Den økonomiske og miljømæssige gennemførlighed er afhængig af flere faktorer og skal 
estimeres for hver sag!

Få eksempler:

Forøgelse af returflow

• Besparelse af primærenergi: forøgelse af returløbstemperatur / dækning af varmt brugsvandsberedning om 
sommeren)

• Høje returløbstemperaturer, som ikke altid ønskes af net-operatører.

I kombination med kraftvarmeproduktion

• Solvarmeanlæg kunne reducere produktionen til elektricitetsproduktion.

SDH kombineret med andre varmegenererende teknologier
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Omkostninger til jord

Samlere

Samlerfeltinstallation inklusive rørledning i marken

Frostvæske

Transmissionsrør (samlerfelt til varmevekslerenhed)

Varmeveksler (HX) enhed (inklusive pumper, ekspansionsbeholdere, styring osv.)

Forbindelse til eksisterende fjernvarmesystemer

Opbevaring

Kontrolsystem

Design & optimering

Diverse (f.eks. Bygning, formning af jorden, hegn, planteforvaltning osv.)

Nøglepunkter vedrørende investerings- og driftsomkostninger
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(Citeret fra Solar Fjernvarme (SDH) (2012). Retningslinjer for fjernvarme til solenergi - Samling af faktaark WP3-D3.1 & D.3.2. Side 8 Faktaark 2.3



Varmebehov og dimension af anlægget

Opbevaringsstørrelse / behov for sæsonopbevaring (hvis, hvilken anden varmekilde, fx varmepumpe, er der brug for?)

Påkrævet landstørrelse og pris skal evalueres med juridisk ekspertise og byggelovgivning

Hvilket solvarmesystem er nødvendigt? / Hvilket temperaturniveau er nødvendigt?

Hvad er de eksisterende strukturer inden for varmeproduktion? Hvad bliver det fremtidige solenergi-tilførselsscenarie? 

 rørudgifter

Hvor meget skal den estimerede solvarmedækning / årlige varighed være?

Tilførselsrør / returrør eller begge dele?

Hvad er energibesparelserne ved andre integrerede / eksisterende varmekilder (f.eks. Biogas / biomasse osv.)?

Hvor meget finansiering er mulig?

Hvad er finansieringsomkostningerne (løbetid, rentesats)?

Udvikling af energiomkostninger inden for de næste par år?

Nøglepunkter vedrørende investeringsomkostninger og økonomisk
effektivitet
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Kontaktinformationer

AGFW-Project GmbH
Projektvirksomhed til rationalisering, 
information & standardisering

Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main
Tyskland

E-mail: info@agfw.de
Tel: +49 69 6304 - 247
www.agfw.de

Georg Bosak
Department of urban development

http://www.zebau.de/


Solar-fjernvarme er en flygtig energiproduktion.

Kontroller ved tilførselsstedet, om den tilsigtede termiske belastning kan føres ind i fjernvarmenetværket.

Scenarie: belastningstilstand “sommer” - mindst termisk belastning, men den højeste solvarmeforsyning.

Følgende principper er vigtige at overveje:

• Solar termisk belastning i løbet af dagen << termisk gitter belastning sommer

• Varmeabsorption mulig når som helst, da strømmen i nettet forbliver lav

• Solar termisk belastning i løbet af dagen < eller = termisk gitter belastning sommer

Varmeabsorption midlertidigt ikke mulig possible  bufferlagring kan være nyttigt

• Solar termisk belastning i løbet af dagen > termisk gitter belastning sommer

 bufferlager, der er nødvendigt til tilførsel af solvarmebelastningen med en tidsforsinkelse (hvis
relevant efter behov).

• Solar termisk belastning i løbet af dagen < eller = termisk gitter belastning sommer

Varmeabsorption midlertidigt ikke mulig possible  bufferlagring kan være nyttigt

• Anlægsstørrelsen afhænger af den maksimale transportable varme.

BILAG I: Muligt scenario: Krav til fjernvarmeleverandør / 
solkraftværksoperatør
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BILAG II: SDH Online-beregner -
EKSEMPEL
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http://www.sdh-online.solites.de/?lang=en-US

http://www.sdh-online.solites.de/?lang=en-US


SDH Online-beregner
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http://www.sdh-online.solites.de/?lang=en-US

http://www.sdh-online.solites.de/?lang=en-US


SDH Online-beregner
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http://www.sdh-online.solites.de/?lang=en-US

http://www.sdh-online.solites.de/?lang=en-US


SDH Online-beregner
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http://www.sdh-online.solites.de/?lang=en-US

http://www.sdh-online.solites.de/?lang=en-US


SDH Online-beregner
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http://www.sdh-online.solites.de/?lang=en-US

http://www.sdh-online.solites.de/?lang=en-US

