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Abstract 

In this bachelor thesis is the size of a battery bank and the demand of photovoltaic power 

to supply electricity to four off-grid cottages calculated, which are occupied during the 

summer months at Wij Trädgårdar in Ockelbo. The expected electricity demand of the 

households is calculated for two different user patterns. In one of the user patterns the 

household appliances with a high power demand (for example microwave) are expected 

to have a shorter daily usage time, which results in a considerable lower purchase cost as 

a result from lower power demand of installed photovoltaic and a smaller battery bank. 

  

For the battery bank have different rechargeable batteries been investigated. The AGM 

Lead-Acid battery is found to be the most suitable rechargeable battery for chemical 

energy storage in this photovoltaic system. Furthermore the possibilities of pumping 

water to a water reservoir and store as potential energy as a complement to the energy 

storage in the battery bank have been investigated and discussed. Through a small-scale 

pumped hydro storage the surplus electricity from the photovoltaic can be used to pump 

up water to a reservoir at a higher altitude and be stored as potential energy. When there 

is a demand of electricity and the energy stored in the battery bank is not enough the 

water can be used in a small-scale water turbine, which generates electricity t the battery 

bank and the loads. A pumped hydro storage can protect the battery bank from deeper 

discharge, which otherwise can reduce the lifetime of the batteries, and extend the 

number of charge and discharge cycles the batteries can manage. The battery bank 

represents a large part of the purchase costs and there are strong environmental and 

economical incentives to prolong the lifetime of the battery bank.       
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Utförlig sammanfattning 

 

Wij Trädgårdar i Ockelbo planerar att bygga fyra kolonistugor där deras gäster kan 

övernatta under sommarmånaderna. Tanken är att dessa stugor ska vara utrustade med 

full bekvämlighet och där elbehovet ska försörjas genom elektricitet från ett fristående 

solcellssystem. Energin från det fristående solcellssystemet behöver lagras eftersom 

elanvändningen oftast sker under kvällstid. Syftet med detta examensarbete är att 

överskådligt undersöka möjligheterna att fysiskt, tekniskt och ekonomiskt lagra 

elektricitet från ett fristående solcellsystem. En diskussion kommer att föras kring 

huruvida energilagring genom pumpat vatten till vattenmagasin kan vara ett alternativ för 

att komplettera energilagring i batteribank, samt nackdelar och fördelar med dessa två 

energilagringstekniker. Målsättningen är att uppskatta förväntad elanvändning i 

kolonistugorna i Wij Trädgårdar, dimensionera toppeffekten på solcellsanläggningen, 

kartlägga de viktigaste systemkomponenterna, samt att undersöka och diskutera olika 

möjligheter av energilagring. Metoden i detta examensarbete består av litteraturstudier för 

inhämtande av teorikunskap, dimensionering av solcellspaneler och batterikapacitet 

genom beräkningar, samt ett internetbaserat dimensioneringsverktyg för pumpar. 

Beräkningar och uppskattningar av energilagringsmöjligheterna har utförts med hänsyn 

till de fysiska förutsättningarna vid Wij Trädgårdar kolonistugeområde. 

 

I teorikapitlet (kapitel 2) presenteras grundläggande teori om solceller, växelriktare, 

regulatorer, uppladdningsbara batterier samt energilagring genom att pumpa vatten till 

vattenmagasin, med inriktning på en praktisk förståelse av fristående elsystem. 

Förhållandet mellan lägesenergin i vattenmagasinet kopplat till fallhöjd och volym 

tydliggörs och en översikt över småskaliga vattenturbiner på marknaden presenteras. 

Nickel-Kadmium, Nickel-Metalhybrid, Litium-Jon batterier samt blyackumulatorer är de 

batterier som har undersökts för kemiskt bunden energilagring i det fristående 

solcellssystemet. Blyackumulatorn är det uppladdningsbara batteri som visat sig bäst 

lämpat för kemisk energilagring i detta sammanhang, med hänsyn till pris och 

tillgänglighet. Teorikapitlet avslutas med en presentation av ett existerande fristående 

solcellssystem med där energilagring sker genom pumpat vatten till vattenmagasin i 

kombination med en batteribank.  

 

I beräkningskapitlet (kapitel 3) uppskattas de fyra kolonistugornas elanvändning under 

sommarsäsongen och två alternativ presenteras; Alternativ 1 med en uppskattad 
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elanvändning på 14 kWh/dygn och Alternativ 2 med en uppskattad elanvändning på 9 

kWh/dygn. Skillnaderna i de två alternativen är varierande drifttider för de elektriska 

apparaterna med hög effekt (exempelvis vattenkokare, mikro m.m.). Det slutgiltiga 

dimensioneringsresultatet för kolonistugornas fristående solcellssystem kan ses i Tabell 

12 och är 4 116 [Wt] solceller och 88,2 [kWh] batterikapacitet (74 blyackumulatorer; 12 

V, 100 Ah) för Alternativ 1 och 2 744 [Wt] solceller och 58,8 [kWh] batterikapacitet (49 

blyackumulatorer; 12 V, 100 Ah) för Alternativ 2. Då är det endast en batteribank som 

tillgodoser energilagringen. Här åskådliggörs vilken betydande påverkan användandet av 

apparater med höga effekter har på behovet av solcellseffekt och energilagringskapacitet.  

 

Blyackumulatorer har en begränsad livslängd och ett begränsat antal laddningscykler, och 

de ska helst inte laddas ur till mer än 50 % av sitt energiinnehåll. Detta, eftersom ju 

djupare blyackumulatorerna laddas ur, desto färre antal laddningscykler klarar batteriet. 

Batteribanken för kolonistugorna är dimensionerad för att klara ungefär 3 dygn utan 

solinstrålning, utan att de laddas ur till mer än 50 % av sitt energiinnehåll. Om 

blyackumulatorerna sköts optimalt och inte djupurladdas kan de hålla upp till 10-15 år, 

men det är väldigt vanligt att blyackumulatorer behöver bytas ut långt innan dess.  

 

Inköpskostnaderna för solceller, regulator, växelriktare, kablar, tappvattenpump och 

AGM blyackumulatorer är beräknade till 320 848 kr för Alternativ 1och 224 932 kr för 

Alternativ 2 (exkluderat installationskostnader). Batteribanken står för över 40 % av den 

initiala inköpskostnaden för systemet. De höga batterikostnaderna, samt 

miljöbelastningen som många förbrukade batterier utgör, är starka incitament att noggrant 

undersöka möjligheterna med vattenmagasin som kompletterande energilagring. Om en 

vattenturbin kan generera elektricitet under kvällstid innebär det att belastningen på 

blyackumulatorerna minskas och djupare urladdningar kan i större utsträckning undvikas, 

vilket kan öka batteriernas livslängd. Inköpskostnaderna för turbin och vattenpump till 

vattenmagasinet är 40 820 kr. Byggnationskostnader för konstruktion av vattenmagasinet, 

rör, extra reglerutrustning m.m. har inte undersökts.  

 

Den låga fallhöjden (beräknad till 6-15 m) på Wij Trädgårdars kolonistugeområde är 

påtagligt begränsande för möjligheterna att använda vattenmagasin som energilagring till 

just detta fristående elsystem. Den totala verkningsgraden för ett vattenlagringssystem på 

kolonistugeområdet har beräknats genom att erhållen elenergi från vattenturbinen har 

dividerats med den genomsnittliga dygnsenergin (för juli månad) genererad från 

solcellerna som driver vattenpumpen, multiplicerat med verkningsgraden för övriga 

komponenter. Antagna friktionsförluster i rör, regulator och växelriktare beräknas 
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sammanlagt vara 29 %, se kapitel 3.9. Beräkningarna resulterar i en total 

systemverkningsgrad på 10-15 %, med de undersökta parametrarna.  Denna 

verkningsgrad gäller endast för elen genererad genom vattenturbinen. 

 

Ju högre fallhöjd desto mer energi kan genereras från vattenturbinen per m
3
 vattenflöde. 

Ett större vattenmagasin på en högre höjd skapar möjligheter till en mer flexibel 

energilagring. Om det är sol varje dag under en längre tid kan ett större vattenmagasin då 

successivt fyllas upp genom att överskottsenergin från solcellerna tas tillvara, vilket 

kompenserar något för den låga systemverkningsgraden. Det är bättre att ta tillvara energi 

med låg verkningsgrad, än att inte ta tillvara på den alls. Om ett vattenlagringssystem 

förlänger livslängden för batterierna och minskar utgifterna för inköp av nya batterier kan 

ett vattenlagringssystem vara både ekonomiskt lönsamt och leda till en minskad 

belastning på miljön.   
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Förkortningslista över enheter  

 

A Area  [m
2
] 

Ah Batterikapacitet [Ah] 

ρ Densitet  [kg/m
3
] 

P Effekt  [W] 

E Energi  [J] 

Q Flöde  [m
3
/s] 

F Frekvens  [Hz] 

G Solinstrålning  [W/m
2
] 

h Höjd  [m] 

m Massa  [kg] 

P Tryck  [Pa] 

I Ström  [A] 

U Spänning  [V] 

g Tyngdacceleration [m/s
2
] 

η Verkningsgrad [-] 

P Watt  [W] 

Pt Toppeffekt (Watt peak) [Wt] 

P
max

  Maximal effekt [W] 
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1 Inledning 

Idag står världen inför stora utmaningar med en växande världsbefolkning, en ökande belastning på 

naturresurserna samt ett växande behov av energi och energitjänster. Vi behöver samarbeta och hitta 

flexibla och långsiktigt hållbara energisystem och energilagringsmetoder för att klara de utmaningar 

som väntar. Att sakta ner flödet av produkter, speciellt miljöbelastande och resurskrävande produkter, 

är ett viktigt steg på vägen för att spara på jordens resurser och skapa ett mer långsiktigt hållbart 

samhälle. När produktflödet saktas ner minskar även det energibehov och den resurspåverkan som 

uppstår i samband med brytning av råmaterial, transporter av råmaterial, tillverkning, transport till 

kund samt den slutgiltiga återvinningen av produkten. Detta är, i kombination med ren nyfikenhet och 

intresse, motiveringen till valet av fokusområde för det här examensarbetet. Att undersöka 

möjligheterna om pumpat vatten till vattenmagasin är en lämplig energilagringsmetod för småskalig 

fristående elsystem jämfört med traditionella, mer miljöbelastande, uppladdningsbara batterier. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Wij Trädgårdar 

Wij Trädgårdar ligger i Ockelbo, norr om Gävle och har idag 7 olika visningsträdgårdar. Här varvas 

odling och mat med konst och hantverk. Maten som serveras i trädgårdsköket är närproducerad och 

ekologisk där en stor del odlas i den egna köksträdgården. Wij Trädgårdar drivs av en stiftelse som 

bildades 2002 och har som vision att vara ett forum för möten mellan människa, natur och kultur, där 

lust, idéer, inspiration och motivation kan skapas och växa. Wij Trädgårdars mål är att fungera som en 

arena där många olika aktörer kan mötas och förena det lokala med det globala.  
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Wij Trädgårdars verksamhet är framförallt säsongsbetonad med fokus på sommarmånaderna då 

temadagar, kurser och konferenser m.m. anordnas på området. Wij Trädgårdar har blivit en viktig 

samarbetspartner i Ockelbo både för företag och för kommunen. 2010 registrerade verksamheten 

40 000 besökare under juni, juli och augusti, och turistnäringen i Ockelbo har ökat från 65 miljoner 

2001 till 125 miljoner kronor 2009. Platsen Wij Trädgårdar har en industri- och kulturhistoria och den 

gamla anrika företagskulturen lever kvar i samklang med dagens efterfrågan på innovation, vilket 

utgör en god grund för att utveckla entreprenörskap och nyföretagande. På Wij Trädgårdar drivs 

Högskolan i Gävles treåriga Trädgårdsmästarprogram och ett ökat intresse och behov av att vilja 

uppleva ”Det goda livet på landet” styr kraftigt utvecklingen av verksamheten. Nu vill Wij Trädgårdar 

fortsätta utveckla verksamheten och skapa en Trädgårdsdestination för Norra Mellansverige, med 

aktiviteter året runt och målet för verksamheten idag är att skapa en arena och knyta an till fler 

affärspartners inom förnybar energi, hälsa och besöksnäring (Eriksson, 2011)   

 

1.1.2 Fyra kolonistugor med elektricitet 

Wij Trädgårdar planerar att uppföra ett antal kolonistugor i sitt parkområde i Ockelbo. Tanken är att 

byggmaterialet i boendena, elen som får lamporna att lysa, värmen i stugan, maten som odlas, ska 

produceras hållbart och ekologiskt. Målet är att det som konsumeras i området även produceras och 

genereras där, så att Wij Trädgårdar blir ett eget lokalt och självförsörjande kretslopp. Dessa 

kolonistugor kommer att vara utrustade med full bekvämlighet med toalett, dusch, kylskåp, 

matlagningsplats m.m. och de kommer under kvällstid att hyras ut som övernattningsboende för 

Figur 1 Rosenträdgården i Wij Trädgårdar (Wij Trädgårdar, 2011) 
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gästerna. Under dagtid kommer de att fungera som uppvisningsboenden där gästerna på Wij 

Trädgårdar kan se hur de är byggda och även se hur bland annat energin som behövs till värme och 

hushållsel genereras lokalt. Tanken är att gästerna genom en display ska kunna följa hur olika 

aktiviteter i hushållet påverkar elanvändningen i kolonistugorna. Wij Trädgårdar kommer att bygga 

(minst) fyra kolonistugor på området, vilka ska försörjas med elektricitet under sommarmånaderna.  

 

Ett fristående elsystem innebär att elektricitet genereras i ett eget system fristående från det regionala 

elnätet. Småskaligt fristående elsystem syftar i detta examensarbete på ett energisystem som kan 

försörja ett antal hushåll med elektricitet för upp till ett 20-tal sommarboende. Som kraftkälla till Wij 

Trädgårdars kolonistugor ska solceller dimensioneras. I detta examensarbete ligger fokus på en av de 

stora utmaningarna som uppstår i alla fristående elsystem; själva lagringen av elenergin. Solceller 

genererar som bekant elektricitet under dygnens ljusa timmar och framförallt under sommarhalvåret 

när soltimmarna är som flest. Största behovet av hushållsel är under kvällstid och det är då gästerna 

kommer att bo i kolonistugorna på Wij Trädgårdar, vilket innebär att elen behöver kunna lagras. I dag 

använder de flesta husvagn-, båt- och sommarstugeägare uppladdningsbara batterier för 

elenergilagring och dessa kan räknas som den mest rimliga elenergilagringskällan för småskaliga 

fristående elsystem. Men de vanligaste uppladdningsbara batterierna – blyackumulatorer – har flera 

nackdelar, till exempel; en begränsad livslängd, de kan ha ojämn kvalité, är tunga, är känsliga för hur 

de laddas samt innehåller miljöfarliga ämnen. Därför är det intressant att undersöka andra 

lagringstekniker. I detta examensarbete undersöks energilagring både genom lägesenergi i 

vattenmagasin och genom uppladdningsbara batterier.  

 

 

1.1.3 Varför fristående elsystem i kolonistugorna? 

Det regionala elnätet finns i närområdet där kolonistugorna ska byggas. Därför skulle det vara lämpligt 

att överväga och undersöka möjligheterna att dra elektricitet direkt till stugorna. Denna möjlighet har 

dock inte tagits i beräkning i detta examensarbete, utan utgångspunkten i examensarbetet har varit att 

ett fristående elsystem ska försörja kolonistugorna med elektricitet. Detta val gjordes eftersom både 

examensarbetets författare och Wij Trädgårdars VD Malin Eriksson (Eriksson, 2011) tyckte att det 

vore intressant att undersöka hur just småskalig, lokal och förnybar energiförsörjning till stugorna 

skulle kunna tillgodose elbehovet, även om det regionala elnätet inte hade funnits tillgängligt.  
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att överskådligt undersöka och diskutera möjligheterna att fysiskt, 

tekniskt och ekonomiskt lagra elektricitet från ett fristående solcellsystem genom lägesenergi i ett 

småskaligt vattenmagasin med pumpat vatten, samt att undersöka och jämföra vattenlagringen med 

kemisk lagring i uppladdningsbara batterier. Undersökningen genomförs med hänsyn till de fysiska 

förutsättningarna vid Wij Trädgårdar kolonistugeområde. 

 

1.3 Mål  

Målsättningen är att uppskatta förväntad elanvändning i kolonistugorna i Wij Trädgårdar, 

dimensionera toppeffekt på en fristående solcellsanläggning, samt att undersöka och diskutera 

möjligheterna med energilagring genom pumpat vatten till vattenmagasin kontra uppladdningsbara 

batterier. En diskussion ska föras kring huruvida energilagring genom vattenmagasin kan vara ett 

alternativ för att komplettera energilagring i batteribank, samt nackdelar och fördelar med dessa två 

energilagringstekniker. 

 

1.4 Avgränsningar 

I detta examensarbete kommer fokus att ligga på att tillgodose och lagra behovet av hushållsel till de 

fyra kolonistugorna som planeras uppföras på Wij Trädgårdars markområde. Teoristudierna är 

inriktade på praktisk, användbar och grundläggande kunskap för att kunna dimensionera solceller, 

vattenturbin samt batterier. För dimensionering av pumparna har ett dimensioneringsprogram på en 

hemsida för ett pumpföretag använts (Grundfos, 2011), utan att djupare teoretiska studier om pumpars 

funktion m.m. har studerats. Undersökningen av energilager är begränsat till mindre vattenmagasin 

samt ett urval av uppladdningsbara batterier. Det finns i detta examensarbete inga angivna ekonomiska 

ramar i form av maximala investeringskostnader eller driftkostnader. De ekonomiska, tekniska och 

fysiska möjligheterna att uppföra ett fristående solcells elsystem med batteribank och vattenmagasin 

för vattenlagring diskuteras och undersöks under arbetets gång. De prisuppgifter som återfinns i 

samband med tekniska uppgifter om solceller, batterier, pumpar, vattenturbiner och övriga 

komponenter kommer att återges. Kostnaderna för byggnationen av vattenmagasinet samt kostnad för 

extra reglerutrustning (utöver växelriktare och regulator) kommer inte att undersökas i detta 

examensarbete. Mer detaljerade avgränsningar och antaganden anges i de enskilda kapitlen.  
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1.5 Målgrupp 

Den målgrupp som det här examensarbetet riktar sig till är en allmänhet med en viss teknisk 

bakgrundsförståelse som intresserar sig för småskaliga fristående elsystem och lagringsmöjligheter för 

dessa.  

 

1.6 Metod 

En litteraturstudie har gjorts där teoretisk kunskap har inhämtats om solceller, uppladdningsbara 

batterier, växelriktare, regulatorer, pumpar, vattenturbiner samt möjligheter att lagra vatten genom 

vattenmagasin. Förväntad elanvändning i kolonistugorna har uppskattats genom en undersökning av 

effekter på hushållsapparater på marknaden samt uppskattade drifttider. Två alternativ på 

brukarmönster har tagits fram för hushållen i kolonistugorna. Ett alternativ med högre elanvändning 

för hushållen i kolonistugorna samt ett alternativ med lägre elanvändning. Detta för att skapa en 

överblick och förståelse för vilken inverkan apparater med hög effekt har på hushållens totala 

elanvändning.  

 

Behovet av solceller och batterikapacitet har beräknats genom kursmaterial i en solelskurs vid Lunds 

Tekniska Högskola (Perers B. , 2006a). Dimensioneringsverktyget WebCAPS på pumpföretaget 

Grundfos hemsida har använts för att dimensionera en pumpmodell till tappvattenförsörjningen och 

vattenmagasinen (Grundfos, 2011). Genom telefonsamtal med försäljare från Grundfos har 

prisuppgifter och en del teknisk information om vattenpumpar erhållits. Prisuppgifter och teknisk 

information om vattenturbinerna har samlats in genom försäljningsföretagens hemsidor samt från 

tekniska broschyrer. Beräkningarna av vattenmagasinens storlek och erhållen energi har gjorts med 

stöd av läroböcker samt teknisk information på vattenturbinernas hemsidor (ABS Alaskan inc, 2013a) 

(Energy Systems & Design Ltd, 2011a). 
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2 Fristående elsystem av solceller samt möjligheter att lagra energi 

genom småskaligt vattenmagasin och batterier 

Teorin som ligger till grund för beräkningarna (kapitel 3) av elsystemet med energilagring redovisas i 

kapitel 2. Här beskrivs grundläggande solcellsteori samt skillnaderna mellan elsystem med AC 

(växelspänning) och DC (likspänning). Här presenteras även en översikt över möjligheterna att lagra 

elektricitet storskaligt. Möjligheterna att lagra elektricitet genom småskaliga vattenmagasin har 

överskådligt studeras och några av marknadens småskaliga vattenturbiner av aktionstyp samt 

reaktionstyp har undersökts närmare. Möjligheterna att lagra elektrisk energi med kemisk lagring 

genom uppladdningsbara batterier presenteras genom en teoretisk beskrivning av batteriers funktion, 

samt en genomgång av olika uppladdningsbara batterier på marknaden med kostnader, livslängd m.m. 

för dessa. Vidare har fristående elsystem med solceller och energilagring genom vattenmagasin i 

kombination med batterier på ön Donoussa Island i Egeiska havet i Grekland studerats.  

 

2.1 Solceller 

I kapitel 2.1 beskrivs en solcells funktion överskådligt. Förhållandet mellan ström, spänning, energi 

och effekt förklaras. Kapitlet behandlar också hur stark solinstrålning det är i Sverige, vilken effekt 

skuggor och moln har på solcellerna, vilka de vanligaste typerna av solceller är samt fördelar och 

nackdelar med solcellssystem.  

 

En solcell (PV= photovoltaic cell) är en tunn platta eller film av dopat halvledarmaterial som är 

konstruerad så att det uppstår en likspänning mellan översidan och undersidan av plattan. Detta sker 

vid belysning av fotonenergi (solinstrålning) genom att elektroner slås loss på ovansidan och strömmar 

i form av likström i en krets till områden där det finns ett underskott av elektroner. Hur en kiselsolcell 

är uppbyggd visas i Figur 2. Det är endast ljus inom vissa våglängder som sätter elektronerna i 

solcellerna i rörelse. Detta examensarbete kommer inte att beskriva den process som sker när 

elektroner vandrar som ström i solceller i detalj. 
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(Solelsprogrammet, 2011a) 

Figur 2 Hur en kiselsolcell fungerar 

 

2.1.1 Spänning och ström i solcellsmodulerna 

Solceller tillverkas ofta i kvadratdecimeter stora plattor. En svag spänning över varje cell skapas då 

solljuset träffar plattan. En solcell gjord av kristallin kisel kan ha en likspänning på ca 0,55 V i skugga 

och 0,6 V i stark sol (Solar Lab Sweden, 2011b). Spänningen är helt oberoende av solcellens storlek. 

Eftersom den enskilda solcellen har så pass låg spänning är det svårt att hitta något bra 

användningsområde för den, annat än till miniräknare och liknande. För att få ut en högre och mer 

användbar spänning seriekopplas solceller i solcellsmoduler. Seriekoppling av solceller ökar 

spänningen men inte strömstyrkan i modulen. Det är vanligt att seriekoppla 36 solceller för att erhålla 

tillräcklig spänning för att ladda ett batteri på 12 V även molniga dagar, men då med svag ström. För 

att ladda ett 24 V batteri är det brukligt att seriekoppla 72 solceller. Spänningen hos en solcell 

påverkas av flera faktorer så som temperatur, orientering, ljusintensitet samt vilken typ av solcell det 

är. Marknaden producerar i regel solcellsmoduler med spänningar på 12 V eller 24 V för att det ska 

vara enkelt att bygga både fristående system och nätanslutna system med modulerna. Spänningen på 

12 eller 24 V är endast riktvärden för solcellsmodulerna. Vilken spänning som skapas i modulen kan 

skifta emellan några enstaka volt en molnig dag, upp till över 30 V i modulerna vid perfekt 

solinstrålning. Solcellens ström är däremot beroende av solcellens storlek. Vid en större solcellsarea 

genereras en starkare ström. Genom parallellkoppling av solcellsmodulerna behåller man spänningen 

konstant men ökar strömstyrkan från modulerna (Solar Lab Sweden, 2011b) (Ehrenberg, 2012). 
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2.1.2 Energi, effekt och livslängd på solceller 

Effekten för en solcell ges enkelt beskrivet genom spänningen multiplicerad med strömmen, enligt 

ekvation 2.1. (Ehrenberg, 2012)  

 

(2.1)             

   

Solceller genererar el med hjälp av solinstrålningen och får sämre verkningsgrad när temperaturen 

stiger inuti modulen. Solcellsmodulerna säljs vanligtvis efter toppeffekt (Wt), vilket motsvarar 

eleffekten vid maximal solinstrålning (G) på 1000 W/m
2
 som uppnås mitt på dagen vid klart väder, då 

solcellsmodulen är riktad direkt mot solen och då cellerna har en temperatur på 25 ºC. Den toppeffekt 

som anges på solcellsmodulen av tillverkaren är alltså inte den effekt som alltid levereras från 

solcellen. Hur modulen är vinklad mot solen och solinstrålningens intensitet som beror på om det är en 

molnig dag och om skuggor faller mot modulen, är starkt bidragande till effektuttaget och mängden el 

genererad. En tumregel är att man överslagsmässigt kan räkna med att 1000 Wt installerad 

solcellseffekt kan ge upp mot 1000 kWh el per år i ett högpresterande solcellssystem i nordeuropeiskt 

klimat (Ehrenberg, 2012) (Perers B. , 2006a). Den energi man kan få från solcellerna beror givetvis på 

var man bor och hur den årliga solinstrålningen ser ut just där. I Figur 3 visas den årliga globala 

solinstrålningen i kWh/m
2
 enligt SMHI (SMHI, 2011). 

 

  

Figur 3 Normal global solinstrålning under 1 år 
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Energiutbytet från installerad effekt varierar också kraftigt med årstiden. I Figur 4 visas ett exempel på 

genereringen av el från 1 kWt installerade solceller. Det är vanligt att solcellstillverkare garanterar att 

solcellerna håller i minst 25 år med bibehållen verkningsgrad, vilket har bekräftats genom studier av 

Energimyndigheten (Energimyndigheten, Jonas Hedström, 2008). Sannolikheten att solceller fungerar 

problemfritt i tiotal fler år utöver de som garanteras vid försäljningen kan därför anses som stor. I detta 

examensarbete antas solcellerna i systemet ha en livslängd på 25 år. Övriga systemkomponenters 

livslängd är kortare än 25 år och batteriernas beräknade livslängd kommer att diskuteras mer ingående 

i kapitel 3.4. 

 

 

 

(Ehrenberg, 2012) 

Figur 4 Energiutbyte per månad för 1 kWt installerad solcellseffekt i Sverige. 

  

2.1.3 Påverkan av moln, skuggning och vinkel mot väderstreck.  

Solinstrålningens vinkel mot solcellsmodulens yta påverkar hur mycket effekt som kan erhållas från 

solcellsmodulen. En 90 graders solinstrålningsvinkel mot solcellsmodulen resulterar i maximal 

uteffekt från solcellen. Under sommarmånaderna genererar solcellsmoduler som är tiltade runt 

omkring 30-40 grader från det horisontella planet mest el. Det är därför lämpligt att montera sina 

solceller på ett lutande tak mot söder. Under vintermånaderna står solen lägre på himlen i Sverige och 

en placering mot exempelvis en vägg istället för ett tak kan ge bättre utbyte av solinstrålning under 

just dessa månader. Vid placeringen av solcellsmodulerna bör hänsyn tas till när man vill generera 

som mest el samt förutsättningarna för den aktuella platsen. För mer information om hur 

solcellsmoduler bör placeras samt mer nyttig information finns i Johans Ehrenbergs bok Johans lilla 

egen el bok (Ehrenberg, 2012) och på Solelprogrammets hemsida (Solelsprogrammet, 2011a).  I IV-

kurvor presenteras solcellens ström på y-axeln samt spänning på x-axeln och effekten från olika 
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situationer med varierande solinstrålning kan illustreras. De tre IV-kurvorna i Figur 5, Figur 6 och 

Figur 7 illustrerar exempel på vad en solcell genererar beroende hur solcellsmodulen placeras, om det 

är molnigt respektive klar solinstrålning samt effekten av skuggning av solcellen. Maximum Power 

Point (MPP) är den punkt där maximal effekt kan genereras från solcellen enligt ekvation 2.1. I Figur 

5 visas förändringarna i levererad effekt från polykristallina solpaneler på 8 W, som är tiltade 70 

grader från horisontellt plan, under lunchtid den 18:e oktober 2007 i Norrköping. Solcellspanelerna är 

riktade mot olika väderstreck och för solpanelen som är placerad mot sydväst erhålls 25 % mindre 

effekt jämfört med solcellspanelen som är riktad direkt mot söder. 

 

(Solar Lab Sweden, 2011b) 

Figur 5 Effekt från solcell beroende på vinkel mot solinstrålning 

Även molnigt väder påverkar solcellens prestanda vilken då kan minska till endast 20 %, eller lägre, 

av dess toppeffekt (Ehrenberg, 2012). I Figur 6 demonstreras att endast 7 % av solcellens effekt erhålls 

vid molnigt och diffust väder, jämfört med vid klart väder och direkt solljus.  



11 

 

 

(Solar Lab Sweden, 2011b) 

Figur 6 Påverkan av erhållen solcellseffekt vid moln på himlen. 

Även skuggning har mycket stark påverkan på erhållen effekt från solcellen, vilket kan konstateras i 

Figur 7 där också endast 7 % av effekten vid direkt solljus erhålls från solcellen. Skuggor från 

takkupor, skorstenar, gatubelysning, träd, flaggstänger m.m. påverkar kraftigt solcellens möjlighet att 

leverera elenergi. 

 

(Solar Lab Sweden, 2011b) 

Figur 7 Påverkan av erhållen effekt från solcellen vid skuggning 
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2.1.4 Olika typer av solceller 

Solceller finns konstruerade i olika material. De vanligaste är enkristallint kisel, polykristallin kisel 

samt tunnfilmsceller av amorft kisel, CIGS eller kadmiumtellurid (CdTe). Solcellsmarknaden 

domineras av kristallina kiselceller. Tekniken för att framställa CdTe solceller var bland de billigaste 

solcellsteknikerna våren 2009. CdTe solcellen har dock lite sämre verkningsgrad än kristallina kisel 

solceller och är inte lika stora på marknaden som kristallina solceller. CdTe är ett giftigt ämne som 

måste hanteras varsamt och tellurid är dessutom ett mycket ovanligt ämne i jordskorpan. Flera 

solcellstekniker använder ämnen och tillverkningsprocesser som inte är helt miljövänliga, men när 

solcellen väl är tillverkad genereras miljövänlig och gratis energi. Mer om olika solcellstekniker samt 

miljöpåverkan från solcellstillverkningen finnas att läsa i Anna Wolfs rapport El från solen- För en 

ljusare framtid (Naturskyddsföreningen, 2011). 

 

Verkningsgraden skiljer sig mellan de olika solcellerna. Solceller kan inte ta tillvara all solinstrålning 

utan har en relativt låg verkningsgrad. Orsaken till den relativt låga verkningsgraden är bland annat att 

bara en viss våglängd av solinstrålningen kan absorberas av solcellen. Verkningsgrader för olika 

solceller, samt deras areor för 1 kWt effekt, presenteras i Tabell 1 (Karlsson, 2004). Kristallina 

kiselceller har en verkningsgrad mellan 13-15 %, tunnfilmsceller CIGS 10 % och tunnfilmsceller 

amorft kisel endast 6 %. Monokristallina kisel-solceller har en högre verkningsgrad än polykristallina 

vid direkt solinstrålning och är dyrare per kWt. Polykristallina kisel-solceller kan effektivare fånga upp 

solinstrålningen vid mulet och diffust ljus och är billigare än monokristallina kisel-solceller per kWt. 

Mer information om olika solceller och deras egenskaper finns att läsa på Solelsprogrammets hemsida 

(Solelsprogrammet, 2011a) och i Anna Wolfs rapport (Naturskyddsföreningen, 2011). 

 

Flera solcellsförsäljare har dimensioneringsverktyg på sina hemsidor som kan användas för att 

dimensionera behovet av installerad solcellseffekt till fristående solcellssystem. Bland annat finns ett 

beräkningsverktyg för elproduktion och ekonomi för solceller på Solelsprogrammets hemsida 

(Solelsprogrammet, 2011b). Två andra intressanta dimensioneringsverktyg finns på 

internethemsidorna 24volt.eu (Dartwind , 2011) och på Solar Lab Sweden (Solar Lab Sweden, 2011a). 

För att undersöka effektbehovet av solceller till kolonistugorna på Wijs Trädgårdar har Bengt Perers 

dimensioneringsmetod använts  (Perers B. , 2006a), vilket redovisas närmare i kapitel 3.    
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Tabell 1 Verkningsgrad för olika typer av solceller 

 

Typ av solcell 

 

Verkningsgrad 

  

 

Area 

A 

 

Effektiv area 

A 

 

Effekt  

 

Monokristallin Si 15 % 6.7 m
2
 1 m

2
 1 kWt 

Polykristallin Si 13 % 7.7 m
2
 1 m

2
 1 kWt 

Tunnfilmscell CIGS 10 % 10 m
2
 1 m

2
 1 kWt 

Tunnfilmscell Amorft Si 6 % 16.7 m
2
 1 m

2
 1 kWt 

(Karlsson, 2004) 

 

2.1.5 Fördelar och nackdelar med elektricitet från solceller 

Fördelen med elektricitet från solceller är bland annat att när solcellen väl är producerad, transporterad 

och monterad så levererar den koldioxidfri el från solens gratis strålar i många år. Även om 

solcellsproducenternas garantier oftast är på 25 år kan man räkna med att solcellerna kommer att 

generera el i uppåt 40 år innan de blir utslitna. Även om solcellernas el-generering varierar med antalet 

soltimmar från år till år vet man ändå på ett ungefär hur mycket el de kommer att generera varje år. 

Det är också flexibelt och enkelt att bygga ut en solcellsanläggning med fler solcellsmoduler utifrån 

behov och investeringsmöjligheter. Solenergi är pålitlig i den aspekten att solcellsmodulerna inte 

kräver några stora underhållsinsatser, annat än regelbundna rutinkontroller. Fristående elsystem kan 

behöva visst extra underhåll, speciellt om de exempelvis har batterier som kräver påfyllnad av 

batterivatten. Mer om batteriers underhållsbehov redovisas i kapitel 2.6. Slutligen finns den stora 

fördelen med solceller att de kan generera el fristående, vilket öppnar upp för möjligheter att generera 

el till fritidshus och andra elkrävande enheter utan tillgång till elnätet. Om en stuga ligger långt från 

elnätet kan det vara mer ekonomiskt fördelaktigt att bygga ett fristående elsystem än att dra dit 

elektricitet. Enligt uppgifter från kursmaterial från Solcellsel-Grundkurs 2010 (Perers B. , 2006b) kan 

det kosta 100 000- 200 000 kr per km netto för att dra el från det regionala elnätet till en stuga. När det 

gäller fristående solcellssystem är lagringsmöjligheterna av el en stor utmaning, både i form av 

lagringskapacitet och kostnad. Uppladdningsbara batterier är den lagringsmöjlighet som är vanligast 

idag i fristående solcellssystemet och batterikostnaden står ofta för över halva inköpskostnaden (Perers 

B. , 2006b). Inköpskostnaden för en nätansluten solcellsanläggning för en villa ligger idag på ca 25-35 

kr per W, där solcellspanelerna står för ungefär hälften av kostnaden – resten är sladdar, brytare, 

mätare, montagesystem och växelriktare (Ehrenberg, 2012). En stor fördel med nätansluten solcellsel 

är att när investeringen av solcellerna väl är gjord så vet man vad kostnaden för elen kommer att vara 

ca 40 år framöver och man blir mer opåverkad av svängningar på marknadens elpriser. När det gäller 
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fristående solcellssystem med batterilagring är det större osäkerhet kring inköpskostnader eftersom 

batteribanken inte har obegränsad livstid, utan behöver bytas ut efter ett antal år.  

 

Nackdelarna med solcellspaneler är bland annat att de måste vara riktade direkt mot solen för att 

generera maximalt med el, vilket inte är lätt att åstadkomma om man vill placera solcellsmodulerna på 

sitt hustak. Man kan använda en solföljare som följer solens bana på himlen och se till att 

solcellsmodulen alltid producerar maximalt med el, men kostnaden är generellt för hög för att en sådan 

investering ska löna sig i Sverige idag. (Ehrenberg, 2012) En annan svaghet med solceller är, som 

nämnts tidigare i kapitlet, att de är väldigt känsliga för skuggning. En liten skugga från till exempel en 

flaggstång över några få solceller begränsar strömmen i hela solcellsmodulsystemet. Då de oftast är 

seriekopplade så avgör den minsta strömmen i modulen hur mycket ström som kan genereras totalt. 

Detta kan till viss del undvikas genom bypass-dioder men en tumregel är att alltid se upp med skuggor 

när man ska placera ut solcellsmodulerna.   

 

Forskning pågår idag inom alla typer av solcellstekniker. De polykristallina kiselsolcellerna är idag 

vanligast på marknaden. Tunnfilmssolceller kan tillverkas genom billigare tillverkningsmetoder och 

med lite materialåtgång. Arean på dessa tunnfilmssolceller är inte begränsad på samma sätt som för 

kiselsolceller och det produceras idag solcellsmoduler som är upp till 6 m
2
. Tunnfilmssolceller kan 

produceras delvis transparenta, vilket vidare ökar möjligheterna att integrera solcellerna i byggnader, 

vilket då kan fungera som exempelvis solskydd. En tredje solcellsteknik är de så kallade ”dye 

sensitized solar cells” eller Grätzel-cellen, vilka är enkla och billiga att producera och inte heller 

kräver en steril tillverkningsmiljö.  Nackdelarna med denna teknik är att den har låg verkningsgrad (5-

8 %) samt att solcellerna degraderas och åldras väldigt snabbt, dvs. verkningsgraden försämras med 

tiden. I detta examensarbete kommer dock polykristallina kisel-solceller vara i fokus då de är de mest 

tillgängliga på marknaden, har hög verkningsgrad och passar bra till fristående elsystem i Sverige 

idag. (Mathiasson, 2012)  

 

2.2 Komponenter i det fristående solcellssystemet 

I ett fristående solcellssystem behövs ett antal olika komponenter. Här presenteras en översiktlig 

teoristudie om förutsättningarna för likspännings- och växelspänningssystem samt funktionen hos 

regulatorn och växelriktaren i ett fristående solcellssystem.  
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2.2.1 Likspänning eller växelspänning i elsystemet? 

Elenergi kan genereras och distribueras genom två olika slags spänning; likspänning (DC) eller 

växelspänning (AC). Till vägguttag i hushåll i Sveriges levereras en växelspänning på 230 V 

(medelvärde) med frekvensen 50 Hz. De hushållsapparater konsumenter köper på den svenska 

marknaden är anpassade efter dessa förhållanden. Undantaget är dock hushållsapparater avsedda för 

användning i husvagn, båt och sommarstuga, vilka är anpassade efter lägre likspänning på vanligtvis 

12 eller 24 V. Om elektriska apparater ska användas behöver elektriciteten genereras från en 

kraftkälla. Vanliga kraftkällor är ett bensindrivet aggregat och solceller, men även mindre 

vindkraftverk blir allt vanligare på marknaden. Småskaliga solcellsanläggningar genererar likspänning 

på 12, 24 eller 48 V, beroende på hur stor anläggningen är och hur solcellsmodulerna är kopplade. 

Mindre vindkraftverk och vattenturbiner kan också kopplas in på det fristående elsystemet. Ska 

elsystemet klara större effektuttag är det lämpligt att använda en växelriktare som kan omforma den 

låga likspänningen till 230 V växelspänning. Ett elsystem med låga spänningar och höga effektuttag 

resulterar i höga strömmar i kablarna, vilket ger stora förluster i kablarna i form av värmeutveckling 

och därmed finns även risk för brand.  

 

 

 

(Perers B. , 2006b) 

 

 

I Fel! Hittar inte referenskälla. visas överskådligt komponenterna i två fristående solcellsystem. I det 

indre systemet lagras energin i 12 V batterier och i det större systemet lagras energin i 24 V batterier. 

Figur 8 Komponenter i ett fristående solcellssystem 
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Ett fristående system som har ett vindkraftverk eller en annan generator inkopplad kan istället kopplas 

till en 24 V batteribank. I större fristående elsystem är det brukligt att använda en växelriktare som 

omformar likspänningen till 230 V växelspänning. 

 

2.2.2 Regulator 

Regulatorn har till uppgift att reglera hela systemet där elektricitet går mellan solcellerna, batterierna 

och lasterna. Den styr uppladdningen och tömningen av batteriet och hindrar batteriet från att 

överladdas eller djupurladdas. Det finns många olika modeller av regulatorer av olika kvalitet på 

marknaden. En regulator som är utrustad med ”maximum power point tracker” (MPPT) 

rekommenderas för att säkerställa att batteriladdningen sköts optimalt (Mathiasson, 2012). En MPPT 

laddare kan ge ungefär 30 % mer laddström ifrån solcellen jämfört med en vanlig laddningsregulator 

(Baranzahi, 2011). Verkningsgraden för en MPPT regulator kan beräknas vara ungefär 97 % (Solar 

Lab Sweden, 2011a). Olika batterier ska laddas på olika sätt och förenklat kan konstateras att ju mer 

avancerat batteriet som ska laddas är, desto mer avancerad regulator krävs. Flera solcellspaneler kan 

parallellkopplas till regulatorn, förutsatt att den sammanlagda strömmen inte överskrider regulatorns 

gränsvärde för maxström. En regulator som är anpassad efter större strömmar kan dock kopplas till 

solceller som genererar mindre strömmar. Det går att konstruera elsystem som har kombinerat 12- och 

24 V likspänning med 230 V växelspänning, vilket visas bildligt enligt Figur 9 (Dartwind , 2011). Via 

en likspänning- till-likspänning (DC-DC) omvandlare kan energi laddas mellan ett 12 V batteri och ett 

24 V batteri. Till laster som kräver växelspänning på 230 V används en växelriktare av lämplig 

modell.  

 

2.2.3 Växelriktare 

Vanliga hushållsapparater är byggda för växelspänning på 230 V med en frekvens på 50 Hz, vilken är 

den växelspänningen vi har i våra vägguttag i Sverige. Växelspänningen görs sedan vanligtvis om till 

likspänning inuti adaptern i de elektriska apparaterna. Likspänningen blir då specifikt anpassad, kring 

ett tiotal volt, efter den elektriska apparatens behov. I många fristående elsystem lagras vanligtvis 

energi via likspänning i en batteribank på 12-48 V. I större fristående elsystem används en växelriktare 

som omvandlar likspänningen från batteribanken till växelspänning på 50 Hz och 230 V. De flesta 

växelriktare jobbar med spänningar mellan 50-1000 V. Det finns växelriktare med hög prestanda och 

som skapar en mycket bra form på sinuskurvan. Det finns även mindre bra växelriktare som ofta 

fungerar genom att de ”hackar upp” likspänningen till en växelspänning formad som en fyrkantsvåg, 

likt en modifierad sinusvåg. Det gäller alltså att veta hur höga krav de elektriska apparaterna har på 

den elektriska sinusvågen. Växelriktare av högre prestanda och som ska användas till större fristående 
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elsystem med ett par tusen watt (kW) i toppeffekt har en verkningsgrad på 94-95 %. Växelriktare har 

även en viss tomgångsförbrukning. En bra växelriktare ska ha en tomgångsförbrukning på under 1 % 

av nominell effektkapacitet (Baranzahi, 2011) (Perers B. , 2006b).  

 

Det finns även alternativ med separata mikroväxelriktare vilka monteras på baksidan av varje enskild 

solcellspanel och som omvandlar likströmmen direkt till växelström vid ca 250 W och 20-40 V 

likspänning. Denna växelström kan man sedan koppla direkt in i proppskåpet vilket är en bra lösning 

för nätanslutna solcellsystem. Med dessa små mikroväxelriktare blir solcellsanläggningen mindre 

känslig för små skuggor när likströmmen från solcellerna inte behöver seriekopplas till en enda större 

växelriktare. Om en skugga faller på en mindre del av en solcellsmodul så påverkas bara just den 

modulen, men resten av solcellsanläggningen kan fortsätta producera el utan att begränsas av 

skuggningen.  En annan fördel med mikroväxelrikare är att man då kan blanda solcellspanelser som 

ger olika uteffekt, vilket man annars bör undvika. (Ehrenberg, 2012) 

 

 

(Dartwind , 2011) 

Figur 9 Kombination av 12- 24 V DC och 230 V AC fristående elsystem 

 

2.3 En översikt över möjligheterna att lagra elektricitet storskaligt 

Det finns idag ett antal olika möjligheter för lagring av energi för elektriskt behov. Enligt information 

baserad på ett antal vetenskapliga artiklar (Hadjipaschalis et al, 2009) (Ibrahim et al, 2008), (Beaudin 

et al, 2010) (Nair & Garimella, 2010) samt organisationen Electricity Storage Associations 

internethemsida (Electricity Storage Associations, 2009) är några av möjligheterna till elenergilagring 

följande:  
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 Kemiska uppladdningsbara batterier, bland annat Blyackumulatorer (Lead-Acid), Nickel-

Kadmium (Ni-Cd), Nickel-Metall Hybrid (Ni-MH) och Litium-jon batterier (Li-Ion) 

 Vatten pumpat till vattenlager, s.k. Pumped Hydro Storage (PHS) 

 Flödesbatterier, s.k. Flow batteries 

 Elektromekaniska energilager, Svänghjul, s.k. Flywheel Energy Storage (FES) 

 Elektrostatiska energilager, Superkondensatorer, s.k. Electric Double-Layer Capacitor (EDLC)  

 Elektromagnetiska energilager, s.k. Superconducting magnetic energy storage (SMES)  

 Pump-värme ellagring, s.k. Pumped Heat Electricity Storage (PHES) 

 Tryckluft, s.k. Compressed Air Energy System (CAES) 

 Bränsleceller, s.k. Fuel cells–Hydrogen energy storage (FC–HES) 

 

I Figur 10 och Figur 11 visas hur olika elenergilagringstekniker används i storskaliga former idag, 

utifrån egenskaperna energiurladdningstid, toppeffekt samt mängd lagrad energi. 

 

(Electricity Storage Associations, 2009) 

Figur 10 Energiurladdningstid i förhållande till märkeffekt för olika energilagringstekniker 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S1364032107000238#secx17
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S1364032107000238#secx14
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(Ibrahim et al, 2008) 

Figur 11 Uteffekt, mängd lagrad energi samt energiurladdningstid för olika energilagringstekniker 

 

Enligt Figur 10 och Figur 11 har uppladdningsbara batterier ett mer utspritt och varierande 

användningsområde jämfört med Pumped Hydro Storage (PHS), som har ett mer avgränsat 

användningsområde. Figur 10 och Figur 11 visar tydligt att PHS är den energilagringsteknik som 

innehar störst energilagringskapacitet, har högst kapacitet gällande uteffekten samt kan användas över 

längst urladdningstid. Lagring genom PHS är den vanligaste formen av lagring i världen idag. 97 % av 

den totala elenergilagringskapaciteten samt ungefär 3 % av världens totala installerade effektkapacitet 

av elenergi, erhålls med hjälp av det lagrade vattnets lägesenergi i vattenmagasin. Det finns idag cirka 

250 kraftverk med PHS och som har vatten ackumulerat motsvarande en effekt på 120 GW genererad 

elektricitet. Varje år växer denna effektkapacitet med ungefär 5 GW (Beaudin et al, 2010). 

 

Storskaliga PHS används framförallt idag i direkt anslutning till större vattenkraftverk för att klara 

höga toppeffekter i elnätet samt för att säsongslagra vatten. Uppladdningsbara batterier används inom 

ett brett applikationsfält, där olika sorters batterier är anpassade efter olika applikationer, mer om 

dessa kommer längre fram i examensarbetet. Vid djupare intresse för de övriga möjligheterna att lagra 

elenergi hänvisas till referenserna (Beaudin et al, 2010) (Hadjipaschalis et al, 2009) (Ibrahim et al, 

2008) och (Nair & Garimella, 2010). 
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2.3.1 Energilagring genom lägesenergi i storskaligt vattenmagasin 

Principen för pumpat lagrat vatten är enkel; vid ett lågt effektbehov på elnätet används 

överskottsenergin från vattenturbinen i vattenkraftverket till att pumpa upp vatten till ett 

vattenmagasin till en högre höjd. När sedan effektbehovet på elnätet ökar eller när vattenflödet 

minskar över säsongen, släpps det lagrade vattnet tillbaka till den lägre höjden och driver en turbin 

som genererar effekt. Raccoon Mountain Pumped-Storage Plant, Figur 12, är ett exempel på ett stort 

vattenkraftverk med en installerad effekt på 1600 W (Tennessee Valley Authority, 2011) som pumpar 

upp vatten till reservoaren när elenergipriset är lågt för att sedan generera extra elektricitet under 

perioderna med höga effektbelastningar.  

 

 

(Tennessee Valley Authority, 2011) 

Figur 12 Raccoon Mountain Pumped-Storage Plant 

 

För att beräkna erhållen energi kan Bernoullis energiekvation användas enligt följande (Dahlvig, 

1998): 

 

(2.1)                    
   

ρ
  

    

 
        

   Energi = lägesenergi + tryckenergi + rörelseenergi 

 

Ur Bernoullis ekvation är ekvationen för lägesenergi: 

 

(2.2)                        
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För att illustrera mängden lägesenergi som kan erhållas genom vatten på olika höjder så ges här ett 

beräkningsexempel. Om 3,7 ton vatten befinner sig på 100 meters höjd kan mängden lägesenergi 

beräknas genom ekvation 2.2.  

 

Då tyngdaccelerationen är 9,82   

  
  och                    (Dahlvig, 1998) 

 

            
              

    
              

       
 

  
       

        
        

 

3,7 ton vatten på 100 meters höjd motsvarar här endast drygt 1 kWh lägesenergi. Det motsvarar en 

energitäthet på 0,27 Wh för lägesenergin för varje kg vatten i detta exempel. Som en jämförelse kan 

nämnas att uppladdningsbara blybatterier och blyackumulatorer har en energitäthet på 30-50 Wh/kg 

och Litium-jon batterier kan ha en energitäthet på uppåt 200 Wh/kg (Beaudin et al, 2010). Om vattnet 

befinner sig på en högre höjd erhålls en något större mängd lägesenergi samt en något högre 

energitäthet. Om 3,7 ton vatten befinner sig på en höjd på 200 meter motsvarar det en lägesenergi 

motsvarande strax över 2 kWh, vilket ger en energitäthet på 0,55 Wh/kg. Energitätheten, i form av 

lägesenergi, är dock i jämförelse med batterierna väldigt låg. Det som påverkar mängden lagrad 

lägesenergi är helt beroende av två parametrar; höjden och volymen/massan av vattnet. För att erhålla 

en större mängd energi i form av lägesenergi, behövs antingen en hög fallhöjd eller ett stort 

vattenmagasin. I Figur 13 visas förhållandet mellan volym och fallhöjd för 6 MWh energi. Vatten kan 

transporteras till ett vattenmagasin antingen genom att det pumpas från en lägre till en högre höjd, 

eller genom att det leds av eller samlas högre upp från ett större vattenflöde och på så sätt fyller ett 

magasin som kan brukas vid ett senare behovstillfälle. 

 

 

(Ibrahim et al, 2008) 

Figur 13 Volym vatten som behövs vid en given höjd för att lagra 6 MWh. 
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Idag ökar andelen el producerad med förnybara energikällor såsom vindkraft och solkraft runt om i 

världen. Vind- och solkraft är exempel på energikällor som har en mycket varierande energiproduktion 

både över dygnet och över året, vilket medför ett ojämnt tillskott av energi. Lagring genom 

vattenmagasin har därför under senare tid fått en allt viktigare roll i dessa sammanhang för att säkra 

energitillförseln på elnätet, sänka effekttopparna samt utjämna de variationer som uppstår genom de 

förnybara energikällorna (Beaudin et al, 2010).  

 

2.3.2 Fördelar och nackdelar med pumpat vatten till storskaligt vattenmagasin.  

En diskussion kring fördelar och nackdelar med PHS gör Beaudin et al (2010) i sin artikel om 

energilagring. Ofta dränks 10-20 km
2
 stora markområden för att skapa vattenmagasinen, vilket skapar 

en stor lokal fysisk förändring i miljön. Dessa vattenmagasin tar många år att bygga och installera. 

Investeringskostnaden för vattenlager kan ligga mellan 3 800 - 12 600 kr per installerad kW. 

Verkningsgraden, vilken beror på de olika systemkomponenternas verkningsgrad i och övriga 

förluster, är för storskaliga PHS hög och ligger mellan 65-85 %. Lagringstekniken kan hålla både stor 

effektkapacitet (vanligtvis mellan 100-1000 MW) och en hög förvaringskapacitet av energi, vilket 

även framgick i figur 2.1 och 2.2. PHS har också en lång livscykel vilken uppskattas till 30-60 år 

(Beaudin et al, 2010). Storskaliga vattenmagasin har många fördelar med sin långa livslängd, 

begränsade miljöpåverkan (efter det att vattenmagasinet väl har byggts) och det tillgängliga bränslet, i 

form av vatten.   

 

Att energilagring i form av storskaliga vattenmagasin är vanliga idag världen över kan nu konstateras. 

Men hur ser det ut med småskaliga vattenmagasin? Det finns inte någon generell definition på 

småskalig elproduktion, men i detta examensarbete bedöms generering av en effekt under 100 kW 

som småskaligt. De vattenmagasin som åsyftas här är vattenmagasin som ligger geografiskt nära 

slutanvändaren i ett fristående elsystem. Detta innebär att terrängen kring systemet som genererar 

elektriciteten blir avgörande för vattenmagasinets potentiella fallhöjd, vilket i sin tur påverkar hur stort 

vattenmagasinet bör byggas, vilket illustrerades i Figur 13 för storskaliga vattenmagasin. 

 

2.4 Energilagring i småskaliga vattenmagasin 

Vid småskaliga vattenmagasinsbyggnationer kommer installationskostnaderna att bli höga jämfört 

med mängden genererad energi genom energilagret. Det är ofta till stor fördel om det uppumpade 

vattnet även kan användas till andra nyttiga syften, såsom försörjning av dricksvatten, bevattning m.m. 

Projektet Hydro Aero Power har utvecklats tillsammans med University of the Free State (2011) och 
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är ett exempel på möjligheten att använda vattenlager tillsammans med vindkraft för att generera 

elektricitet och samtidigt tillgodose behovet av rent vatten för människor som bor på Afrikas lansbygd 

(Bruce Griffiths, 2008). I elsystemet används en vindturbin som kraftkälla för att pumpa vatten ur 

underjordiska källor eller vattendrag till ett vattenmagasin på 50 meters höjd. Vattnet från 

vattenmagasinet leds sedan ner till en vattenturbin som genererar elektricitet för att driva elektriska 

apparater och ladda ett batteripaket. Det rena vattnet kan sedan användas som dricksvatten eller till 

bevattning av odlingar. I detta system finns dock endast ett mindre vattenmagasin och vattnet lagras 

inte för någon längre tidsperiod, utan vattenflödet har en hög omsättning. Vindturbinen och 

vattenmagasinet visas i Figur 14.  

 

 

(Bruce Griffiths, 2008) 

Figur 14 Vindturbin med och vattenmagasin och vattenturbin i projektet Hydro Aero Power 

 

Många olika småskaliga energiprojekt startas världen över och det finns många entusiastiska 

innovatörer. Det kan dock vara svårt att få långsiktig hållbarhet i projekten och många gånger kanske 

inte alltid tekniken fungerar som det är tänkt. Hydro Aero Power projektet presenterades 2008-2009 

som en intressant och lovande energisystemlösning. Men när senare daterad information om projektets 

utveckling eftersöktes på internet hittades inga tydliga källor eller kontaktuppgifter, varför det är svårt 

att avgöra om systemet i Hydro Aero Power fortfarande är i drift.  

 

2.4.1 Vattenturbiner 

Den effekt, Pteoretisk ,som teoretiskt kan erhållas ur en vattenturbin kan beskrivas med följande ekvation 

(Dahlvig, 1998, p. 53): 
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(2.3)                  Pteoretisk   
       

    
         

  

 
    

  

      
 

              

 

I verkligheten finns det förluster. Dels förluster som skapas genom friktion som uppstår i ojämnheter, 

rör, krökningar i röret, i ventiler m.m., samt förluster som beror på att verkningsgraden i turbinen, 

generatorn, växelriktaren och regulatorn är under 100 %. En schematisk bild över komponenterna och 

beräknad fallhöjd visas i Figur 15. Vanligtvis räknas friktionsförlusterna om till förluster av fallhöjd 

och subtraheras från den verkliga fallhöjden, så att en användbar ”net head” kan uttryckas för höjden h 

i ekvation 2.3. När ett vattenkraftsystem med vattenturbin och vattenmagasin ska designas är det av 

stor vikt att erhålla så små friktionsförluster som möjligt för att få en så stor effektkapacitet som 

möjligt från anläggningen. Friktionsförlusterna i tilloppskanal, rör och filter kan överslagsmässigt 

antas motsvara förluster kring 12 % (Ajith Kumara et al, 2002). Effekten som kan tas ut i turbinen 

erhålls genom ekvation 2.4: 

 

(2.4)                                                                                           

 

Detta leder till att den verkliga nettoeffekten blir lägre än den teoretiska effekten. Det är brukligt att 

räkna med en verkningsgrad kring 70-75 % (Dahlvig, 1998, p. 53). Mindre turbiner kan dock många 

gånger ha en betydligt lägre verkningsgrad.   

 

 

(RETScreen International, 2006) 

Figur 15 Komponenter i småskaliga vattenkraftverk  
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En förenkling av ekvation 2.4 kan erhållas genom att värdena 988  
  

    för  , 9,81   

  
  för   (The 

Engineering Toolbox, 2011) och ≈ 0.72 för   vilket ger det den generella ekvationen 2.5 (Dahlvig, 

1998, p. 53):  

 

(2.5)               

 

2.4.2 Aktionsturbiner och Reaktionsturbiner 

Vattenturbiner kan delas upp i två typer; aktionsturbiner och reaktionsturbiner, efter hur de verkar. 

Aktionsturbiner fungerar genom att vattnets hela lägesenergi omvandlas till rörelseenergi innan vattnet 

förs in i turbinen som jetstrålar. Det sker inget tryckfall över aktionsturbinen. Peltonturbinen är den 

vanligaste aktionsturbinen och drivs vanligtvis med mindre volymflöden och större fallhöjder, från 50-

200 meter och ända upp till 2000 meter. Andra aktionsturbiner är Turgoturbinen och 

Crossflowturbinen (Dahlvig, 1998, pp. 54-55). 

 

I en reaktionsturbin omvandlas endast en del av lägesenergin till rörelseenergi före turbinhjulet. Den 

kvarstående energin utgörs av tryckenergi som sedan inuti turbinens löphjul omvandlas till 

rörelseenergi genom att arean för strömningstvärsnittet i löphjulet minskas, vilket ökar vattnets 

hastighet. Vattnet kommer därför att lämna turbinen med en högre hastighet jämfört med 

inströmningshastigheten. Detta gäller dock den relativa hastigheten. Löphjulet kommer därmed att 

utsättas för reaktionskrafter som driver det runt på liknande sätt som en vattenspridare för 

trädgårdsbevattning (Dahlvig, 1998, pp. 54-55). Bland reaktionsturbiner är Propeller-, Francis- och 

Kaplanturbinerna de vanligaste modellerna, där Kaplanturbinen behöver en fallhöjd på mellan 5-50 

meter och Francisturbinen, beroende på modell, en fallhöjd på mellan 20-350 meter (Dahlvig, 1998, p. 

59). 
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2.4.3 Definitioner av storlek på vattenturbiner  

Det som avgör hur mycket elenergi man kan generera genom en vattenturbin styrs av mängden vatten 

som flödar per tidsenhet, dvs. massflödet, samt vilken nettofallhöjd som kan utnyttjas. Det finns idag 

inga enhetliga regler för definitioner av småskalig vattenkraft utan dessa varierar mellan olika länder. 

EU kommissionen har satt en övre gräns på 10 MW för småskaliga vattenkraft medan Sverige har en 

lägre gräns på 1,5 MW installerad effekt för småskalig vattenkraft (Rundqvist, 2004 , p. 7) Små-, mini- 

och mikroturbiner kan enligt RETScreen International (RETScreen International, 2006) definieras 

baserat på flöde, uteffekt, tubdiameter och fallhöjd enligt  

Tabell 2. För riktigt små vattenturbiner som genererar effekter under 5 kW är pikoturbin en vedertagen 

definition, se Tabell 2 (A.A. Williams et. al, 2009).  

Tabell 2 Definition av små-, mini-, mikro- och pikovattenturbiner 

 

Definition av småskaliga vattenturbiner   

Piko < 5 kW* 

 Mikro < 100 kW** 

 Mini 100 – 1000 kW** 

 Små 1 – 50 MW** 

 * (A.A. Williams et. al, 2009), ** (RETScreen International, 2006) 

 

Det finns ett antal svenska företag som säljer vattenturbiner som ger en effekt från ett tiotal kW upp 

till 1 MW (Turab Turbin och Regulatorservice AB, 2011)  (Cargo & Kraft Turbin Sverige AB, 2011) 

och (WEAB Vattenturbin, 2011) Dessa vattenturbiner kräver fallhöjder från strax under 10 meter upp 

till cirka 100 meter och flöden som varierar från 50 l/s och uppåt.  

 

En vattenturbin som skulle generera elektricitet från vattenmagasinet i Wij Trädgårdars framtida 

anläggning skulle uppskattningsvis behöva en effekt från ett par 100 W upp till 2 kW. För att finna 

företag som säjer riktigt små turbiner så har forum för entusiaster av småskalig elproduktion på 

internet, bidragit som en viktig samlingspunkt för information och idéer. På företaget Dartwinds 

internethemsida (Dartwind , 2011) har ett brett utbud av information om småskalig vind, vatten och 

solenergi funnits. Inom vattenturbinområdet finns det länkad information om ett 10- tal turbiner som 

säljs av företag världen över. Informationen på Dartwinds internethemsida är riktad till användaren 

som har vattendrag med en fallhöjd från ett par decimeter upp till flertalet tiotal meter. 
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2.4.4 Några turbiner av aktionstyp 

Det finns mindre versioner av Peltonturbiner. Dessa små turbiner kan generera sin effekt vid 12 V, 24 

V, 48 V eller vid högre spänning. Harris Peltonturbinen kan exempelvis ge strax över 400 W vid 15 

meters fallhöjd och 6 l/s i vattenflöde. Se bilaga A samt information på hemsidan (ABS Alaskan inc, 

2013a) för vidare information. Företaget EcoInnovation säljer en annan typ av turbin av Peltontyp som 

kan ge upp till 1 kW effekt och fungerar vid ett flöde mellan 0,25-8 l/s samt en fallhöjd mellan 5-130 

m (Ecoinnovation Limited, 2007). En turbin som påminner om Peltonturbinen är Turgoturbinen. 

Företaget Energy Systems & Design Ltd säljer The Steam Engine, en Turgoturbin som fungerar redan 

från en fallhöjd på 1,5-2 meter och med ett flöde på endast 0,6 l/s (Energy Systems & Design Ltd, 

2011a) . Se bilaga B för informationsblad om The Steam Engine. I Figur 16 syns en bild på The Steam 

Engine.  

 

 

(Energy Systems & Design Ltd, 2011a) 

Figur 16 Vattenturbinen The Steam Engine 

 

2.4.5 Några turbiner av reaktionstyp 

En modell av en reaktionsturbin, Francisturbinen Neptune, kan generera en effekt på 360 W vid endast 

en fallhöjd på 1,2 meter och med ett flöde på 80 l/s (ABS Alaskan Inc., 2013b). Ett exempel på en 

Kaplanturbin av propellermodell är LH1000 som vid 5 meters fallhöjd och ett vattenflöde på 45 l/s kan 

generera en effekt på 350 W (Energy Systems & Design Ltd, 2011b). Vid närmare intresse för 

uppbyggnad och funktion av vattenturbiner hänvisas till företagens hemsidor samt referensen Dalhvig 

(1998).  

 

Med utgångspunkt att turbinens syfte på Wij Trädgårdar är att drivas av vatten från ett småskaligt 

vattenmagasin vore det mindre lämpligt att använda en reaktionsturbin av Kaplan- eller 

Propellermodell. Detta eftersom dessa turbiner kräver så pass höga flöden, från cirka 50 l/s och uppåt, 

vilket skulle innebära att vattenlagret skulle tömmas under en kortare tidsperiod. För att minska 

http://www.ecoinnovation.co.nz/product.php?group=2
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volymen på vattenmagasinet vore det lämplig att bygga magasinet så att en större fallhöjd erhålls och 

låta ett mindre vattenflöde på under 10 l/s driva en Aktionsturbin/Turgoturbin. 

 

2.4.6 Vattenpumpar 

För att pumpa upp vatten till vattenmagasinet krävs en vattenpump. Kolonistugorna kommer även att 

ha behov av tappvatten till kök samt till dusch och handfat i badrummet. Dimensionering av 

tappvattenbehovet, dimensionering av pump till tappvattnet samt dimensionering av pump till 

vattenmagasinet, redovisas i beräkningskapitlet (kapitel 3). I det här examensarbetet ligger fokus på 

solceller, vattenturbiner och batterier och teori om vattenpumpar och deras funktion kommer inte 

redovisas närmare. 

 

2.5 Att lagra elektrisk energi med kemisk lagring genom uppladdningsbara 

batterier  

I detta kapitel beskrivs övergripande småskalig energilagring genom uppladdningsbara batterier samt 

funktionen hos ett batteri. De vanligaste batterisorterna för småskalig batterilagring; blyackumulatorn, 

Nickel kadmium, Nickel-metall hybrid samt Litium-Jon batterier beskrivs och simulerade kostnader 

för dessa presenteras. Ett exempel på ett existerande fristående solcellssystem i Grekland, med 

energilagring i form av vattenmagasin och batterier beskrivs sist i detta kapitel. 

 

2.5.1 Småskalig energilagring genom uppladdningsbara batterier 

I småskaliga fristående elsystem där solceller eller vindkraft används som kraftkälla är det vanligt att 

lagra elenergi i uppladdningsbara batterier/ackumulatorer. I batterier och ackumulatorer omvandlas 

kemiskt bunden energi till elektrisk energi. Skillnaden mellan dessa två är att batterier endast kan 

laddas ur en gång medan ackumulatorer kan laddas upp och laddas ur flera gånger. I vanligt tal hör 

man ofta uttrycket uppladdningsbara batterier men egentligen heter dessa ackumulatorer eller 

sekundära batterier. Primära batterier är batterier som inte kan laddas upp igen (Gustavsson, 1996, p. 

92). Till Wij Trädgårdars fristående elsystem kommer endast uppladdningsbara batterier att vara av 

intresse, därför är det ackumulatorer eller sekundära batterier som åsyftas, när batterier omnämns i 

detta examensarbete. 

 

I Bengt Perers PM; Komponenter i solcellssystem (Perers B. , 2006b) ges en överblick över 

uppladdningsbara blybatterier i fristående solcellssystem. Batterierna är ofta den svagaste länken i 
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solcellssystemet och de står ofta för halva livscykelkostnaden. Batteriernas livslängd ökar markant om 

de specifika skötselråden följs för varje batteri. Det är dock ändå viktigt att planera och räkna med ett 

framtida batterihaveri. Man bör alltid införskaffa alla batterier samtidigt så att de alla har samma ålder. 

Därmed är sannolikheten att de havererar ungefär samtidigt som störst och man kan då byta ut alla 

batterier vid samma tillfälle.  

 

Blyackumulatorer är det mest tillgängliga uppladdningsbara batteriet för solcellssystem idag. Det har 

lägst investeringskostnad och det finns ett mycket bra återvinningssystem för den miljöfarliga 

tungmetallen bly i Sverige. Vanliga startbatterier för bilar ska dock undvikas i solcellsystemen. De är 

konstruerade att ge hög effekt och ha en låg vikt. Kapaciteten i en blyackumulator är direkt kopplad 

till vikten av bly; ju tyngre batteri, desto mer energi kan det hålla. När bilen startas används endast 

någon procent av batteriets nominella kapacitet, men med mycket hög ström, 200-500 A, under några 

sekunder (Perers B. , 2006b, p. 11). Om bilbatteriet används i solcellsdrift så leder det till att batteriet 

får utstå många djupare urladdningar vilket kommer att förkorta livslängden väsentligt.  

 

I International Energy Agency rapport (IEA TASK III, 1999, p. 13) rekommenderas, om 

blyackumulatorer ska användas som energilagrare i solcellssystem, i första hand anpassade 

solcellsbatterier (öppna eller slutna blybatterier som klarar djupa urladdningar), i andra hand 

fritidsbatterier och i sista hand startbatterier för truckar. Det finns stationära samt cykliska 

professionella blyackumulatorer. Stationära batterier fungerar som en långsiktig energireserv och 

förväntas bara användas ett fåtal gånger under livstiden. Dessa är helt olämpliga i en 

solcellsanläggning. Det cykliska batteriet lämpar sig bättre i en solcellsanläggning. Ett exempel på det 

cykliska batteriet är eltruckbatteriet, vilket laddas ur och laddas upp flera gånger per dygn. 

 

2.5.1.1 Solcellsbatterier 

I och med att marknaden för den småskaliga energiproduktionen ständigt ökar uppkommer fler och 

fler batterier som är anpassade till solcellsanläggningar. Vid en kort genomsökning på hemsidor till 

företag som säljer solceller och mindre vindkraftverk över internet verkar det som om slutna 

blyackumulatorer av typen AGM återkommande rekommenderas till solcells- och 

vindkraftanläggningar (SWExergon AB, 2011) (Dartwind , 2011). Solcellsbatterierna har goda 

förutsättningar att uppnå något längre livslängd jämfört med fritidsbatterier. De är specialtillverkade 

för solcellsanvändning och tolererar bland annat fler djupare cykliska urladdningar.  

 

2.5.1.2 Fritidsbatterier och truckbatterier 

Fritidsbatterier för båtar och husvagnar har relativt lågt pris, har tjockare blyplattor och klarar flera 

djupurladdningar jämfört med bilbatteriet. Av dessa batterier finns det ett stort utbud på marknaden 
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där tillbehör till båt, husbil och fritidshus säljs. Det professionella cykliska batteriet för eltruckar och 

permobiler (handikapphjälpmedel) m.m. finns i olika kvaliteter och modeller beroende på 

användningsområde (Perers B. , 2006b, pp. 10-11).  

 

2.5.2 Funktionen hos ett batteri 

Ett batteri består av en eller flera celler. Varje cell ger upphov till en spänning som varierar beroende 

på batterityp. Ett traditionellt startbatteri till bilen innehåller 6 celler där varje cellspänning är på 2 V 

och som tillsammans ger upphov till en likspänning över blyackumulatorn på 12 V. Önskas 24 eller 48 

V likspänning seriekopplas fler celler och batterier. Principen för funktionen är ungefär samma oavsett 

om det är primärt eller sekundärt batteri. De tre delarna som alltid ingår i cellen är två elektroder; en 

med negativt laddad pol och en med positivt laddad pol samt elektrolyten. Elektrolyten är en flytande 

lösning eller gel som har till uppgift att ge en elektrisk förbindelse inuti batteriet. I det primära 

batteriet kan förloppet förklaras kortfattat genom att den ena polen har ett överskott av elektroner och 

är negativt laddad och den andra polen har ett underskott av elektroner och är positivt laddad. När två 

ämnen sammankopplas som har en spänningsskillnad mellan polerna och har en ojämn 

laddningsfördelning så börjar elektronerna att vandra för att utjämna laddningen, en likström uppstår. 

När laddningen är utjämnad är det lika många fria elektroner i de sammankopplade ämnena och 

batteriet är förbrukat (Gustavsson, 1996, p. 94). I det sekundära batteriet förbrukas inte någon pol så 

som i det primära batteriet, utan istället sker en omvandling från en kemisk förening till en annan 

kemisk förening i urladdningsprocessen. När omvandlingen är klar är ackumulatorn urladdad. Vid 

uppladdning av batteriet kopplas en yttre spänningskälla till polerna vilket driver en omvänd kemisk 

process som återställer den kemiska sammansättningen (Gustavsson, 1996, p. 99). 

 

2.5.2.1 Kapacitet och effekt 

Det vanligaste sättet att uttrycka ett batteris energiinnehåll är i kapacitet. Kapaciteten anges i 

amperetimmar (Ah) och berättar hur länge batteriet kan avge en viss ström utan att sjunka för mycket i 

spänning mellan polerna (Kjell & Company, 2009, p. 289). Om ett bilbatteri på 12 V har en kapacitet 

på 60 Ah innebär det, rent teoretiskt, att man kan ta ut 60 A under 1 timme, 30 A under 2 timmar eller 

1 A under 60 h. I verkligheten kommer dock batteriets uttagbara kapacitet att ändras under dess livstid 

på grund av flera orsaker. Bland annat påverkas batteriet av hur det laddats upp och skötts om, vilket 

strömuttag det laddas ur med, omgivningens temperatur och ackumulatorns ålder (Gustavsson 1996 s. 

99). Se bild i Figur 17 för en överblick över faktorer som påverkar blyackumulatorns kapacitet. 
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(Tudor AB, 2011) 

Figur 17 Exempel på faktorer som påverkar ett startbatteri/blyackumulators kapacitet. 

 

På batteriet anges dess nominella kapacitet, vilket vanligtvis definieras som batteriets uttagbara 

kapacitet för en viss urladdningstid, vid en viss temperatur och ner till en angiven slutspänning. Den 

nominella kapaciteten definieras vid olika urladdningstider, beroende på batterityp. Exempelvis 

definieras den nominella kapaciteten för ett startbatteri vid 20 timmars urladdningstid, för en stationär 

blyackumulator vid 10 timmars urladdningstid och för ett truckbatteri vid 5 timmar urladdningstid. 

Enligt gällande International electrotechnical commissions (IEC) norm definieras en stationär 

blyackumulators nominella kapacitet enligt en urladdningstid på 10 timmar, vid en temperatur 20º C 

och med slutspänning på 1,8 V/cell (Oerlikon Batterier AB, 2001, p. 4) 

 

Kapacitet/effekt mäts på olika sätt beroende på batteriernas olika användningsområden. Ett exempel på 

mätmetod som är anpassad för nordiska klimat är CCA (Cold Cranking Amps). CCA innebär att man 

mäter hur stort strömuttag i ampere man kan få ut ur exempelvis ett startbatteri under en tidsperiod på 

trettio sekunder och i en temperatur på -18º C. Få batterier kommer sedan i sin livstid att utsättas för 

en direkt liknande påfrestning, men olika tester behövs för att kunna jämföra ackumulatorerna med 

varandra (CETK Sweden AB, 2004, p. 6).  

 

2.5.2.2 Laddning och självurladdningsegenskap 

Batterier har en oönskad egenskap som gör att de laddar ur sig själva på energi, 

självurladdningsegenskapen. Denna egenskap ökar om beläggningar bildas på batteriets poler eller om 

batteriet inte sköts och laddas ordentligt. Batterier är känsliga för omgivningstemperaturen. Det är 



32 

 

vanligt med 1-4 % självurladdning per månad vid en temperatur på 20-25 ºC på omgivningen, men 

självurladdningstakten kan öka till det dubbla vid 10 ºC temperaturökning. De skötselanvisningar som 

medföljer vid inköpet av ett batteri bör efterföljas. Hur det ska förvaras, på vilket sätt det ska laddas 

(det finns många olika laddare), hur djupt urladdningen får gå och hur känsligt batteriet är för 

överladdning påverkar dess förmåga att hålla energi samt dess livslängd. Laddningsprocessen består 

av flera olika faser där ström samt spänning matas till batteriet i olika intervaller och med olika styrka. 

Laddningsprocessen ser olika ut för olika laddare och för olika batterier. I detta examensarbete 

kommer inte information om de olika laddarna eller de olika faserna i uppladdningsprocessen att ingå. 

Om mer information önskas om laddningsprocesserna så hänvisas till (CETK Sweden AB, 2004) 

(Oerlikon Batterier AB, 2001) (Spiers, 2012, p. 732).  

 

2.5.2.3 Livslängden för ett uppladdningsbart batteri 

Livslängden för ett uppladdningsbart batteri kan inte beräknas direkt i form av dagar, månader eller år, 

utan är helt beroende på vilket sätt batteriet används, hur det laddas, töms, temperaturer, skötsel m.m. 

Livslängden anges istället genom antal laddningscykler. En laddningscykel innebär en urladdning som 

följs av en uppladdning. Hur länge ett batteri håller beror alltså på hur många laddningscykler det 

genomlever per dygn, månad eller år. Hur många laddningscykler batteriet klarar att genomleva är 

olika för olika batterityper och är starkt beroende på hur djupt batteriet laddas ur under varje cykel. För 

blyackumulatorn kan generellt sägas att ju djupare batteriet laddas ur vid urladdning desto mer 

förkortas livslängden. State Of Charge (SOC) beskriver hur mycket energi det finns kvar i ett batteri. 

När SOC är 100 % är batteriet helt fulladdat och när SOC är 0 % är batteriet helt urladdat. Depth of 

Discharge (DoD) indikerar det motsatta, dvs. till hur stor del batteriet är urladdat. DoD på 100 % 

innebär att batteriet är helt urladdat och om DoD ligger på 0 % innebär det att batteriet är helt 

fulladdat. DoD kan även uttryckas i energikapacitet, där till exempel 100 Ah innebär ett helt urladdat 

batteri och 0 Ah innebär ett fulladdat batteri. 

 

Batterier ska generellt helst inte djupurladdas mer än till en viss procent av sitt energiinnehåll, 

vanligtvis mellan 70-80 %, då djupurladdningar förkortar batteriets livslängd väsentligt (GNB 

Industrial Power, 2011, p. 11). Bengt Perers rekommenderar att aldrig ladda ur blyackumulatorerna på 

mer än 50 % av dess energiinnehåll (Perers B. , 2006b). Antalet laddningscykler batteriet teoretiskt 

kan klara, då det upprepade gånger laddas ur till en viss procent av sitt energiinnehåll, anges på 

batteriets produktblad. I verkligheten får man dock räkna med att antalet cykler batteriet orkar med 

under sin livslängd oftast förkortas väsentligt, eftersom urladdning och uppladdning sannolikt sker på 

ett mer oregelbundet sätt än vad som beräknats i teorin. Det kan exempelvis vara perioder med många 

dagar utan sol men då lasterna ändå är konstanta, vilket leder till att batteriet inte hinner laddas upp i 

samma takt. Dessutom sker produktbladets tester generellt under ett bestämt antal timmar med ett 
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kontrollerat kapacitetsuttag, i verkligheten varierar kapacitetuttaget från batteriet med både storlek och 

tid. (Spiers, 2012, pp. 732-733)   

 

2.5.3 Blyackumulatorer  

I följande kapitel har blybatterier eller blyackumulator, fått extra utrymme i texten eftersom dessa i 

dagsläget är de mest rimliga uppladdningsbara batterierna i fråga om kemisk lagring vid Wij 

Trädgårdars kolonistugor. Detta eftersom uppladdningsbara blyackumulatorer är de batterier som idag 

fortfarande är vanligast, billigast och har den äldsta och mest beprövade tekniken vid småskalig 

energilagring (Nair & Garimella, 2010). Blyackumulatorn uppfanns redan år 1860 av fransmannen 

Raymond Gaston Planté och dagens blyackumulatorer är av samma grundkonstruktion som Plantés 

variant. Blyackumulatorn är flitigt använd där det önskas höga strömmar under korta tider, exempelvis 

till startmotorer och som reservkraft vid ett strömavbrott innan reservgeneratoraggregatet kan börja 

leverera energi. Principen för blyackumulatorer är att de två elektroderna består av två blyplattor 

nersänkta i en elektrolytlösning bestående av svavelsyra och destillerat vatten (Gustavsson, 1996, p. 

100) (CETK Sweden AB, 2004, p. 4). Blyackumulatorer har en hög verkningsgrad på 85-90 %, en låg 

självurladdningsegenskap på 1-4 % per månad, en energitäthet på ungefär 30 Wh/kg och klarar 

teoretiskt 1200-1800 laddningscykler (Hadjipaschalis et al, 2009). Tre vanliga typer av 

blyackumulatorer beskrivs kortfattat nedan.  

 

2.5.3.1 Fritt ventilerade eller öppna blyackumulatorer 

I fritt ventilerade batterier är elektrolyten av svavelsyravattnet i fri flytande form. Under 

laddningsprocessen bildas det syrgas vid den positiva blyplattan och vätgas vid den negativa 

blyplattan vilket innebär att vatten förbrukas från svavelsyralösningen. I en fritt ventilerad 

blyackumulator kommer gaserna delvis att försvinna ut till omgivningen och det är viktigt att 

batterierna förvaras i ett väl ventilerat utrymme. Förlusten av vatten behöver kompenseras och 

destillerat batterivatten ska därför fyllas på med jämna mellanrum (CETK Sweden AB, 2004, p. 4) 

(Oerlikon Batterier AB, 2001, p. 3).  

  

2.5.3.2 Ventilreglerade eller slutna blyackumultorer, AGM-typ (absorbed glassfibre matt) 

Slutna blyackumulatorer är säkrare och enklare att underhålla jämfört med öppna blyackumulatorer. I 

ventilreglerade blyackumulatorer används en bunden elektrolyt som är absorberad i en mikroporös 

separator. Den syrgas som bildas vid uppladdning förflyttar sig genom den porösa separatorn och 

genom en kemisk reaktion med syret vid den negativa blyplattan återskapas vattnet. När batteriet når 

sitt kritiska värde för det inre trycket öppnas reglerventiler. På grund av att syrgas då försvinner ut 
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uppstår en oundviklig vätgasbildning. Viss vattenförbrukning existerar men är så pass låg att ingen 

påfyllning behövs under batteriets livstid (Oerlikon Batterier AB, 2001, p. 3). 

 

2.5.3.3 Ventilreglerade eller slutna blyackumulatorer, GEL-typ 

I ventilreglerade blyackumulatorer av Gel-typ är elektrolyten bunden i gelform genom att kiselämnen 

har blandats in. Elektrolyten kommer med tiden att stelna och det bildas små sprickor där syrgasen kan 

passera till minusplattan. Därmed sker samma process som med syrgasen i AGM ackumulatorn. Den 

slutgiltiga vattenförbrukningen blir även här så låg att ingen påfyllning behövs under batteriets livstid 

(Oerlikon Batterier AB, 2001, p. 3).  

 

2.5.3.4 Säkerhet och explosionsrisk 

En blyackumulator mår bäst när den är så fulladdad som möjligt hela tiden. Det finns alltid stor risk att 

uppladdningscykeln inte sköts optimalt och om uppladdningsprocessen avbryts i förtid bildas extra 

mycket gaser i blyackumulatorn. Blandningar av vätgas och syrgas samt blandningar av vätgas och 

luft blir mycket explosiva och lättantändliga (knallgas). Gasbildningen är också en naturlig del i slutet 

av uppladdningsprocessen. Vätgasen läcker till viss del ut i luften runtomkring ackumulatorn, vilket 

kan orsaka explosion vid minsta gnista. Det är därför väldigt viktigt att batteriernas förvaringsutrymme 

är ordentligt ventilerat. Det är också viktigt att se till att inte röka, ha en öppen eld eller på något sätt 

skapa gnistor i närheten av ackumulatorer som laddas upp. Till och med statisk elektricitet, som kan 

uppstå nästan varsomhelst, kan orsaka en explosion. Vid en batteriexplosion sprängs den frätande 

elektrolyten av svavelsyralösning ut i sin omgivning. Om en människa får svavelsyra på sig ska man 

genast skölja med rikligt med vatten och sedan direkt uppsöka läkare (GNB Industrial Power, 2011, p. 

17).  

2.5.3.5 Temperatur 

Blyackumulatorer är känsliga för både höga och låga temperaturer. Vid en temperatur på 30º C ökar 

korrosionshastigheten på elektroderna till det dubbla jämfört med korrosionshastigheten vid en 

temperatur på 20ºC, vilket reducerar livstiden på batteriet väsentligt. Vid en temperatur på - 10º C 

saktas de kemiska reaktionerna i batteriet ner och den användbara kapaciteten i batteriet reduceras till 

endast 60 % av den nominella kapaciteten vid 20º C (IEA TASK III, 1999, pp. 18-19). 

 

2.5.3.6 Fördelar och nackdelar med blyackumulatorer 

Blyackumulatorer har låga investeringskostnader, är relativt enkla att underhålla och har relativt låga 

självurladdningsegenskaper. De erbjuder en väl beprövad teknik, finns på en stor marknad och är 

ekonomiskt konkurrenskraftiga. Blyackumulatorer är väldigt tunga på grund av att deras 
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energiinnehåll är direkt kopplad till deras vikt i bly. Ju tyngre blyackumulator, desto mer energi kan 

den lagra. Men bly är en miljöfarlig tungmetall vilket ur ett miljöperspektiv inte är fördelaktigt. Också 

elektrolyten svavelsyra resulterar i ett stort ekologiskt fotavtryck. Blyackumulatorer klarar färre 

laddningscykler än många andra uppladdningsbara batterier och deras livslängd kan snabbt reduceras 

ytterligare vid misskötsel. De fyra vanligaste anledningarna till reducerad livslängd hos blybatterierna 

är; 

- djupurladdning, som orsakar en oåterkallelig sulfatbildning  

- överladdning, som ökar korrosionshastigheten  

- hög batteritemperatur, som ökar korrosionshastigheten 

- låg elektrolytnivå, exempelvis i öppna batterier där batterivatten inte fyllts på, vilket resulterar 

i att elektroderna exponeras för luft vilket reducerar kapaciteten permanent och ökar 

korrosionshastigheten (Nair & Garimella, 2010) (IEA TASK III, 1999, p. 8). 

 

2.5.4 Nickel-Kadmium, Nickel-metall hybrid och Litium-jon batterier 

Det finns många uppladdningsbara batterier på marknaden idag. De är uppbyggda på olika sätt, där 

elektroderna och elektrolyten består av varierande material. Några av de uppladdningsbara batterier 

som nämnts återkommande i sammanhanget småskalig energilagring är (förutom blyackumulatorer) 

Nickel-Kadmium, Nickel-metall hybrid och Litium-jon batterier. En övergripande beskrivning av 

dessa redovisas kortfattat i nedanstående stycke. 

 

2.5.4.1 Nickel-Kadmium batteriet 

Nickel-Kadmium (NiCd) batteriet är, precis som blyackumulatorn, uppbyggd genom en äldre och 

beprövad teknik. NiCd batteriet har en typisk energitäthet på 50 Wh/kg, en verkningsgrad mellan 60-

83 % (beroende på teknik) och kan klara 1500-3000 laddningscykler (beroende på hur djupt det 

urladdas i varje cykel). NiCd batteriet kan ge ifrån sig höga strömmar, ca 100 gånger sin kapacitet, 

under endast någon sekund. Dessa batterier lämpar sig därför bra till handverktyg m.m. Men NiCd 

innehåller den mycket miljöfarliga tungmetallen kadmium (Cd) och sedan 2006 är NiCd batteriet 

genom EU-direktiv förbjuden där det finns alternativ. I Sverige finns det ett utvecklat 

återvinningssystem vilket begränsar tungmetallernas spridning i samhället och ekosystem men i andra 

delar i världen finns inte samma kontroller och återvinningssystem (Gustavsson, 1996, pp. 103-104) 

(Kjell & Company, 2009, p. 298) (Hadjipaschalis et al, 2009). 

 

NiCd har en lång och stabil livslängd, god hållbarhet, försumbart underhåll, god uppladdningscykel 

och kan arbeta både vid extremt låga och höga temperaturer, från -40º C upp till 50º C. NiCd räknas 

därför, i bland annat USA, som en möjlig konkurrent till blyackumulatorn. En påtaglig nackdel med 
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NiCd batteriet är att det har en hög självurladdningsegenskap på ca 10 % per månad samt att vissa 

NiCd batterier behöver gymnastiseras (Nair & Garimella, 2010). Gymnastiseringen innebär att 

batteriet behöver både laddas ur och laddas upp ordentligt p.g.a. minneseffekten. Minneseffekten 

innebär exempelvis att om batteriet upprepade gånger laddas upp utan att vara ordentligt urladdat 

kommer det efter ett tag tro att det behöver laddas upp redan innan det egentligen är dags. Detta 

innebär att den användbara kapaciteten i batteriet reduceras. (Kjell & Company, 2009, p. 298) 

 

2.5.4.2 Nickel-metall hybrid batteriet 

Nickel-metall hybrid (NiMH) batteriet är ett lämpligt alternativ till NiCd eftersom det är fritt från 

kadmium. NiMH batteriet har en verkningsgrad på 65-70 % och en energitäthet på ungefär 80 Wh/kg. 

Minneseffekten är inte något problem för NiMH batteriet, vilket innebär att det inte är lika känsligt i 

sin upp- och urladdningsprocess. Då NiMH batterier jämförs med NiCd batterier och 

blyackumulatorer har de högre energitäthet, en högre prestanda och mindre miljöpåverkan. NiMH 

fungerar dock sämre än NiCd i extrem kyla. Självurladdningsegenskapen är mindre för NiMH jämfört 

med NiCd, men finns dock kvar, vilket leder till att NiMH inte är lämpad för långtidsförvaring av 

energi (Kjell & Company 2009 s 299) (Nair & Garimella, 2010) (Hadjipaschalis et al, 2009). Nickel-

metall hybrid finns idag framförallt i elbilar och hybridbilar, där man har väldigt många djupa 

urladdningscykler varje år (Perers B. , 2006b).  

 

2.5.4.3 Litium-jon batteriet 

Litium-jon (Li-Ion) batteriet är idag standard i mindre bärbar elektronik, så som mobiltelefoner och 

bärbara datorer (Kjell & Company, 2009, p. 300). Utvecklingen av Li-Ion batterier har gjort stora 

framsteg under den senaste tiden och tekniken är på uppgång inom framförallt fordonsindustrin och 

kan även i viss mån komma att börja användas inom energilagring för förnybara energikällor (Nair & 

Garimella, 2010). Li-Ion batterier har en mängd fördelar jämfört med blyackumulatorn, NiCd och 

NiHM. Li-Ion väger mycket mindre, kan klara över 1500 laddningscykler, har en verkningsgrad på 

90-100 % och har en hög energitäthet på 80–150 Wh/kg. Den högre energitätheten har dock ingen 

betydande fördel i fristående solcellsanläggningar. Li-Ion batteriet har en självurladdningsegenskap på 

maximalt 5 % per månad. Li-Ion batteriet är temperaturberoende och åldras när det används i höga 

temperaturer samt tar skada när det urladdas totalt eller ligger helt oladdat under en längre tid 

(Hadjipaschalis et al, 2009). Den största nackdelen med Li-Ion batteriet är att det fortfarande har höga 

investeringskostnader och det ser inte ut som att Li-Ion kommer att kunna konkurrera med den 

betydligt billigare blyackumulatorn inom en överskådlig framtid (Spiers, 2012). Men Li-Ion har ändå 

en spännande framtid då forskning och utvecklig pågår för uppskattningsvis över en miljard dollar 

varje år. Målsättningen är att få ner kapitalkostnaderna och förbättra tekniken så att Li-Ion batterierna 
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kan nå fler konsumenter (Nair & Garimella, 2010). 

 

2.5.5 Kostnader för blyackumulatorn, NiCd-, NiMH- och Li-Ion-batterier 

Nair och Garimella gör i sin artikel (Nair & Garimella, 2010) en ekonomisk och teknisk analys av ett 

simulerat och optimerat fristående solcellsystem där en 50 W DC halogenlampa ska lysa med hjälp av 

energi som genereras genom en 75 W solcellsmodul och lagras i ett batteri med en kapacitet på 80 Ah. 

Solcellssystem simuleras i det MATLAB-baserade mjukvaruprogrammet Simulink och den tekniska 

karaktäristiken för de fyra batterisorterna blyackumulatorn, NiCd, NiHH, Li-Ion och för hela det 

fristående solcellssystemet undersöks. Inköpskostnad, maxeffekt, lagringskapacitet för batterier och 

solcellsmodul redovisas i Tabell 3.  

 

Tabell 3 Lagringskapacitet, inköpskostnad och effekt för batterier samt solcellsmodul. 

 

 

Modell Lagringskapacitet Inköpskostnad Maxeffekt 

Solcellsmodul      $ 695  75 W 

Blyackumulaton   12 V, 80 Ah $ 196 49,29 W 

NiCd batteri  12 V, 80 Ah $ 760 59,23 W 

NiMH batteri  12 V, 80 Ah $ 608 62,67 W 

Li-Ion batteri 11,1 V, 78 Ah $ 741 55,27 W 
(Nair & Garimella, 2010) 

( Maxeffekt är ett resultat från en simulering i det MATLAB-baserade mjukvaruprogrammet  

Simulink) 

 

Nair och Garimella har genom optimerings- och simuleringsprogrammen HOMER (datamodellerings-

program utvecklat av National Renewable Energy Lab (NREL) och distribuerat av HOMER energy) 

och Simulink, undersökt de ekonomiska och tekniska möjligheterna för att använda dessa fyra 

batterityper i ett fristående solcellssystem. Det ekonomiska resultatet finns presenterade i Tabell 4. 

 

Tabell 4 Resultat efter ekonomisk simulering i optimeringsprogrammet HOMER. 

  

 Blyackumulator NiCa NiMH 

 

Li- ion 

PV modul [kW] 0.3 0.3 0.3 0.3 

Antal batterier 1 1 1 1 

Initial kostnad [$]* 2976 3540 3388 3521 

Driftkostnad [$/år]** 131 145 135 80 

Energikostnaden [$/kWh]*** 2.069 2.399 2.279 2.065 
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(Nair & Garimella, 2010) 

* Totala initialkostnader för alla komponenter i det fristående solcellssystemet. 

** Den årliga kostnaden för drift och underhåll i det fristående solcellssystemet.  

*** Den genomsnittliga kostnaden för varje användbar elektrisk kWh producerad av systemet 

 

Programmet HOMER föreslår en solcellsmodul som är 4 gånger större (300 W) än den som köpts in 

till systemet (75 W) eftersom resultatet som erhålls i tabell 2.4 är baserat på att lasterna i systemet till 

99.9 % ska vara täckta. Detta leder den initiala kostnaden för systemet blir betydligt högre än om en 

75 W solcellmodul hade köpts in. För mer information om hur solcellssystemet simulerades och 

optimerades hänvisas till referensen (Nair & Garimella, 2010). I slutsatserna anser Nair och Garimella 

att NiMH är det batteri som Simulink och HOMER indikerar har högst potential för utveckling och 

integrering inom småskaliga förnybara applikationer, om inköpskostnaden sjunker. Om miljöaspekten 

ignoreras är det den höga inköpskostnaden som är det största hindret för att även NiCd batteriet ska 

kunna integreras i energisystem med förnybar energi. Trots sämre teknisk prestanda är ändå 

blyackumulatorn fortfarande dominerande på marknaden för förnybara energisystem idag. Detta p.g.a. 

det låga inköpspriset och den stora tillgängligheten. Li-Ion tekniken är fortfarande för dyr för att vara 

konkurrenskraftig på den breda marknaden för energilagring idag. Men möjligheten att Li-Ion batterier 

kan bli en större konkurrent på marknaden i framtiden är trolig enligt Nair & Garimella (Nair & 

Garimella, 2010).  

 

2.6 18 kW fristående solcellssystem med 150 m3 vattenmagasin 

Ett fristående elsystem, där solceller har kombinerats med energilagring i form av vattenmagasin och 

batterier, finns på ön Donoussa Island i Egeiska havet i Grekland. Detta fristående elsystem skriver 

Manolakos och de övriga artikelförfattarna om i artikeln A stand-alone photovoltaic power system for 

remote villages using pumped water energy storage (D. Manolakos et al, 2004). All information om 

systemet i de kommande styckena är hämtad ifrån denna artikel.  

 

På ön Donoussa Island ligger byn Merssini. I Merssini lever ungefär 20 människor i 7 hushåll året om. 

Under sommarmånaderna ökar befolkningen med ungefär det dubbla, vilket leder till att ytterligare 6 

hushåll tillkommer. Dessa 13 hushåll är utrustade med belysning, TV och kylskåp som behöver 

elektrisk försörjning. Byn Merssini ligger avlägset på Donoussa Island och har inte tillgänglighet till 

det regionala elnät som finns på andra delar av ön, vilket innebär att byn därför har byggt ett eget 

fristående elsystem.  
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2.6.1 Anläggningens uppbyggnad 

För att tillgodose elbehovet i den lilla byn har 300 solcellsmoduler på 60 Wt vardera installerats, vilket 

ger en sammanlagd toppeffekt på 18 kWt. Det fristående elsystemet innehåller två identiska 

vattenmagasin med en lagringskapacitet på 150 m
3
 vardera. Det ena vattenmagasinet ligger 100 meter 

över havet och det andra magasinet ligger 200 meter över havet. En pump på 6 kVA och med en 

pumpkapacitet på 18 m
3
/h pumpar vatten upp till det högre vattenmagasinet från det lägre 

vattenmagasinet. Under kvällstid faller vatten tillbaka från det högre vattenmagasinet till det lägre 

vattenmagasinet och genererar el genom en vattenturbin med en 7,5 kW DC generator. Ur 

lägesenergiekvationen 2.2 kan erhållen mängd lägesenergi från vattenmagasinet beräknas: 

 

            
                

    
               

       
 

  
       

        
        

 

Då vattenmagasinet delvis täcker energilagringen klarar sig Merssinis fristående elsystem därmed med 

en mindre batteribank. 

 

2.6.2 Så fungerar systemet 

På ett överskådligt sätt kan systemet beskrivas enligt följande: Solcellsmodulerna är grupperade i 20 

parallellkopplade grupper, med 15 seriekopplade moduler i varje grupp, totalt 300 solcellsmoduler. 

Grupperna av solcellsmoduler kopplas till och från, beroende på effektbehovet för stunden och 

solinstrålningens intensitet. Prioriteringen i solcellsanläggningen är följande: Först tillgodoses den 

effekt som behövs till de laster som är aktiva i systemet för stunden. Om det finns överskott av effekt 

laddas batterierna i nästa steg. När batterierna är fulladdade och om det fortfarande finns 

effektöverskott, startas pumpen som pumpar upp vatten till det övre vattenmagasinet. Under kvällstid, 

när ingen solcellsel genereras, startar vattenturbinen som drivs med vatten från det övre 

vattenmagasinet. Denna turbin drivs med ett flöde på 30 m
3
/h och är kopplad till likströmsgeneratorn 

på 7,5 kW som ger en baseffekt i elsystemet. Om effektbehovet i systemet är lägre än den effekt som 

turbinen genererar stoppas turbinen och batteribanken tar över försörjningen av elektricitet. Turbinen 

startar igen efter 30 minuter. Om effektbehovet skulle vara större än turbineffekten hjälper 

batteribanken till att försörja det återstående behovet. Turbinen går tills vattnet i det övre 

vattenmagasinet är tömt, då tar batteribanken över energiförsörjningen helt. På detta sätt är antingen 

pumpen eller turbinen igång beroende på aktuell solinstrålning mot solcellerna, vattennivån i 

vattenmagasinet, lasternas aktuella effektbehov samt tillgången på solcellsanläggningens 

energiproduktion. Pumpen regleras genom varvtalsreglering och används hela tiden vid olika storlekar 

på energiöverskottet vilket gör att pumpen många gånger verkar långt ifrån sin optimala arbetspunkt. 
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Detta innebär att omvandlingen sker med en varierande och ofta låg verkningsgrad. Det är dock många 

gånger bättre att ta tillvara överskottsenergin, trots att den har en låg verkningsgrad, än att inte ta 

tillvara på den alls genom att dumpa effektförluster ut ur systemet. Solcellsmodulerna genererar en 

likspänning på cirka 400 V vilket ger en optimal drift för solcellsgeneratorn. Hela elsystemets 

verkningsgrad och prestanda blir märkbart förbättrat när system använder en spänning på 400 V, 

eftersom en 3 fas växelspänning på 380 V då kan användas i vägguttagen i hushållen. I Figur 18 ges en 

överblick över det fristående elsystemet i byn Merssini. 

 

 

(D. Manolakos et al, 2004) 

Figur 18 Schematisk figur på det installerade systemet på en ö i Grekland  

 

 

2.6.3 Verkningsgrad i vattenlagringssystemet på Grekland 

Mätningar i systemet den 26 juli 2002 visade att vattenlagringssystemets verkningsgrad vid denna 

tidpunkt var 28 %. Vid detta mätningstillfälle var inte alla elektriska apparater installerade i hushållen, 

vilket antagligen kan ha påverkat verkningsgraden. Manolakos och de andra artikelförfattarna anser att 

en sådan låg verkningsgrad var väntad på grund av systemets småskalighet, då det är känt att 

småskaliga applikationer alltid reducerar verkningsgraden påtagligt (D. Manolakos et al, 2004).  
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3 Beräkningar och dimensionering av solceller, batterikapacitet 

och lagringsmöjligheter genom vattenmagasin, för Wij Trädgårdars 

kolonistugor. 

I kaptitel 3.1 uppskattas elanvändningen samt effektbehovet för gästerna i de 4 kolonistugorna på Wij 

Trädgårdar. Två alternativ presenteras; Alternativ 1 med en högre elanvändning och Alternativ 2 med 

en lägre elanvändning. I kapitel 3.2 dimensioneras pumpen för det förväntade tappvattenbehovet. I 

kapitel 3.3 dimensioneras solcellseffekten samt batterikapacitet för Alternativ 1 och Alternativ 2 med 

hjälp av två olika dimensioneringsmetoder. Egenskaperna för den dimensionerade batterikapaciteten 

presenteras i kapitel 3.4 och i kapitel 3.5 presenteras kostnader för solcellsanläggningen med batterier. 

I kapitel 3.6 beräknas volym för ett vattenmagasin vid Wij Trädgårdars kolonistugeområde som kan 

lagra motsvarande batteribankens energimängd (för både Alternativ 1 och Alternativ 2) som 

lägesenergi, vid 6 respektive 15 meters fallhöjd. I kapitel 3.7 beräknas volymen av ett vattenmagasin, 

vid 6 respektive 15 meters fallhöjd, när två turbiner genererar baseffekter motsvarande 200 W 

respektive 500 W under 6 h kvällstid. Pumpar till vattenmagasinet beräknat i kapitel 3.7 har 

dimensionerats i kapitel 3.8. Totala verkningsgraden för systemet med energilagring genom 

vattenmagasin presenteras i kapitel 3.9. I kapitel 3.10 sammanställs inköpskostnaderna för ett 

solcellssystem med batterier utan vattenmagasin och i kaptitel 3.11 sammanställs inköpskostnaderna 

för vattenturbin samt vattenpump.  

 

3.1 Dimensionering av effekt och energibehov i kolonistugorna 

I kapitel 3.1 har hushållsapparater som kommer att finnas tillgängliga i kolonistugorna uppskattats i 

samråd med Wij Trädgårdars VD Malin Eriksson. Drifttider har uppskattats tillsammans med Malin 

Eriksson och handledare Jan Akander. Effekt och elanvändning i kolonistugorna har beräknats och 

begränsningar av toppeffekter gentemot växelriktaren har diskuterats.    
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3.1.1 Fyra kolonistugor på Wij Trädgårdar 

Wij Trädgårdar planerar att bygga sina 4 kolonistugor på området vid 60º53′18,57′′N, 16º42′29,14′′E 

vilket kan ses i Figur 19.  

 

 

(Google Earth) 

Figur 19 Vy över kolonistugorna på Wij Trädgårdar 

 

Dessa fyra kolonistugor ska försörjas med hushållsel under sommarhalvåret. De kommer att ha en 

bostadsarea på 25-30 m
2
 per stuga och de kommer att vara bebodda under perioden 15 maj-15 

september varje år. Under denna period kommer det att finnas en högsäsong under juni, juli och 

augusti, då 2-4 gäster per boende förväntas övernatta, alla dagar i veckan. Under lågsäsongen, mellan 

15-31 maj och 1-15 september, förväntas 2-4 gäster övernatta tre kvällar i veckan. Dessa uppgifter har 

använts när effekt- och energibehov av hushållsel har beräknats. Drifttider för elektriska apparater har 

uppskattats genom information hämtad från internet samt i samråd med handledaren Jan Akander och 

Wij Trädgårdars VD Malin Eriksson. Den hushållselektricitet som behövs till boendena ska genereras 

genom solceller i ett fristående elsystem nära kolonistugorna. Kolonistugorna kommer att stå på rad, 

med ett avstånd på cirka 7 meter mellan varje stuga, vilket ger att avståndet från den första stugan till 

stugan längst bort blir ungefär 40 meter.  

 

3.1.2 Urvalet av elektriska hushållsapparater och elsystemets utformning 

I samråd med Malin Eriksson har behovet av lämpliga hushållsapparater fastställts. Önskemål fanns 

om att både vattenkokare, kaffekokare, mikrovågsung och dammsugare skulle finnas i kolonistugorna 

och alla dessa apparater kräver högre effekter på uppåt 1000 W och 230 V växelspänning. Enligt 
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elläran och Watts lag är effekten proportionell mot ström gånger spänning. I ett lågspänningssystem 

med likström kommer stora effektuttag leda till höga strömmar i kablarna, vilket innebär en dyrare 

kostnad för grövre kablar samt en större risk för brand på grund av friktionen och värmeförlusterna 

orsakade av strömmarna i kablarna. Ibland kan det därför vara mer ekonomiskt fördelaktigt att 

acceptera en viss förlust i kablarna än att dimensionera en tjockare kabel då kablar innehåller ett 

ledarmaterial, ofta koppar, vilket är ett dyrt material. Men på grund av de höga energi- och 

effektbehoven i kolonistugorna är det därför mer lämpligt med ett 230 V växelspänningssystem.  

 

Efter en överslagsmässig sökning på internet valdes ett antal hushållsapparater där effekterna på 

apparaterna har används för att beräkna elenergibehovet och dimensionera den fristående 

solcellsanläggningen. Hushållsapparaterna kan ses i Tabell 5 och Tabell 6. Två exempel har beräknats, 

Alternativ 1 i Tabell 5, med en högre effekt- och elanvändning och Alternativ 2 i Tabell 6, med en 

lägre effekt- och elanvändning.  

 

Tabell 5 Hushållsapparater och beräknad elanvändning för Alternativ 1  

 

 

Effekt- och energiberäkningarna i Alternativ 1 (se Tabell 5) ger ett energibehov på 3,53 kWh per dygn 

och stuga, vilket innebär att de fyra kolonistugorna tillsammans använder ca 14 kWh per dygn och 440 

kWh per månad under högsäsongen juni, juli och augusti, då de antas vara bebodda varje dag. Under 
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maj och september är stugorna endast bebodda under långhelger och inte under hela månaderna vilket 

innebär en lägre elanvändning dessa månader. Totalt blir det ungefär 105 dagar under året som 

stugorna är bebodda och elapparaterna används. Den totala årliga elanvändningen för alla fyra 

stugorna kan uppskattas till strax under 1500 kWh i Alternativ 1.  

 

För att få ett exempel att jämföra med när anläggningen ska dimensioneras med solceller samt 

energilagring så har ännu ett alternativ av effekt och elanvändning för kolonistugorna beräknats. Detta 

för att få perspektiv på vilken påverkan en minskad toppeffekt av de sammanlagda hushållsapparaterna 

och en minskad elanvändning har på behovet av inköpta solceller, batterier och övriga komponenter.  I 

Alternativ 2 (se Tabell 6) används bara hushållsapparater med en effekt på högst 700 W. 

Förbrukningstiden för apparaterna med höga effekter har även kortats ner med 50 % jämfört med 

Alternativ 1. De hushållsapparater som kräver en lägre effekt, på under 700 W, har samma drifttid som 

i Alternativ 1.  

 

Tabell 6 Hushållsapparater och beräknad elanvändning Alternativ 2.  

 

 

I Alternativ 2, i Tabell 6, har hushållsapparater med en lägre toppeffekt valts tillsammans med kortare 

drifttider. I Alternativ 2 är behovet av elenergi 2,35 kWh per dygn och stuga vilket innebär att de fyra 

stugorna förbrukar 9,4 kWh per dygn och ca 292 kWh elenergi varje månad under högsäsongen juni, 
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juli och augusti, när de beräknas vara bebodda varje dag. Den totala elanvändningen för 

kolonistugorna kan i Alternativ 2 uppskattas till strax under 1000 kWh årligen. 

 

3.1.3 Växelriktare och begränsad toppeffekt 

Med utgångspunkten att hela systemet ska kunna ge 230 V växelspänning så behövs en växelriktare. 

Ju större toppeffekt systemet ska klara desto större växelriktare behövs. Kostnaderna för hela systemet 

ökar med ökande krav på toppeffekten. En växelriktare från Mastervolt klarar toppeffekten 2500 W 

regelbundet och 5000 W under korta perioder och kostar ungefär 30 000 kr. En växelriktare som ska 

klara 4000 W i toppeffekter mer kontinuerligt kostar uppåt 40 000 kr (Baranzahi, 2011). Användandet 

av flera högeffektsapparater samtidigt i kolonistugorna bör regleras och begränsas (förutom genom de 

obligatoriska säkringarna) för att kontrollera den toppeffekt som växelriktaren behöver leverera. En 

möjlig lösning vore att ordna så att gästerna endast kan använda en högeffektapparat åt gången i varje 

kolonistuga. Om alla lågeffektapparater samt en högeffektapparat är påslagna samtidigt skulle den 

sammanlagda effekten bli enligt Tabell 7 och Tabell 8. Skulle alla apparater med lägre effekter (under 

100 W) användas samtidigt ger det en effekttopp på cirka 325 W per stuga, vilket ger en sammanlagd 

effekttopp på 1300 W. Mätutrustning som kan visa aktuell elanvändning i kolonistugorna och avråda 

från ytterligare belastning på elsystemet kan vara ett tillvägagångssätt att minska och jämna ut 

elanvändningen, undvika toppeffekter samt medvetandegöra för gästerna i kolonistugorna hur mycket 

energi det går åt att använda olika hushållsapparater. Detta koncept, att försöka styra människors 

beteenden för att undvika energi- och effekttoppar (oftast genom olika pris per kWh beroende på tid på 

dygnet), existerar i diskussioner kring smarta nät, så kallade ”Smart Grids”. Vilken slags 

mätutrustning för att mäta energi och effekt som finns på marknaden samt kostnader har inte 

undersökts i detta examensarbete. 

 

Tabell 7 Möjliga toppeffekter för hushållsapparater för Alternativ 1. 

Alternativ 1 En kolonistuga   Alla fyra kolonistugor 

Alla lågeffektapparater påslagna 325 W 1 300 W 

 En högeffektapparat är påslagen 1 200 W 4 800 W 

 Total toppeffekt 1 525 W 6 100 W 

  

Tabell 8 Möjliga toppeffekter för hushållsapparater för Alternativ 2.  

Alternativ 2 En kolonistuga   Alla fyra kolonistugor 

Alla lågeffektapparater påslagna 325 W 1 300 W 

 En högeffektapparat är påslagen 700 W 2 800 W 

 Total toppeffekt 1 025 W 4 100 W   
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3.2 Dimensionering tappvatten och tappvattenpump 

Maximalt kommer det att bo 16 personer i kolonistugorna och behovet av tappvatten till dusch, 

tvättställ och diskho i dessa stugor behöver dimensioneras därefter. Bevattning av trädgård och övrig 

utomhustappning kommer inte att inkluderas i denna dimensionering. En brunn ska grävas där önskad 

mängd vatten pumpas upp. En pump ska väljas och uppskattad effekt för solceller för att driva denna 

pump ska dimensioneras. Det är endast arbetet att pumpa upp kallvatten som ska försörjas av solceller. 

Uppvärmningen av tappvarmvattnet sköts av ett värmesystem vilket inte har inkluderats i 

beräkningarna i detta examensarbete.  

 

Dricksvatten erhålls vanligen genom en egen brunn eller genom det kommunala vattenbolaget. Wij 

Trädgårdar är anslutet till Gästrike Vatten, ett kommunalt bolag som ansvarar för vattenförsörjningen 

och avloppshanteringen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. Men för kolonistugorna 

kommer en egen brunn att borras. Enligt Svenskt Vatten, (Svenskt Vatten, 2011) som företräder VA-

verken och VA-bolagen i Sverige, ligger den genomsnittliga användningen av tappvatten på 160 liter 

per person och dygn i Sverige. 2008 gjorde Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2008) mätningar 

på tappvattenförbrukningen i 9 småhus. Det visade sig där att medelvärdet för tappvattenanvändningen 

var 130 liter per person och dygn, där 42 liter bestod av uppvärmt varmvatten. Men studier har visat 

att genom vattensnål teknik och ökad medvetenhet kan användningen av tappvatten minska till cirka 

90-120 liter per person och dygn (Bylund et al, 2000, p. 8). 

 

För att uppskatta effekt- och energibehov för de pumpar som är kopplade till tappvattenanvändningen 

behövs beräkningar på förväntad tappvattenförbrukning göras. Utgångsläget är alltså att mellan 8 och 

16 personer använder diskho, tvättställ och dusch varje dag under högsäsong. Vattenförbrukningen 

påverkas bland annat av användarnas beteende, vilket tryck det är i vattenledningarna samt hur kran- 

eller duschmunstycket är utformat. Enligt uppgifter på FM Mattssons hemsida så har ecodesignade 

kranar, Ecosafe, ett komfortflöde på 6 l/min för tvättställsblandare och 9 l/min för duschblandare vid 

ett tryck på 3 bar (FM Mattson, 2011). Det är rimligt att anta att användarna för det mesta inte tappar 

vatten ur blandarna på maxflödet. Enligt tryckfallsdiagram blir flödet, vid ett komfortflöde för 

köksblandaren, ca 5,4 l/min (FM Mattson, 2011). Genom uppskattning antas att duschen är igång 8 

min per person och dag. Om duschen används varje dag så fås värden enligt Tabell 9. 

 

Tabell 9 Uppskattad tappvattenförbrukning per dygn, för 4 kolonistugor under högsäsong. 

 

Tappställe Tid x flöde 

Dusch     8 min x 9 liter/min = 72 liter 

Tvättställ 2 min x 6 liter/min = 12 liter 
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Diskho 5 min x 5,4 liter/min = 27 liter 

Totalt  111 liter per dag och person 

111 x 4 personer x 4 stugor = 1776 liter tappvatten per dygn behöver pumpas upp ur 

brunnen under högsäsong. 

 

Mindre pumpar har många gånger låg verkningsgrad om man jämför vätskans lyfthöjd med inmatad 

elenergi. Men utvecklingen går framåt, marknaden växer och pumparnas prestanda ökar. Nu har 

många pumpar uppåt 60 % i verkningsgrad. På marknaden idag finns det pumpar som kan drivas 

direkt med likspänning från solcellerna. På pumptillverkaren Grundfos hemsida kan man på egen hand 

dimensionera en pump efter behov samt få en rekommenderad effekt solceller för att driva pumpen. 

Tappvattenpumpen är dimensionerad med detta verktyg för ”System för förnyelsebar energi”, sol- och 

vindsystem, på WebCASTs hemsidan för Grundfos (Grundfos, 2011). Grundfos har tagit fram 

pumpmodellerna SQF som kan drivas med elektricitet direkt från fristående system, exempelvis 

solceller och/eller vindkraft. Den rekommenderade pumpen, enligt dimensioneringsverktyget, var SQF 

0,6-2 med spiralhjul, vilken är avsedd för stor lyfthöjd och litet flöde. Pumpen SQF 0,6-2 har kapacitet 

att pumpa mer vatten än den tappvattenförbrukning som den är dimensionerad för i detta fall, men det 

var den minsta solcellsdrivna pumpen Grundfos hade vid dimensioneringstillfället. I Figur 20 visas 

vattenproduktionen från pumpen när den rekommenderade solcellseffekten på 240 W är installerad för 

att driva pumpen (indata för solinstrålningen från Helsingfors, Finland). Mer information finns i bilaga 

C samt på (Grundfos, 2011). 240 W solceller för att driva tappvattenpumpen kommer att inkluderas i 

dimensioneringen av den totala solcellseffekten för kolonistugorna i kapitel 3.3, men solcellseffekten 

för vattenpumpen skulle kunna minskas en del, vilket skulle innebära att ett mindre flöde pumpades 

varje dygn. 

 

  

(bilaga C) 

Figur 20 Dagram över uppumpat tappvatten per månad. 
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På grund av solinstrålningens variation över året så blir vattenmängden överdimensionerad i juli, se 

Figur 20. En vanlig uppskattning för borrdjup för tappvattenbrunn är 50-70 meter, enligt Grundfos 

kundtjänst. Enligt produktspecifikationen för pumpen SQF 0.6-2 så ger full solinstrålning mot 240 W 

solceller en pumpkapacitet på 0.3 m
3
/h, vid 70 meters lyfthöjd, vilket ger en verkningsgrad på 39 %, se 

Tabell 10. För mer information om Grundfos SQF 0.6-2 se bilaga C.   

 

Tabell 10 Information om tappvattenpump från Grundfos  

 

Pumpmodell SQF 1.2-2 

Uppskattat borrdjup brunn 50 m 

Pumphöjd ovan mark  20 m 

Pumpeffekt vid full solinstrålning 0,3 m
3
/h 

Verkningsgrad (Eta pump + motor) 39 % 
(Grundfos, 2011), (bilaga C) 

 

3.3 Dimensionering av solcellseffekt och batterikapacitet 

För att dimensionera lämplig solcellseffekt till varje kolonistuga har utgångspunkten varit information 

från kursmaterialet av teknologie doktor Bengt Perers och professor Björn Karlsson, genom kursen 

Solel-grundkurs, Lunds Tekniska Högskola.  

 

3.3.1 Dimensionering av solcellseffekt 

I Bengt Perers kompendium Simulering och Dimensionering av Solcellsystem (Perers B. , 2006a) 

erhålls en enkel metod som kan användas för att överslagsmässigt dimensionera effekten på fristående 

solcellsanläggningar. Elanvändning Wh per dygn för Alternativ 1 och Alternativ 2 är hämtat från 

Tabell 5 och Tabell 6. En dygnsmedellast beräknas genom att den förväntade elanvändningen under ett 

dygn divideras med 24 h, enligt ekvation (3.1) 

 

(3.1)                    
                          

    
       

 

Alternativ 1:                     
         

     
         

 

Alternativ 2:                     
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Denna dygnsmedellast multipliceras sedan med ett värde mellan 5-10 för att få fram den 

dimensionerade solcellseffekten (detta värde är avsett för dimensionering av laster över 

sommarperioden i norden). För dimensioneringen av solcellerna till kolonistugorna under 

sommarperioden väljs medelvärdet 7. Se Tabell 11 för att se beräkningarna av solcellseffekten i 

Alternativ 1 och Alternativ 2. Om solcellerna skulle ha dimensionerats för att täcka elbehovet året om 

så skulle dygnsmedellasten ha multiplicerats med 50 (istället för ett värde mellan 5-10) enligt Perers 

dimensioneringsmetod. 

 

3.3.2 Dimensionering av batterikapacitet 

Batterikapaciteten dimensioneras beroende av urladdningstiden i timmar vid en kontinuerlig 

dygnsmedellast, och när ingen el från solcellerna levereras. För sommarperioden är det rimligt att 

dimensionera genom att multiplicera dygnsmedellasten med ett värde mellan 100-200 timmar så att 

elbehovet kan försörjas utan att något nytt tillskott av el sker på mellan 4-8 dygn. Medelvärdet 150 h, 

vilket motsvarar ungefär 6 dygn utan sol, multipliceras med dygnsmedellasten i ekvation 3.2 för att 

erhålla batterikapaciteten i Ah. Se Tabell 11 för att se beräkningarna av batterikapaciteten i Alternativ 

1 och Alternativ 2.    

 

(3.2)                                                            

 

 

3.3.3 Sammanställning av dimensioneringsresultat av solcellseffekt och 

batterikapacitet. 

En sammanställning av dimensioneringsresultatet av solcellseffekt och batterikapacitet för alla fyra 

kolonistugor redovisas i Tabell 11. För att få en översikt över antalet blyackumulatorer som behövs i 

systemet så innebär förenklat att en 12 V blyackumulator med en kapacitet på 100 Ah innehåller 12 V 

* 100 Ah = 1200 Wh energi, eller en 24 V blyackumulator med en kapacitet på 100 Ah innehåller 24 

V * 100 Ah = 2400 Wh energi.  

 

 

Tabell 11 Sammanställning av dimensioneringsmetod för solcellseffekt och batterikapacitet. 

 

Solceller 

 

Dygnsmedellasten [W] * medelvärdet 7 * 4 kolonistugor 

Alternativ 1 

 

147 * 7 *4 = 4116 [Wt] 

Alternativ 2 

 

98 * 7 * 4 = 2744 [Wt] 
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Batterikapacitet 

 

Dygnsmedellasten [W]  * medelvärdet 150 [h] * 4 kolonistugor 

Alternativ 1   147 * 150 *4 = 88 200 [Wh] (74 st, 100 Ah, 12 V) 

Alternativ 2 
 

98 * 150 * 4 = 58 800 [Wh] (49 st, 100 Ah, 12 V) 

 

Solar Lab Sweden säljer en AGM blyackumulator på 12 V och med 100 Ah kapacitet. 

Blyackumulatorn AGM är anpassad för att lagra solcellsel och har i detta examensarbete använts som 

exempel på ett uppladdningsbart batteri till kolonistugornas solcellssystem. Se bilaga D för mer 

information om batteriet. AGM blyackumulator har använts som exempel för att räkna ut antalet 12 V 

batterier i batteribanken, genom att anta att varje batteri innehåller 12 V x 100 Ah = 1200 Wh.  

 

Alternativ 1:   
            

          
                    

 

Alternativ 2:  
           

         
                    

 

Resultatet av dimensioneringen av batteribank och solcellseffekt för Alternativ 1 samt Alternativ 2 för 

kolonistugorna på Wij Trädgårdar är sammanställt i Tabell 12.  

 

Tabell 12 Resultat av solcells- och batteridimensionering till Wij Trädgårdars kolonistugor 

 

Alternativ 1 Solceller Batterikapacitet 

 

4116 [Wt]  88 200 [Wh] (74 st) 

 

Alternativ 2  Solceller  Batterikapacitet 

 

2744 [Wt] 58 800 [Wh] (49 st) 

 

3.4 Lagring av energi i blyackumulatorer 

Enligt Bengt Perers dimensioneringsmetod har batterierna till Wij Trädgårdars fristående elsystem 

dimensionerats för att innehålla energilager motsvarande ca 6 dygns elanvändning enligt Tabell 12. 

Den dagliga elanvändningen för de 4 kolonistugorna är, enligt beräkningarna i Tabell 5 och Tabell 6, 

14 kWh för Alternativ 1 och 9,4 kWh för Alternativ 2. Ett dygns elanvändning dividerat med den 

dimensionerade batterikapaciteten, enligt Tabell 12, ger att ungefär 16 % av den dimensionerade 

batterikapaciteten används under 1 dygn.  

 

 Alternativ 1  
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Alternativ 2  
           

            
       

 

Om det är full solinstrålning och solcellernas toppeffekt kan utnyttjas skulle det ta mindre än 3,5 

timmar att ladda upp batterierna med denna energimängd igen.   

 

 Alternativ 1  
            

         
      

 

Alternativ 2  
           

         
       

 

Detta kräver dock att solcellerna är perfekt vinklade mot solen och att inte den minsta skugga faller 

över panelerna. Vid verkliga förhållanden tar det antagligen längre tid än den som beräknats ovan för 

Alternativ 1 och Alternativ 2, eftersom verkningsgraden för laddning och urladdning är under 100 %. 

Hur laddningscyklerna för batterierna i kolonistugornas solcellssystem kommer att se ut beror på hur 

mycket el hushållen använder under kvällstid, samt hur mycket solen lyser under dagtid. Se bilaga D 

för mer information om AGM batteriet. Att ladda ur batterierna till 100 % är inget alternativ eftersom 

det skulle sänka livslängden och skada batteriet allvarligt. Batteriets livslängd, hur många 

laddningscykler det klarar, är starkt beroende av hur djupt det laddas ur. Enligt Bengt Perers bör 

blyackumulatorn aldrig laddas ur mer än till 50 % av sin kapacitet och töms blyackumulatorn 

regelbundet på mer än 80 % av sin energi så kommer batteriet inte att leva många år. Enligt 

diagrammet i Figur 21 skulle urladdning Depth of Discharge (DoD) på närmare 80-100 % av 

energikapaciteten i batterierna innebära att de teoretiskt endast klarar strax över 300 laddningscykler, 

vilket innebär att de endast kommer att hålla ett par år.  

 

(bilaga D) 

Figur 21 Antalet laddningscycler för AGM batteriet kopplat till hur djupt batteriet laddas ur (DoD).  
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I Tabell 13 illustreras hur batterierna laddas ur av den beräknade dygnskonsumtionen av el, förutsatt 

att all konsumtion beräknas uppstå under kvällstid. Solcellerna genererar ström även molniga dagar, se 

exempel i kapitel 2.1.4, men i Tabell 13 antas dagar utan sol vara helt utan solinstrålning.   

 

Tabell 13 Tömning av energi från fulladdad batteribank, vid upp till tre dagar utan sol. 

 

Depth of Discharge (DoD), Tömning av energiinnehåll från fulladdat batteri 

 

 

Minst 3,5 h sol varje dag 1 dag utan sol 2 dagar utan sol 3 dagar utan sol 

Alternativ 1 16 % 32 % 48 % 64 % 

Alternativ 2 16 % 32 % 48 % 64 % 

 

Om solen varje dag skulle skina i minst 3,5 timmar direkt mot solcellerna så skulle batteribanken varje 

dag hinna laddas upp till sin fulla energikapacitet, vilket innebär att batteribanken skulle kunna hålla 

hela ca 1700 laddningscykler, enligt produktbeskrivningen (se bilaga D). En dag helt utan 

solinstrålning mot solcellerna skulle innebära att två kvällars elanvändning tas från batteribanken och 

totalt ca 32 % av energikapaciteten i batteribanken har då använts. Skulle batterierna aldrig laddas ur 

till mindre än 50 % av sitt energiinnehåll så skulle det innebära att endast halva av den installerade 

batterikapaciteten skulle användas och de skulle, enligt Figur 21, uppskattningsvis hålla i 700-900 

laddningscykler. Vid optimala förhållanden, då endast en energiurladdning på endast 16 % DoD sker 

vid varje urladdningstillfälle, samt en optimal skötsel av batterierna skulle den teoretiska livslängden 

på 1700 laddningscykler kunna innebära att batterierna i kolonistugornas fristående solcellssystem 

håller i över 15 år. Det är dock många faktorer som påverkar hur batteriet laddas, används och sköts 

om och batterier uppnår sällan den teoretiska livslängden i form av laddningscykler. Batteribanken 

kommer förr eller senare att behöva bytas ut, viket innebär nya kostnader för det fristående 

solcellssystemet.  

 

3.5 Kostnader för solcellsanläggning med blybatterier 

Genom ett samtal med Amir Baranzahi (Baranzahi, 2011) som arbetar i företaget Solar Lab Sweden 

(Solar Lab Sweden, 2011a) har prisuppgifter för solceller, batterier, växelriktare samt regulator och 

kablar erhållits för energibehovet i Alternativ 1 samt Alternativ 2. En sammanställning av 

inköpskostnaderna finns i Tabell 14 och Tabell 15. Eventuella frakt-, installations- och 

monteringskostnader har inte inkluderats.  
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Tabell 14 Kostnader för solcellsanläggning och batteribank för Alternativ 1.  

Alternativ 1 Kostnad per enhet                Antal 

                                                

Kostnad 

Solceller 28 kr per [Wt]              4 116 [Wt] 115 248 kr 

Regulator och kablar   10 000 kr 

AGM batterier 1900 kr/ styck              74 styck 140 600 kr 

Växelriktare   40 000 kr 

    Totalkostnad (ej med installationsarbete) 305 848 kr 
(Baranzahi, 2011), (Solar Lab Sweden, 2011a) 

 

Tabell 15 Kostnader för solcellsanläggning och batteribank för Alternativ 2. 

Alternativ 2 Kostnad per styck                Antal 

                                                

Kostnad 

Solceller 28 kr per [Wt]                2 744 [Wt] 76 832 kr 

Regulator och kablar   10 000 kr 

AGM batterier 1900 kr/ styck                  49 styck 93 100 kr 

Växelriktare   30 000 kr 

    Totalkostnad (ej med installationsarbete) 209 932 kr 
(Baranzahi, 2011), (Solar Lab Sweden, 2011a) 

 

 

3.6 Lagring av energi genom lägesenergi i vattenmagasin 

Här undersöks proportionerna för ett vattenmagasin som innehåller motsvarande mängd lägesenergi 

som den dimensionerade batterikapaciteten 88,2 kWh för Alternativ 1 och 58,8 kWh för Alternativ 2 

(Tabell 12). Utifrån teoristudierna är sambandet mellan höjd och volym för lägesenergin i 

vattenmagasin tydligt och därför beräknas volym- och höjdförhållandena för ett vattenmagasin utifrån 

lägesenergiekvationen erhållen ur Bernoullis energiekvation. 

 

Erhållen ur Bernoullis energiekvation 2.1, är lägesenergiekvationen 2.2: 

 

(2.2)                       
 

         

 

Lägesenergiekvation 2.2 kan skrivas om till ekvation 3.1 för att erhålla vattnets massa     : 
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(3.1) 
                          

      
 

  
        

          

  

Massan är en variabel som kan beräknas i ekvation 3.1 vid olika fallhöjder h. Densiteten ρ för vatten 

vid en temperatur på 20º C är 988  
  

    (The Engineering Toolbox, 2011) och volymen vatten för 

vattenmagasinet kan sedan beräknas i kubikmeter, m
3
. 

 

   
                   

               
  

   
                    

 

Den dimensionerade energimängden (från beräkningarna av batterikapacitet) är 88,2 kWh för 

Alternativ 1 och 58,8 kWh för Alternativ 2, enligt Tabell 12. Vilken volym på vattenmagasinet som 

krävs vid olika fallhöjder för att erhålla dessa energimängder genom lägesenergi har beräknats utifrån 

ekvation 3.1. I Tabell 16 presenteras resultaten av volym på vattenmagasinet vid olika fallhöjder för 

Alternativ 1 samt Alternativ 2.  

 

Tabell 16 Sammanställning av fallhöjd och volym för vattenmagasin innehållandes lägesenergi motsvarande 

batterikapacitet enligt Tabell 12. 

 

Fallhöjd [m]   

 

Volym [m
3
] för 88,20 kWh 

lägesenergi (Alternativ 1) 

Volym [m
3
] för 58,8 kWh 

lägesenergi (Alternativ 2) 

2 16363 10909 

4 8182 5454 

6 5454 3636 

8 4091 2727 

10 3273 2182 

12 2727 1818 

14 2338 1558 

16 2045 1364 

20 1636 1091 

24 1364 909 

28 1169 779 

32 1023 682 

36 909 606 

40 818 545 

50 655 436 

60 545 364 
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70 468 312 

80 409 273 

 

Som väntat ökar vattenmagasinets volym när fallhöjden minskar. Tabell 16 visar att om fallhöjden är 

80 meter krävs det ett vattenmagasin med en volym på 409 m
3
 för Alternativ 1 eller ett vattenmagasin 

med volymen 273 m
3
 för Alternativ 2 för att erhålla 88,2 kWh, respektive 58,8 kWh lägesenergi 

genom vattenmagasinen. I Figur 22 visas ett diagram över vattenmagasinens beräknade volym i 

förhållande till fallhöjd för Alternativ 1 och Alternativ 2 respektive.  

 

 

Figur 22 Vattenmagasinets volym i förhållande till fallhöjd för lägesenergi motsvarande batterikapacitet enligt  

Tabell 12. 

 

På Wij Trädgårdars framtida kolonistugeområde är det endast en svag sluttning utan någon betydande 

fallhöjd. Till högsta belägna plats 100 m från stugorna är det endast 3 meters fallhöjd enligt Google 

Earth. Vid 4 meters fallhöjd krävs det vattenmagasin med volym på motsvarande 8182 m
3
 eller 5454 

m
3
, respektive, för att erhålla 88,2 kWh respektive 58,8 kWh lägesenergi och då har ännu inte 

förlusterna och den totala verkningsgraden beräknats för vattenlagringssystemet. Förluster kommer att 

uppstå på grund av vattnets friktion, omvandlingar i vattenturbinen, generatorn, pumpen, 

växelriktaren, regulatorn m.m. och beräkningarna i detta kapitel (3.6) ger endast energiinnehållet i 

form av lägesenergin. Till viss del kan förlusterna kompenseras genom att antingen större volym 

vatten lagras eller att högre fallhöjd utnyttjas. Friktionsförlusterna i tilloppskanal, rör och filter kan 

överslagsmässigt antas vara runt 12 %. (Ajith Kumara et al, 2002). Att som alternativ till 

energilagringen i uppladdningsbara batterier bygga ett vattenmagasin av storleksordning 5400-8200 
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m
3
 på Wij Trädgårdars koloniområde kan antas vara både ekonomiskt och fysiskt orimligt i detta 

sammanhang.  

 

Då Wij Trädgårdars kolonistugeområde saknar betydande fallhöjd skulle jord kunna schaktas ihop och 

skapa en upphöjd mark där ett vattenmagasin skulle kunna byggas. Ett annat alternativ är att bygga en 

ställning eller ett torn där ett mindre vattenmagasin kan byggas, liknande exemplet Aero Hydro Power 

som nämndes i kapitel 2.4. För att överskådligt undersöka hur stora vattenmagasin det skulle krävas 

för att tillgodose en mindre baseffekt till det fristående solcellssystem under 6 timmar, har effekter och 

fallhöjder valts ut från produktspecifikationerna för The Steam Engine och Harris Peltonturbinen. I 

kapitel 3.7 undersöks förutsättningarna att bygga ett vattenmagasin på ca 6 respektive 15 meters höjd, 

där turbinerna kan generera en baseffekt på 200 respektive 500 W under kvällstid. De specifika 

fallhöjderna är valda utifrån att de antas vara möjliga att åstadkomma på Wij Trädgårdars 

kolonistugeområde. Effekterna på 200 W respektive 500 W är valda utifrån att det i 

produktspecifikationerna för turbinerna finns tydliga uppgifter om vilket vattenflöde som krävs för att 

turbinerna ska generera dessa effekter vid 6 respektive 15 meters fallhöjd. Den informationen 

underlättar uträkningarna för vattenmagasinets volym som krävs för att tillgodose ett specifikt flöde 

till vattenturbinen under 6 timmar. I nästa kapitel 3.7 undersöks förutsättningarna att bygga ett 

vattenmagasin på 6 – 15 meters höjd, där en turbin kan generera en baseffekt på 200 - 500 W under 

kvällstid.  

 

3.7 Vattenmagasin och vattenturbiner som kan generera effekter på 200 till 

500 W i det fristående elsystemet. 

Här i kapitel 3.7 undersöks förutsättningarna för ett vattenmagasin som skulle användas för kortare 

energilagring och endast bistå med en baseffekt på motsvarande ca 200 W respektive ca 500 W under 

6 timmar till det fristående elsystemet. Vattenmagasinet fylls då på med vatten genom en vattenpump 

under dagtid, sedan drivs en turbin på kvällstid när effektbehovet är som störst och efter 6 timmar 

generering av el från turbinen är vattenmagasinet tömt på vatten. Några turbiner som skulle kunna 

lämpa sig för dessa fallhöjder på 6-15 m och som ger effekt även vid små vattenflöden är 

Peltonturbiner samt Turgoturbiner. De två turbinerna Harris Peltonturbinen (ABS Alaskan inc, 2013a) 

och Turgoturbinen The Steam Engine (Energy Systems & Design Ltd, 2011a) kommer därför att 

undersökas för möjligheterna att generera elektricitet vid kolonistugorna. Vattenmagasinet kommer att 

dimensioneras efter vad turbinerna kräver för att generera en önskad eleffekt på motsvarande ca 200 

W respektive ca 500 W under 6 timmar.  
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3.7.1 Vattenturbinen The Steam Engine 

The Steam Engine har förutsättningar att operera med låga fallhöjder och små vattenflöden (Energy 

Systems & Design Ltd, 2011a). Den börjar generera effekt redan vid 3 meters fallhöjd och 0,67 l/s. 

Den genererar maximal effekt på 1900 W vid en fallhöjd på 150 m och ett flöde på 2,5 l/s. Den effekt, 

i förhållande till vattenflöde, som kan tas ut från The Steam Engine vid olika fallhöjder kan ses i Figur 

23.  I bilaga E finns en tabell med sammanställning av The Steam Engines effekt vid olika fallhöjder 

och flöden.  

 

 

(bilaga E) 

Figur 23 Erhållen effekt från The Steam Engine vid varierande flöde och fallhöjd. 

 

I Tabell 17 ges information om vilket vattenflöde och volym på vattenmagasin som krävs för att 

generera önskad effekt på 200 W respektive 500 W under 6 h från The Steam Engine, se bilaga E för 

sammanställd information. Uppgifterna om erhållen effekt vid de undersökta fallhöjderna och flödena 

är hämtade från informationsbladet om The Steam Engine som finns bifogat i bilaga B. Volymen på 

vattenmagasinen har beräknats genom att bestämma den sammanlagda volymen vatten som krävs för 

att erhålla flödet [l/s] som genererar det önskade effektuttaget under 6 h. Erhållen mängd energi är 

turbinens effekt multiplicerad med drifttiden. Verkningsgraden är beräknad som nyttig energi från 

turbinen dividerad med lägesenergin för massan vatten på den specifika fallhöjden.  
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Tabell 17 The Steam Engine, för 200 W och 500 W för 6 m respektive 15 m fallhöjd 

  

Steam Engine Turbin Fallhöjd 6 m Fallhöjd 15 m Fallhöjd 15 m 

Effekt [W] 200 200 500 

Flöde [l/s] 6,67 2,5 6,67 

Volym på vattenmagasin [m
3
] 114 54 114 

Erhållen energimängd [Wh] 1200 1200 3000 

Verkningsgrad [%] 51,0 54,3 51,0 

Uppgifter om effekt, vid ett bestämt flöde och vid en bestämd fallhöjd är hämtat utifrån uppgifter ur bilaga B och ur 

sammanställningar i bilaga E. 

 

3.7.2 Vattenturbinen Harris Peltonturbinen 

Harris Peltonturbinen tillverkas av ABS Alaskan (ABS Alaskan inc, 2013a) och fungerar redan vid en 

fallhöjd på 7,6 m och ett flöde på 0,95 l/s, men då med effekt på endast 20 W. Harris Peltonturbinen 

kan ge en effekt på 1500 W vid ett flöde 6,32 l/s och en fallhöjd på 60,9 m, se bilaga A. Den effekt, i 

förhållande till vattenflöde, som kan tas ut från Harris Peltonturbinen vid olika fallhöjder visas i Figur 

24, se bilaga E.  

 

 

(bilaga E) 

Figur 24 Erhållen effekt från Harris Peltonturbinen vid varierande flöde och fallhöjd. 

 

I Tabell 18 redovisas förutsättningar för att Harris Peltonturbinen ska generera en effekt på 200 W, 
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230 W respektive 520 W under 6 h (bilaga E). Uppgifterna om erhållen effekt vid de undersökta 

fallhöjderna och vattenflödena är hämtade från produktbladet om Harris Peltonturbinen (ABS 

Alaskan inc, 2013a) som finns bifogat i bilaga A. I Tabell 18 ges information om flöde, volym på 

vattenmagasin, erhållen energimängd samt verkningsgrad för Harris Peltonturbinen som beräknas ha 

en fallhöjd från vattenmagasinet till vattenturbinen på motsvarande 7,6 samt 15,3 meter. 

Beräkningarna är utförda på samma sätt som för vattenmagasinet och förutsättningarna för The Steam 

Engine.  

 

Tabell 18 Sammanställning för Harris Peltonturbinen, för 200 W, 230 W och 520 W för 7,6 m respektive 15,3 m 

fallhöjd.   

  

Harris Peltonturbin Fallhöjd 7,6 m Fallhöjd 15,3 m Fallhöjd 15,3 m  

Effekt [W] 200 230 520 

Flöde [l/s] 6,32 3,16 12,63 

Volym på vattenmagasin [m
3
] 137 68,3 273 

Erhållen energimängd [Wh] 1200 1260 3210 

Verkningsgrad [%] 42,4 48,6 27,4 

Uppgifter om effekt, vid ett bestämt flöde och vid en bestämd fallhöjd är hämtat utifrån uppgifter ur bilaga A och ur 

sammanställningar i bilaga E. 

 

The Steam Engine har något bättre verkningsgrad jämfört med Harris Peltonturbinen under de 

förutsättningar som antagits och beräknats. Enligt Tabell 17 kan The Steam Engine generera en effekt 

på 200 W under 6 timmar genom antingen ett vattenmagasin på 114 m
3
 vid 6 meters höjd eller genom 

ett vattenmagasin på 54 m
3
 vid 15 meters höjd. För att erhålla 500 W under 6 timmar från The Steam 

Engine behöver 114 m
3
 falla från 15 meters fallhöjd. Verkningsgraden för The Steam Engine varierar i 

dessa fall mellan 51-54,3 % (erhållen effekt från vattenturbinen dividerad med lägesenergin) vilket är 

betydligt lägre verkningsgrad än den verkningsgrad som kan erhållas från större vattenturbiner. 

Friktionsförlusterna i tilloppskanal, rör och filter kan överslagsmässigt antas vara runt 12 %, vilket 

innebär en ännu lägre total verkningsgrad för det fristående elsystemet (Ajith Kumara et al, 2002). I 

kapitel 3.8 kommer en lämplig vattenpump som kan pumpa upp vattnet till vattenmagasinet att väljas 

och verkningsgraden för den pumpen kommer att undersökas. I kapitel 3.9 kommer den slutgiltiga 

totala verkningsgraden för vattenlagringssystemet att beräknas.   
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3.8 Vattenpumpar till vattenmagasinet 

För att dimensionera pump till vattenmagasinet har samma dimensioneringsverktyg använts som för 

tappvattenpumpen, det vill säga WebCast-verktyget (under ”System för förnyelsebar energi”, sol och 

vindsystem) på pumpföretaget Grundfos hemsida (Grundfos, 2011). Enligt Grundfos 

dimensioneringsprogram kan CRFlex-pumparna CIRF 5-5 50 Hz och CIRF 10-02 50 Hz användas för 

att pumpa upp 54 m
3
 respektive 114 m

3
 per dygn på 6-15 m lyfthöjd. Se bilaga F, G och H för mer 

information om pumparna och behovet av installerad solcellseffekt. I dimensioneringsprogrammet har 

solinstrålningsdata hämtats från Helsingborg i Finland. Verkningsgraderna för dessa vattenpumpar 

varierar mellan 20- 48 % beroende på antal meter lyfthöjd, vattenflöde, samt installerad effekt 

solceller och aktuell solinstrålning. I Tabell 19 visas de rekommenderade pumpmodellerna från 

Grundfos (Grundfos, 2011) för respektive vattenflöde och lyfthöjd, samt rekommenderad 

solcellseffekt för att driva pumparna.  

 

Tabell 19 Dimensionerade pumpmodeller till vattenlager.  

Ungefärlig uteffekt från 

vattenturbin under 6 h Pumpmodell Lyfthöjd 

Mängd vatten att 

pumpa m
3
/dygn 

Solcellseffekt för 

att driva pumpen 

200 W CIRF 10-02 50 Hz 6 m 114 m
3
  1440 Wt  

500 W CIRF 10-02 50 Hz 15 m 114 m
3
 3200 Wt 

200 W CIRF 5-5 50 Hz 15 m 54 m
3
 1120 Wt 

(bilaga F, G och H) 

 

CIRF 10-02 50 Hz pumpen är dimensionerad för att pumpa 114 m
3
 vatten till en lyfthöjd på 15 m. 

Mängden pumpat vatten per dygn kallas för vattenproduktion och I Figur 25 ses CIRF 10-02 50 Hz 

pumpens varierande månatliga vattenproduktion samt den genomsnittliga dagliga vattenproduktionen 

under juli. Vattenproduktionen varierar mellan månaderna samt under tid på dygnet beroende på 

solinstrålningen mot solcellsmodulerna enligt Figur 25. Juli har valts som dimensioneringsmånad 

eftersom juli kan anses representera ett medelvärde för vattenproduktionerna i juni, juli och augusti. 

Eftersom kolonistugorna ska användas under sommarmånaderna (låg säsong under maj och september 

samt högsäsong juni, juli och augusti) räcker det i detta fall med att den dimensionerade mängden 

vatten tillgodoses under dessa månader. 
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(bilaga H) 

Figur 25 Månatlig vattenproduktion och daglig vattenproduktion under juli månad för ett vattenlager på 15 meters 

lyfthöjd. 

 

3.9 Total verkningsgrad för ett energilager i vattenmagasin 

I ekvation 3.2 kan vattenturbinen och vattenpumpens sammanlagda verkningsgrad beräknats genom 

att erhållen elenergi från vattenturbinen har dividerats med den genomsnittliga dygnsenergin (för juli 

månad) genererad från den rekommenderade solcellseffekten som kommer att driva vattenpumpen. I 

ekvation 3.3 beräknas den totala verkningsgraden för vattenlagringssystemet genom att 

verkningsgraden för vattenturbinen och vattenpumpen (från ekvation 3.2) multipliceras med övriga 

verkningsgrader i systemet. Vattnet kommer att transporteras två gånger genom rören, en gång när 

vattnet pumpas upp till vattenlagret och sedan när vattnet flödar tillbaka genom turbinen. 

Friktionsförluster i tilloppskanal, rör, filter m.m. kan antas vara 12 % (Ajith Kumara et al, 2002). Den 

antagna verkningsgraden 0.88
2
 representerar friktionsförluster i tilloppskanal, rör, filter m.m när 

vattnet transporteras båda sträckorna. Om ett vattenmagasin ska byggas behöver friktionsförlusterna 

beräknas för det specifika fallet. Verkningsgraden för växelriktaren kan antas vara 95 % enligt 

telefonsamtal med Amir Baranzahi (Baranzahi, 2011). Toppverkningsgraden för MPPT Tracer 

laddningsregulatorn är 97 % enligt produktionsbladet (Solar Lab Sweden, 2011a).  

 

(3.2)                                                
             

                                  
        

 

(3.3)                                
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        (Ajith Kumara et al, 2002) 

                     (Baranzahi, 2011) 

                  (Solar Lab Sweden, 2011a) 

 

                                                                                 

 

                                                                   

 

Antagna värden för friktionsförluster i rör samt förluster i växelriktare och regulator sammanställs i 

beräkningarna ovan till 29 % vilket ger en verkningsgrad på 0,71. Till denna verkningsgrad 

tillkommer verkningsgraden för vattenturbinen och vattenpumpen i vattenlagringssystemet. I Tabell 

20 presenteras beräkningar av verkningsgraden i ett vattenlagringssystem där 114 m
3 
respektive 54 m

3
 

vatten lyfts till 6 respektive 15 meter lyfthöjd och där vattenturbinen The Steam Engine generar 200 W 

respektive 500 W under en 6 timmars period. I Tabell 20 är värdena för erhållen elenergi från 

solcellerna månadsgenomsnittet per dygn för Helsingborg i Finland. Mer information de 

rekommenderade pumparna, instrålningsdata och rekommenderad solcellseffekt finns i produktbladen 

för pumparna, bilaga F, G och H. Dimensioneringen i Grundfos WebCAST program har beräknats 

med utgångspunkt att önskad vattenmängd ska tillgodoses under juli. Vattenmagasinet antas vara ett 

slutet system, vilket innebär att eventuell avdunstning av vattenånga kan försummas.  

 

Tabell 20 Beräknad verkningsgrad för elektricitet genererad från en vattenturbin i ett vattenlagerssystem. 

Elenergi 

från 

vatten-

turbinen 

Elenergi 

[Wh/dygn] 

från solceller* 

i juli månad 

Installerad 

solcells-

effekt* för 

pumpen 

Beräknad 

verkningsgrad 

(Enligt ekvation 

3.2 och 3.3) Lyfthöjd 

Mängd 

pumpat 

vatten 

[m
3
/dygn]* 

1 208 Wh 8 300 Wh 1440 Wt  0,146*0,71≈10%  6 m 114 m
3
  

3021 Wh 15 600 Wh 3200 Wt 0,194*0,71≈ 14% 15 m 114 m
3
 

1 311 Wh 6 400 Wh 1120 Wt 0,205*0,71≈ 15% 15 m 54 m
3
 

*Rekommenderad solcellseffekt, genererad elenergi från solcellerna samt vattenproduktion är hämtad ur bilaga F, G och H. 

 

Enligt beräkningarna i Tabell 20 varierar den totala verkningsgraden för vattenlagringssystem mellan 

10 och 15 %, där verkningsgraden för vattenmagasinet med mindre volym på högre fallhöjd har högre 

verkningsgrad och det större vattenmagasinet på lägre fallhöjd har lägre verkningsgrad. Observera att 

den solcellseffekt som är dimensionerad för att driva vattenpumparna i Tabell 20 är mindre än den 

solcellseffekt som dimensionerades för Wij Trädgårdars kolonistugor (se Tabell 12). I Tabell 12 är, 

som bekant, solcellseffekt och batterikapacitet redan dimensionerad för elanvändningen i Alternativ 1 
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(solceller 4 116 [Wt]) och Alternativ 2 (solceller 2 744 [Wt]). Att investera i extra solceller endast för 

att pumpa vatten till vattenmagasinet anses inte vara lämpligt på grund av den låga verkningsgraden. 

Om ett vattenmagasin skulle uppföras skulle vatten endast pumpas upp till magasinet när inga laster i 

elsystemet ligger på och när batterierna är fulladdade. Enligt beräkningarna i kapitel 3.4 tar det under 

3,5 h med full solinstrålning för att ladda batterierna efter ett dygns elanvändning i stugorna. Alla de 

dagar när batterierna har blivit fulladdade och solen fortfarande skiner på solcellsmodulerna skulle den 

energin kunna lagras genom att vatten pumpas till vattenmagasinet. Ju större vattenmagasin som finns 

tillgängligt desto mer överskottenergi kan användas för att pumpa vatten upp till vattenmagasinet. 

  

3.10 Sammanställning inköpskostnader för solcellssystem och batterier, utan 

vattenmagasin. 

Solceller kan ha en garanti på 25 år men andra systemkomponenter har en kortare livslängd 

(Baranzahi, 2011). Speciellt batteribanken har en betydligt kortare livslängd och kommer att behöva 

bytas ut ett antal gånger under solcellernas livstid. I Tabell 21 visas två exempel på den totala 

inköpskostnaden för batterier under 25års period. Om batterierna i det fristående elsystemet beräknas 

vara funktionella i genomsnitt 6 år och 3 månader, innebär det att hela batterikapaciteten behöver 

investeras på nytt 4 gånger under en 25års period. Den totala batterikostnaden för solcellssystemet i 

Alternativ 1 blir då 562 400 kr och 372 400 kr för Alternativ 2. Om ett vattenmagasin skulle kunna 

uppföras så skulle eventuellt batteriernas livslängd förlängas (genom att de inte behöver laddas ur lika 

djupt) vilket innebär att färre batterier behöver köpas in under solcellsystemets livstid. Om batteriernas 

livslängd kunde ökas till 8 år och 4 månader skulle endast 3 omgångar av batterier behövas köpas in 

under solcellssystemets livstid på 25 år. Det skulle innebära en minskning av inköpskostnaderna för 

batterier på 140 600 kr för Alternativ 1 och 93 100 kr för Alternativ 2, under 25års perioden.  

 

Tabell 21 Exempel på batterikostnader under 25 år. 

Batterikostnader Kostnad á styck Antal batterier under 25 år 

                                         

Kostnad 

Alternativ 1 

   AGM batterier 1900 kr/ styck            74 stycken * 4 562 400 kr 

AGM batterier 1900 kr/ styck            74 stycken * 3 421 800 kr 

Alternativ 2 
   AGM batterier  1900 kr/ styck            49 stycken * 4 372 400 kr 

AGM batterier  1900 kr/ styck            49 stycken * 3 279 300 kr 

 

Inköpspriser för ett solcellssystem med uppladdningsbara batterier presenteras i Tabell 22 för 

Alternativ 1 och i Tabell 23 för Alternativ 2. Alternativ 1 (320 848 kr) har nästan 96 000 kr i högre 



64 

 

inköpskostnader jämfört med Alternativ 2 (224 932 kr) vilket framförallt förklaras av att fler batterier 

samt en högre solcellseffekt krävs för att täcka den beräknade elanvändningen. Prisuppgifterna för 

solcellerna, regulatorn och kablarna, AGM batterierna samt växelriktaren är inhämtade genom 

telefonsamtal med Amir Baranzahi (Baranzahi, 2011). Prisuppgiften för pumpen SQF 0.6-2 är 

inhämtad från Grundfos hemsida (Grundfos, 2011). Installationskostnader är inte inkluderade.   

 

Tabell 22 Inköpskostnader för solcellsanläggning och batteribank för Alternativ 1 

Alternativ 1 Inköpskostnader  Kostnad per styck       Antal 

                                         

Kostnad 

Solceller 28 kr per [Wt]      4 116 [Wt] 115 248 kr 

Regulator och kablar   10 000 kr 

AGM batterier 1900 kr/st     74 st 140 600 kr 

Växelriktare   40 000 kr 

Pump till tappvattnet (Grundfos; SQF 0.6-2)    15 000 kr 

Totalkostnad (ej med installationsarbete) 320 848 kr 

 

Tabell 23 Inköpskostnader för solcellsanläggning och batteribank för Alternativ 2.  

Alternativ 2 Inköpskostnader  Kostnad per styck  Antal 

                                                

Kostnad 

Solceller 28 kr á [Wt]  2 744 [Wt] 76 832 kr 

Regulator och kablar   10 000 kr 

AGM batterier  1900 kr/st  49 st 93 100 kr 

Växelriktare   30 000 kr 

Pump till tappvattnet (Grundfos; SQF 0.6-2)   15 000 kr 

Totalkostnad (ej med installationsarbete) 224 932 kr 

 

3.11 Sammanställning av kostnader för vattenturbin samt vattenpump 

Sammanställning av kostnader för Harris Peltonturbinen, The Steam Engine och pumpar från 

Grundfos visas i Tabell 24. Här har antagandet gjorts att vattenturbinen och vattenpumpen har en 

beräknad livslängd på 25 år, vilket behöver verifieras. 

 

Tabell 24 Kostnader för turbiner och pumpar för vattenmagasinet 

 

Kostnader för turbiner och pumpar för vattenmagasinet 

Harris Peltontubinen 12 266 kr 

The Steam Engine (2 nozzels) 15 695 kr 

Grundfos Pump CIRF 5-5 50 Hz 25 125 kr 

Grundfos Pump CIRF 10-02 50 Hz 27 250 kr 
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I Tabell 25 visas kostnaderna för The Steam Engine och Grundfos Pump CIRF 5-5 50 Hz vilket totalt 

innebär en investeringskostnad på 40 820 kr. 

 

Tabell 25 Kostnader för vattenmagasin 

Vattenmagasinet 

  

                                                

Inköpskostnad 

The Steam Engine (2 nozzels)   15 695 kr 

Grundfos Pump CIRF 5-5 50 Hz   25 125 kr 

Kostnad för vattenmagasinet   ? 

Kostnad för extra regleringsutrustning m.m.   ? 

Totalkostnad (ej med installationsarbete) 40 820 kr 

 

Grundfos Pump CIRF 10-02 50 Hz, som klarar att pumpa mer vatten per timme, är endast ca 2000 kr 

dyrare än Grundfos Pump CIRF 5-5 50 Hz, som är vald vid sammanställningen av kostnaderna i 

Tabell 25. Grundfos Pump CIRF 10-02 50 Hz skulle kunna vara ett mer ekonomiskt lönsamt alternativ 

om det finns mer utrymme i vattenmagasinet. Om ett vattenmagasin skulle byggas kan det vara väl 

motiverat att bygga ett vattenmagasin som kan rymma en större mängd vatten än de ca 54 m
3
 som 

beräknas för att vattenturbinen ska kunna generera 200 W under 6 h, för att i större utsträckning kunna 

ta tillvara på överskottsenergin från solcellsanläggningen.  
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4 Diskussion och slutsats 

Målsättningen i detta examensarbete var att i första steget uppskatta förväntad elanvändning i Wij 

Trädgårdars framtida kolonistugor och att dimensionera den fristående solcellsanläggningen. 

Beräkningarna för elanvändningen som presenteras i Alternativ 1 och Alternativ 2 för Wij Trädgårdars 

kolonistugor skiljde sig genom olika drifttider på högeffektapparater (högre än 700W). Det blev 

därigenom tydligt vilken markant påverkan användning av högeffektiva apparater har på både 

elanvändningen och toppeffekten på det fristående solcellssystemet. Elanvändningen beräknades till 

14 kWh/dygn för Alternativ 1 (tabell 3.1) och 9,4 kWh/dygn för Alternativ 2 (tabell 3.2) för perioder 

när alla 4 kolonistugorna har 16 gäster som använder elektricitet. 

 

Dimensioneringsmetoden (Perers B. , 2006a) som har använts för att beräkna solcellseffekt och 

batterikapacitet för de två elanvändningsalternativen Alternativ 1 och Alternativ 2 och det slutgiltiga 

dimensioneringsresultatet kan ses i Tabell 12. Den toppeffekt som dimensionerats för solcellerna var 

4116 Wt för Alternativ 1 och 2744 Wt för Alternativ 2, vilket är toppeffekten från solcellerna innan 

förluster i växelriktaren, regulatorn och andra förluster medräknats. De initiala inköpskostnaderna för 

batterier, solceller och växelriktare var nästan 96 000 kr lägre för Alternativ 2 (224 932 kr) jämfört 

med Alternativ 1 (320 848 kr) (se Tabell 22 och Tabell 23) på grund av det lägre energi- och 

effektbehovet i Alternativ 2. Detta förtydligar att det första fokusområdet, när ett fristående 

solcellssystem ska dimensioneras, alltid bör vara att minska det förväntade energibehovet genom att 

öka medvetenheten om hur användandet av olika elektriska apparater faktiskt påverkar den totala 

elanvändningen. Kanske användandet av apparater med höga effekter kan minskas eller till och med 

undvikas helt vid Wij Trädgårdars kolonistugor.  

 

Överslagsmässigt kan den dimensionerade solcellseffekten för Alternativ 1 (4116 Wt) respektive 

Alternativ 2 (2744 Wt) generera uppåt 4116 kWh respektive 2744 kWh årligen (se kapitel 2.1.2).  Det 

årliga behovet av elenergi i kolonistugorna är beräknat till strax under 1500 kWh för Alternativ 1 och 

strax under 1000 kWh för Alternativ 2 (se kapitel 3.1.2). Det är ett stort behov av genererad elektricitet 

i kolonistugorna under sommarmånaderna men närmast obetydligt behov av elektricitet under de 

övriga månaderna under året. Solcellerna genererar därmed elektricitet under resterande året, då det 

inte finns något behov, vilket resulterar i att den största mängden av genererad elektricitet inte kommer 

att kunna användas i detta solcellssystem. Vidare har batteribanken dimensionerats till att klara 3 dagar 

utan solinstrålning, utan att laddas ur till mer än 50 % av sitt energiinnehåll. Detta är optimalt för att 

skydda batteribanken men innebär samtidigt stora ekonomiska investeringar. Om behovet och 

användandet av elektricitet i kolonistugorna är mer flexibelt och kan minskas under perioder av lite sol 

så kan detta motivera till att en mindre batteribank behöver köpas in. Därför rekommenderas att Wij 
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Trädgårdar tar kontakt med en erfaren konsult som arbetar med fristående solcellssystem för vidare 

diskussioner angående dimensionering av solcellseffekt och batteribank för kostnadsoptimering utifrån 

det behov av elenergi som kommer att finnas vid kolonistugorna. 

 

Blyackumulatorer är den vanligaste energilagringsformen för fristående småskaliga solcellssystem. 

Det är viktigt att välja batterier/blyackumulatorer som är anpassade för solcellsanläggningar och klarar 

cykliska laddningscykler. Blyackumulatorer har fördelarna att det är en väl beprövad teknik, att de har 

en relativt låg investeringskostnad jämfört med andra uppladdningsbara batterier (1900 kr för en AGM 

blyackumulator, 100 Ah, 12 V) samt att de har en hög energitäthet och är lätta att hantera (även om de 

kan vara väldigt tunga då blyackumulatorers kapacitet är kopplad till vikten). Nackdelarna är 

framförallt att de har en mycket begränsad livslängd (beroende på hur de laddas och sköts om). De är 

känsliga för djupurladdningar och temperaturkänsliga och de ska helst inte laddas ur till mer än 50 % 

av sitt energiinnehåll och de ska helst inte förvaras i minusgrader. Det finns också en explosionsrisk 

och risk för läckande gaser, och blyackumulatorer innehåller den miljöfarliga tungmetallen bly och 

svavelsyra som är frätande.   

 

Till Wij Trädgårdars kolonistugeområde har en batteribank dimensionerats för att klara elanvändning i 

Alternativ 1 och Alternativ 2 under ungefär 3 dygn utan solinstrålning (se Tabell 13) utan att laddas ur 

till mer än 48 % av sin batterikapacitet. Ju djupare batterierna laddas ur, desto färre laddningscykler 

(och därmed färre år) håller de. Om batterierna laddas upp varje dag och därmed inte laddas ur med 

mer än 20 % av sitt energiinnehåll och sköts optimalt kan de enligt tillverkarna hålla i upp till 1500 

laddningscykler, vilket skulle innebära att de håller uppåt 15 år i Wij Trädgårdars fristående system (se 

kapitel 3.4). Hur lång tid det kommer att ta innan batterierna behöver bytas ut är svårt att beräkna 

exakt eftersom det är beroende på flera faktorer så som skötseln av batterierna, antalet soltimmar och 

hur elanvändningen i kolonistugorna kommer att se ut.  

 

En hel batteribanksuppsättning (100 Ah, 12 V) med 74 batterier för Alternativ 1 och 49 batterier för 

Alternativ 2 innebär en inköpskostnad på 140 600 kr respektive 93 100 kr, vilket motsvarar 44 

respektive 41 % av den initiala inköpskostnaden för det fristående solcellssystemet (utan 

vattenmagasin). Den dagen när hela batteribanken behöver bytas ut tillkommer alltså en ny 

inköpskostnad för dessa batterier, vilken inte är medräknad i det fristående solcellssystemets initiala 

inköpskostnad i Tabell 22 och Tabell 23. Exempel på batterikostnader under 25 år har gjorts i Tabell 

21. Om batterierna exempelvis endast skulle uppnå en livslängd på 6 år och 3 månader och därmed 

behöva bytas ut 4 gånger under 25 år innebär det totala inköpskostnaderna på 562 400 kr för Alternativ 

1 och 372 400 kr för Alternativ 2. Inköpskostnaderna för batterierna under solcellssystemets totala 

livstid kommer antagligen att överstiga solcellssystemets initiala investeringskostnad (solceller, 

regulator, växelriktare, första uppsättningen batterier m.m.). De höga batterikostnaderna samt 
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miljöbelastningen av många förbrukade batterier är starka incitament att noggrant undersöka 

möjligheterna med ett vattenmagasin som kompletterande energilagring i fristående småskaliga 

solcellssystem.   

 

Vad gäller lagring av energi i form av vattens lägesenergi kan det konstateras att vattenmagasin är en 

lämplig lagringsform när det gäller storskalig energilagring. En vattenturbin kan generera elektricitet 

med en pålitlig och jämn effekt samtidig som den är flexibel. Vatten är en miljövänlig energibärare 

som inte har någon självurladdning annat än eventuell vattenånga som avdunstar från vattenytan. Det 

som talar emot vattenlagring är den påverkan som sker på den geografiska miljön omkring 

vattenmagasinet eftersom vattnet är mycket volymkrävande och att småskaliga vattenturbiner och 

pumpar ofta har relativt låga verkningsgrader. En naturlig fallhöjd är också en förutsättning för att 

kunna erhålla en ansenlig mängd lägesenergi. Ett vattenmagasin innebär ofta höga 

investeringskostnader när magasinet byggs men livslängden är lång. I både Merssini på Grekland och i 

det fristående systemet Hydro Aero Power i Afrika påtalas att småskalig, pumpad vattenlagring blir 

mer försvarbar då vattnet också används till andra syften, exempelvis som dricksvatten, till bevattning 

eller till djurskötsel.  

 

Ett vattenmagasin som energilagringskomplement till en batteribank i ett fristående småskaligt 

solcellssystem skulle kunna ha flera fördelar. För det första skulle elenergi från solcellerna, när 

batterierna är fulladdade och elanvändningen i stugorna är låg, kunna tas tillvara i större utsträckning. 

För det andra skulle elen som genereras genom vattenturbinen innebära att djupurladdning av 

batterierna i större utsträckning kan undvikas, vilket i sin tur leder till att livslängden för batterierna 

ökar och att de skulle behöva bytas ut mer sällan. Resursflödet av mängden batterier och därmed 

tungmetaller och svavelsyra saktas ner och detta minskar påfrestningarna på miljön.  

Vattenturbinen The Steam Engine och Grundfos solcellsdrivna vattenpump CIRF 10-02 50 Hz har 

tillsammans en inköpskostnad på cirka 43 000 kr (Tabell 24). Om investeringen av ett vattenmagasin 

ska vara ekonomiskt lönsam behöver summan av kostnaderna för vattenpumpen, vattenturbinen, 

byggnationen av vattenmagasinet samt extra reglerutrustning m.m. minska inköpskostnaderna för 

batterier, genom att batteriernas livslängd förlängs under det fristående elsystemets totala livslängd. 

Kostnaderna för byggnationen av vattenmagasinet, extra reglerutrustning m.m. samt arbetskostnader 

har inte beräknats i detta examensarbete på grund av tidsbrist. 

Wij Trädgårdar har inte tillgång till någon betydande fallhöjd, utan behöver istället skapa en fallhöjd 

genom byggnation. Att uppföra ett vattenmagasin där det inte finns någon naturlig fallhöjd innebär 

större kostnader och utmaningar. För att skapa 6 meters fallhöjd skulle jord kunna schaktas upp på en 

höjd på Wij Trädgårdars kolonistugeområde och vattenmagasinet skulle kunna byggas ovanpå. Till 
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exempel skulle då The Steam Engine, vid 6 meters fallhöjd, kunna generera 350 W med 9.5 l/s 

vattenflöde (Figur 23) vilket ger 2,1 kWh, om 205 m
3
 vatten flödar genom vattenturbinen under 6 h. 

Om övriga friktionsförlusterna i rör, regulator och växelriktare antas vara 29 % (se kapitel 3.9) 

genereras endast 1,49 kWh när vattenmagasinet är helt fyllt, vilket endast täcker cirka 16 % av det 

beräknade dagsbehovet av elektricitet för Alternativ 2 på 9,4 kWh/dygn. 

I och med den låga fallhöjden vid Wij Trädgårdars kolonistugeområde kommer en stor volym på flera 

hundratals kubikmeter på vattenmagasinet att krävas för att i större utsträckning ta tillvara fördelarna 

med att lagra överskottselen från solcellerna. Den totala verkningsgraden (för vattenturbin, pump och 

inkluderat övriga förluster) för ett eventuellt vattenmagasin på Wij Trädgårdar kolonistugeområde har 

beräknats till mellan 10-15 % i juli månad, se Tabell 20 och kapitel 3.9. Utifrån de beräkningar och 

uppskattningar som gjorts i detta examensarbete blir slutsatsen att det blir tekniskt och ekonomiskt 

utmanande för Wij Trädgårdar att bygga ett vattenmagasin som komplement till en batteribank för att 

lagra energi.  

 

Småskaliga system har i regel alltid sämre verkningsgrad jämfört med större system. Några 

förklaringar till den låga verkningsgraden i småskaliga vattenlagringssystemet kan vara att det många 

gånger är en större oregelbundenhet i vattenflödet och systemet har fler start- och stoppsituationer. 

Mer friktion kan också antas i både turbiner, pumpar, rör och krökningar. Ännu en bidragande faktor 

kan vara att mindre pumpar och turbiner tillverkas i mindre serier och därmed är kanske den 

ekonomiska fördelen, att satsa på att utveckla kvalitativ och energieffektiv teknik, inte lika stor. 

Verkningsgraden för The Steam Engine beräknas teoretiskt ligga runt 50 % (vid de specifikt 

undersökta fallhöjderna och vattenflödena, se bilaga E). Högre fallhöjd, större vattenflöde och högre 

uteffekt innebär dock förändrade verkningsgrader och enligt produktionsbladet för Harris 

Peltonturbinen (bilaga A) kan den vattenturbinen komma upp i verkningsgrader på 70 %. Grundfos 

CIRF-pumpar beräknas ha en teoretisk verkningsgrad på mellan 20-48 %. Dessa CIRF- pumpar drivs 

med likström direkt från solcellerna. Ett annat alternativ är att ha vattenpumpar som drivs av 

växelström via växelriktaren, vilket kan innebära högre verkningsgrader än för CIRF- pumparna.  

Det finns exempel på existerande vattenlagringssystem, liknande det som utretts i detta 

examensarbete. Det fristående elsystemet på ön Merssini i Grekland är ett intressant exempel där en 

kombination av batteribank och vattenlager används för energilagring (D. Manolakos et al, 2004). På 

Merssini har vattenmagasinet en fallhöjd på 100 m och en volym på 150 m
3
 vilket motsvarar cirka 41 

kWh lägesenergi, enligt ekvation 2.2. Vattensystemet på Merssini hade en verkningsgrad på 29 %, vid 

mätningstillfället, men då var inte alla dimensionerande laster inkopplade ännu. 
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Om en betydande fallhöjd finns tillgänglig och om turbiner och pumpar kan uppnå högre 

verkningsgrader samt om övriga förluster (i rör, växelriktaren och regulatorn m.m.) kan minskas, så 

kan totala systemverkningsgraden för vattenlagringssystemet öka, vilket gör vattenlager med pumpat 

vatten mer intressant. Om ett vattenmagasin byggs så att överskottsenergi kan tas tillvara i stor 

utsträckning är detta något som kan kompensera för den låga systemverkningsgraden. Bättre att ta 

tillvara energi med låg verkningsgrad, än att inte ta tillvara på den alls. Om samtidigt batteribankens 

livslängd kan ökas är det en stark fördel, både miljömässigt och ekonomiskt. Detta examensarbete 

visar att möjligheterna att kombinera småskalig energilagring genom en batteribank och ett 

vattenmagasin kan och bör undersökas vidare på platser som har goda förutsättningar i form av 

tillgång på vatten och naturlig fallhöjd.  
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 ABS Alaskan Inc. introduces …

The Harris Pelton
                       Hydro Turbine

� Can produce over 1.5kW of power
� Operates most efficiently on high head (above 25ft)
� Effective operation with ultra low flow (3GPM and greater) 
� Reliable, year-round electricity at low cost

Water is collected upstream from the turbine and channeled in a pipe down to the turbine location.  At
the turbine, the water passes through a nozzle, where it accelerates, strikes the turbine runner, and
turns a brushless permanent magnet alternator.

These turbines need very little water flow to run efficiently and produce significant power output.  The
standard configuration uses one nozzle, which is sized to match the water supply.  Additional nozzles
can be added (up to 4) with a maximum flow at each nozzle of 30 GPM.

Typically, the turbine generates DC electricity – 12volt, 24volt or 48volt – which is then either stored in
a battery for future use or used directly to power DC appliances.  An inverter can also be incorporated
into the system to convert the DC electricity to standard household AC electricity.

 
 

  

The Harris Pelton
Hydro Turbine

Close-up of the Harris
Pelton Turbine runner

Typical Harris Pelton Setup
 
Harris Pelton Optimal Power Output

(graph is in logarithmic scale)
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How To Determine Output:

Turbine output is determined by 4 factors:

1.  Head, or vertical drop from source to turbine 
nozzle. Head can be measured with a transit or level 
and a measuring stick of known length in successive 
steps.  Or a quick pipe can be assembled from 
numerous garden hoses and the pressure can be 
measured with the hoses full of water.  This, too, can 
be done in successive steps.

0.43 psi = 1 foot of head  /  2.3 feet = 1 psi

2.  Flow in gallons per minute (gpm) passing 
through the nozzle.  A temporary dam can be built to 
measure flow.  By timing the filling of a container of 
known volume, the flow can be determined.  Care 
should be taken to not dry up creeks, but to leave 
enough water to maintain natural environmental 
balances.

3.  Diameter, length and condition of feeder pipe. 
Generally, single nozzle systems with under 2000 feet 
of feeder pipe require a 2" pipe.  A two nozzle system 
needs a 3" pipe and 4 nozzle systems require a 4" 
pipe.  This will keep pipe losses under 25%.  Please 
inquire about specific pipe losses for your site.

4.  Turbine efficiency. Alternator systems are 
between 30% - 70% efficient. 

Max. Wattage at various voltages

12 volt     24 volt     48 volt
750         1500        2500

P.M. Alternator output in watts
FEET OF NET HEAD 

GAL/M 25 50 75 100 200 300

3 - - - - 45 80

6 - - 30 45 130 180

10 - 40 75 95 210 300

15 25 75 110 150 320 450

20 40 100 160 240 480 600

30 65 150 250 350 650 940

50 130 265 420 600 1100 1500

100 230 500 750 1100 1500 -

200 - 580 900 1300 - -

High Output Alternator output in watts
FEET OF NET HEAD

GAL/M 25 50 75 100 200 300

3 - - - - 30 70

6 - - 25 35 100 150

10 - 35 60 80 180 275

15 20 60 95 130 260 400

20 30 80 130 200 400 550

30 50 125 210 290 580 850

50 115 230 350 500 950 1400

100 200 425 625 850 1500 -

200 - 520 850 1300 - -

Max. efficient flow at various heads
(Figures in gallons per minute)

FEET OF NET HEAD 
# of 

nozzles 25 50 75 100 200 300

1 17 25 30 35 50 60

2 35 50 60 70 100 120

3 52 75 90 105 150 -

4 70 100 120 140 200 -

Copyright © 2002 [Harris Hydroelectric] All rights reserved.
Revised: April 20, 2002 



           Energy Systems & Design Ltd. (ES&D) 
“Innovative Renewable Energy Systems Since 1980” 

Postal Address:                                Email, Internet, Tel/Fax Particulars:         
P.O. Box 4557              hydropow@nbnet.nb.ca   
Sussex, NB.                      www.microhydropower.com 
E4E 5L7 CANADA                         T: + 506 433-3151; / F: + 506 433-6151 

 
Energy Systems & Design's Stream Engine is a micro hydro electric turbine 
generator designed for use in battery-based power systems, with electricity 
generated at a steady rate, and stored in batteries for use at higher rates than 
is generated. During times of low demand, power is stored. An inverter is used 
when AC power is required. 
Water from a stream is channeled into a pipeline to gain enough head (the 
vertical distance the water falls) to power the system. The Stream Engine 
operates at heads of about two meters (6 feet) and upward. The water passes 

through a nozzle, where it accelerates, strikes the bronze 
turgo wheel and turns the generator shaft. Up to four 
universal nozzles can be installed on one machine, depending 
on conditions. Each Stream Engine is supplied with a digital 

multimeter as well as extra nozzles.  
 
A Typical “Stand-Alone” Renewable Energy System 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Energy Systems & Design 2 Nozzle Stream Engine   

 Stream Engine Output (Watts Continuous) 
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Fax:
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Utskriven från Grundfos CAPS

Position Antal Beskrivning Styckpris
1 På förfråganSQF 0.6-2

OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell
produkt

Art.nr.: 95027324

3'' SQF-pumpen med spiralhjul är avsedd för stor lyfthöjd och litet flöde.

Funktioner och fördelar:
- Torrkörningsskydd

- Permanentmagnetmotor (PM-motor) med hög verkningsgrad

- Över- och underspänningsskydd

- Överbelastningsskydd

- Automatisk sökning av max.effektpunkt, MPPT (Maximum Power Point Tracking)

- Stort spänningsintervall

Vätska:

Max. vätsketemperatur: 40 °C

Vätsketemp.: 20 °C

Densitet: 1000 kg/m³

Tekniskt:
Läs på motorskylten: CE

Material:
Pump: Rostfritt stål

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Pumphjul: DIN W.-Nr. 1.4301

Installation:
Max. omgivningstryck: 15 bar

Trycksida: Rp 1 1/4

Min. borrhålsdiameter: 76 mm

Elektriskdata:
Motortyp: MSF3

Uttagen effekt - P1: 1.4 kW

Angiven växelspänning: 1 x 90-240 V

Angiven likspänning: 30-300 V

Startmetod: direkt

Nominell ström: 8.4 A

Effektfaktor: 1

Varvtal: 500-3600 Varvtal

Kapslingsklass (EC 34-5): 68

Isolationsklass (EC 85): F

Kabellängd: 2 m

1/15
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Utskriven från Grundfos CAPS
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 SQF 0.6-2, 50 Hz

Pumpad media = Vatten
Mediatemperatur  = 20 °C
Densitet = 1000 kg/m³

11
85

ø8(5/16")

74

Rp 1 1/4

N L

Beskrivning Värde
Produktnamn: SQF 0.6-2
Art.nr.: 95027324
EAN nummer: 5700834791574
  

Tekniskt:
Läs på motorskylten: CE
Pump nr: 95027405
Steg: 2
Ventil: pump med inbyggd backventil
  

Material:
Pump: Rostfritt stål

DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Pumphjul: DIN W.-Nr. 1.4301
Rotor: Rostfritt stål

DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Stator: Stainless steel / EPDM
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

  

Installation:
Max. omgivningstryck: 15 bar
Trycksida: Rp 1 1/4
Min. borrhålsdiameter: 76 mm
  

Vätska:
Max. vätsketemperatur: 40 °C
Vätsketemp.: 20 °C
Densitet: 1000 kg/m³
  

Elektriskdata:
Motortyp: MSF3
Uttagen effekt - P1: 1.4 kW
Angiven växelspänning: 1 x 90-240 V
Angiven likspänning: 30-300 V
Startmetod: direkt
Nominell ström: 8.4 A
Effektfaktor: 1
Varvtal: 500-3600 Varvtal
Kapslingsklass (EC 34-5): 68
Isolationsklass (EC 85): F
Motorskydd: Y
Termiskt skydd: invändig
Kabellängd: 2 m
Motornr: 96275336
  

Övrigt:
Nettovikt: 7.6 kg
Bruttovikt: 9.4 kg
Leveransvolym: 0.024 m³

Försäljningsområde: Europe/South America/Japan
  

Produktnamn: GF 80

Art.nr.: 96616391

EAN nummer: 5700834807084
  

Installation:

Område för omgivande temperatur -40 .. 85 °C

  

Elektriskdata:

Max volt: 33,3 V

Spänning för öppen krets: 41,5 V

Max power point current 2.4 A

Module shortcut current 2.6 A

6/15
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95027324 SQF 0.6-2 60 Hz

Inmatning - summering

Vattenvolym (max): 2 m³/dygn

Toppmånad: Juli

Tryck: 70 m

Solspårning: Nej (fast)

Plats för solkraftsdata: Helsinki (60,3N, 25,0E)

Datakälla: U Lowell : FIN1A,  type P

Produkter
Pump: SQF 0.6-2, 1 x 95027324

Solmodul: GF 80, 3 x 96616391

Växlingsenhet/styrenhet: IO 100, 1 x 96475073

Dimensioneringsresultat - sammanfattning
Typ-prestanda vid solinstrålning 800 W/m²
Flöde: 0.3 m³/h

Friktionsförlust: 0.1 m

Totalt tryck: 70.1 m

Total kabelförlust: 1.3 %

Water production, Peak flow and Price
Total vattenproduktion per år: 404 m³

Genomsnittlig vattenproduktion per dag: 1.1 m³/dygn

Average water production per watt per day: 4.61 l/Wp/day

Toppflöde: 0.395 m³/h

Kablar och rör
Pump kabel (pump-solarsystem)

Längd: 25 m

Storlek: 1.5 mm²

Rörlängd: 50 m

Rördiameter: 

Konfiguration Solarmudul:
Antal solmoduler i serie: 3, Parallellt: 1

Solmodul beräknad effekt: 0.24 kWp

Solmodul beräknad spänning: 99.9 V

Solspårning: Nej (fast)

Systemprestanda - månadsgenomsnitt
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Vattenproduktion [m³/dygn] 0 0 1 2 2 3 2 2 1 0 0 0

Energiproduktion [kWh/day] 0.2 0.4 0.7 1.0 1.3 1.5 1.4 1.2 0.7 0.4 0.1 0.1

Instrålningshorisont [kWh/m² dygn] 0.3 0.8 2.1 3.5 5.2 6.4 5.8 4.4 2.5 1.1 0.3 0.1

Instrålningslutning [kWh/m² dygn] 1.0 1.8 3.6 4.9 6.5 7.5 7.0 5.9 3.8 2.1 0.8 0.5

Lutningsvinkel [grader] 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Genomsnittlig temperatur [°C] 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Temperaturvariation [K] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Växelström (backup) - vattenproduktion
Recommended minimum output: 1.5 kW

AC 115 V: Producerar: 0.623 m³/h

AC 230 V: Producerar: 0.629 m³/h

Vattenproduktion - månatlig
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Specification
Cells Per Unit

Voltage Per Unit

Normal Operating Temperature Range

Capacity

Weight

Max. Discharge Current

Internal Resistance 

Operating Temperature Range

6

12

o100Ah@10hr-rate to 1.80V per cell @25 C

Approx. 30.0 Kg

1000 A  (5 sec)

Approx. 5 mΩ

Discharge: -20 ~60
o oCharge: 0 C~50 C

o oStorage: -20 C~60 C

o oC C

o o25 C±5 C

Float charging Voltage

Recommended Maximum Charging
Current Limit

Equalization and Cycle Service 

Self Discharge

Terminal 

Container Material

Terminal F5/F12

A.B.S. (UL94-HB) , Flammability resistance of UL94-V1 
can be available upon request.

Dimensions

o13.6 to 13.8 VDC/unit Average at 25 C

30 A

o14.6 to 14.8 VDC/unit Average at 25 C

Unit: mm

RA12-100D 
RA12-100D is AGM Deep cycle battery with 10 years floating 
design life, specially designed for frequent cyclic discharge 
usage. By using strong grid and specific paste plate, it makes 
battery have 30% more cyclic life time than standby series. It is 
applicable for solar energy system, golf cart, electric wheelchair, 
etc..

(12V100Ah)

Terminal F12

All mentioned values are average values.

oConstant Current Discharge Characteristics: A (25 C)

oConstant Power Discharge Characteristics: W (25 C)

F.V/Time 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR1HR

F.V/Time 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR1HR

Dimension: 328(L) 172(W) 222(H)× ×

Terminal F5

RITAR Valve Regulated Lead Acid (VRLA) batteries can be  stored 
ofor more than 6 months at 25 C. Self-discharge ratio less than 3% 

oper month at 25 C. Please charge batteries before using. 
 

9.60V 320.7  226.9  18 1.4  112 .7  65.00  38.8 9  2 6.88  22.03  18.03  12.4 2  10 .50  5.777  

10.0V 311.4  215.8  17 7.7  110 .8  64.70  38.6 0  2 6.78  21.93  17.93  12.3 2  10 .40  5.672  

10.2V 302.2  208.2  17 4.9  109 .8  64.10  38.3 1  2 6.57  21.83  17.82  12.2 2  10 .30  5.567  

10.5V 271.3  192.1  16 6.5  107 .1  63.50  38.0 2  2 6.47  21.62  17.61  12.1 2  10 .20  5.462  

10.8V 244.9  175.2  15 3.5  102 .4  62.00  37.3 3  2 5.75  21.11  17.29  11.9 2  10 .10  5.357  

11.1V 209.1  156.6  13 7.7  95.91  58.90  35.6 8  2 4.62  20.09  16.55  11.4 1  9.796  5.041  

 

9.6 V 3317  241 6  1996   1284  751.1  458.4  3 19.9  262.6  215.1  148.3  12 5.5  69.26  

10.0V 3251  234 2  1964   1269  749.3  456.0  3 20.0  262.3  214.6  147.6  12 4.7  68.06  

10.2V 3214  228 0  1941   1260  743.5  453.3  3 18.6  261.7  213.9  146.6  12 3.6  66.80  

10.5V 2926  212 3  1852   1230  736.8  450.0  3 17.4  259.3  211.3  145.4  12 2.4  65.54  

10.8V 2665  195 7  1712   1179  723.2  444.2  3 08.7  253.4  207.5  143.0  12 1.2  64.28  

11.1V 2341  177 0  1541   1108  692.3  427.7  2 95.4  241.1  198.6  136.9  11 7.6  60.50  
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RA12-100D

 Storage characteristic  
Supplementary charge required
(Carry out supplementary charge 
before use if 100% capacity is 
requires)

Supplementary charge required
before use.
This supplementary charge wi ll help 
to recover the capacity and should 
be made  as early as po ssible.

Supplementary charge may of ten
fail to recover the capacity.
The battery should never be left 
standing till this state is reached

Supplementary charge and storage 
guidelines
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Final Discharge
Voltage V/cell 

Discharge 
Current (A)

（A）≤0.2C

1.60V

（A）≥1.0C

1.75V 1.70V

Discharge Current VS. Discharge Voltage

-0.2Cx2h+0.1CAx12h

Constant Voltage

Fast

Charge the batteries at least once every six months,
o if they are stored at 25 C.

Charging Method:

Constant Current

-0.2Cx2h+2.4~2.45V/Cellx24h,Max. Current 0.3CA

-0.2Cx2h+0.3CAx4.0h

SHEN ZHEN RITAR POWER CO.,LTD.SHEN ZHEN RITAR POWER CO.,LTD.

URL:www.ritarpower.comURL:www.ritarpower.com

Maintenance & Cautions

Address: Rm405,Tower C, Huahan  Building,Langshan Rd16, Nanshan  District, ShenZhen, 518057, ChinaAddress: Rm405,Tower C, Huahan  Building,Langshan Rd16, Nanshan  District, ShenZhen, 518057, China

Tel:+86-755-33981668    Fax:86-755-8347-5180                                                                                                               2010 - Version 1Tel:+86-755-33981668    Fax:86-755-8347-5180                                                                                                               2010 - Version 1

-20℃ -10℃ 0℃ 5℃ 10℃ 20℃ 25℃ 30℃ 40℃ 45℃

6V&12V 50% 70% 83% 85% 90% 98% 100% 102% 104% 105%

2V 60% 75% 85% 88% 92% 99% 100% 103% 105% 106%

6V&12V 46% 66% 76% 83% 90% 98% 100% 103% 107% 109%

2V 55% 70% 80% 85% 92% 99% 100% 104% 108% 110%

AGM
Battery

Capacity Factors With Different Temperature 

Battery Type

GEL
Battery

   Li fe character ist ics of cycl ic use  Li fe character ist ics of cycl ic use 
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     Cycle service

  ※  Avoid battery over discharge, especially battery sereis connection use.

  ※ Charged with recommend voltage, ensure battery can be full recharged.

       In general, recharge capacity should be 1.1-1.15 times discharge capacity.

  ※ Effect of temperature on cycle charge voltage: -4mV/℃/Cell.

  ※ There are a number of factors that will affect the length of cyclic service.

      The most significant are depth of discharge, ambient temperature,

      discharge rate, and the manner in which the battery is recharged.

      Generally specking, the most important factors is depth of discharge.

  Charge characteristic curve for  use  Charge characteristic curve for  usecycliccyclic    Discharge characteristic curve Discharge characteristic curve  
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Sammanställning Harris Peltonturbin 

Harris Peltonturbin med uteffekt 20-1500 W mellan 7,62 - 91,5 meters fallhöjd och 0,19 - 12,63 l/s. 

7,62 m 15,3 m 22,9 m 30,5 m 60,9 m 91,5 m
0.19       30 70
0.38       25 35 100 150
0.63       35 60 80 180 275
0.95       20 60 95 130 260 400
1.26       30 80 130 200 400 550
1.91       50 125 210 290 580 850
3.16       115 230 350 500 950 1400
6.32       200 425 625 850 1500

12.63     520 850 1300

Fallhöjd

Fl
öd

e 
[l/

s]

 

 

Fallhöjd, flöde, verkningsgrad samt volym på vattenmagasin för att erhålla ca 200 W från Harris 
Peltonturbin under ca 6 h. 

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6
Effekt [W] 200 230 210 200 260 275
Fallhöjd [m] 7,62 15,3 22,9 30,5 60,9 91,5
Flöde [l/s] 6,32 3,16 1,91 1,26 0,95 0,63

Volym på vattenmagasin [m3] 137 68,3 41,3 27,2 20,5 13,6
Erhållen energimängd [Wh] 1200 1260 1260 1200 1560 1650
Verkningsgrad [%] 42,4 48,6 48,9 52,9 45,8 48,6  

Fallhöjd, flöde, verkningsgrad samt volym på vattenmagasin för att erhålla ca 500-600 W från Harris 
Peltonturbin under ca 6 h. 

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6
Effekt [W] 520 625 500 580 550
Fallhöjd [m] 15.3 22.9 30.5 60.9 91.5
Flöde [l/s] 12.63    6.32 3.16 1.91 1.26
Volym på vattenmagasin [m3] 273 137 68.3 41.3 27.2
Erhållen energimängd [Wh] 3210 3750 3000 3480 3300
Verkningsgrad [%] 27.4 44 52.8 50.8 48.6  

(ABS Alaskan inc, 2000-2013a) 
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Sammanställning The Steam Engine 

The Steam turbine med uteffekt 15-1500 W mellan 3 - 90 meters fallhöjd och 0,67 – 9,50 l/s. 

3 m 6 m 15 m 30 m 60 m 90 m
0.67     - 15 45 80 150 200
1.33     20 40 100 200 400 550
2.50     40 80 200 400 800 1200
5.00     75 150 375 750 1500
6.67     100 200 500 1000 - -
7.50     130 250 650 - - -
9.50     150 350 800 - - -

Fallhöjd

Fl
öd

e 
[l/

s]

 

(Energy Systems & Design Ltd, 2011a) 
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 CRIF 5-5, 50 Hz
Pumpad media = Vatten
Mediatemperatur  = 20 °C
Densitet = 1000 kg/m³
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Beskrivning Värde
Produktnamn: CRIF 5-5 

A-CA-I-E-HQQE A-CA-I-E
HQQE

Art.nr.: 97756770
EAN nummer: 5700310381534
  
Tekniskt:
Speed for pump data 3240 Varvtal
Nominellt flöde: 5.8 m³/h
Nominellt tryck: 33.8 m
Pumphjul: 5
Axeltätning: HQQE
Läs på namnskylten: CE
Steg: 5
Pumpversion: A
Modell: A
  
Material:
Pumphus: Rostfritt stål

DIN W.-Nr. 1.4408
AISI 316
ASTM A 351 CF 8M

Pumphjul: Rostfritt stål
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Materialkod: I
Kod för gummi: E
  
Installation:
Max. omgivningstemperatur: 40 °C
Max. tryck vid angiven temp 25 bar /  120 °C

25 / -20 bar / °C
Flänsstandard: CLAMP
Anslutningskod: CA
Röranslutning: FLEXICLAMP
Motorflänsstorlek: FT100
  
Vätska:
Vätsketemperatur område -20 .. 120 °C
Vätsketemp.: 20 °C
Densitet: 1000 kg/m³
  
Elektriskdata:
Motortyp: 80B FLEX
Antal poler: 2
Uttagen effekt - P1: 1.25 kW
Effektförbrukning - P2: 0.95 kW
Nätfrekvens: 50 Hz
Märkspänning: 1 x 220-240 V
Angiven likspänning: 110-415 V
Nominell ström: 5,0-5,0 A
Cos phi - verkningsgrad: 0,97
Varvtal: 1000-3350 Varvtal
Kapslingsklass (EC 34-5): 54
Isolationsklass (EC 85): F
Motorskydd: PTC
Motornr: 85903667
  
Övrigt:
Konfig. fil nr: 97762693
  
Produktnamn: GF 80
Art.nr.: 96616391
EAN nummer: 5700834807084
  
Installation:
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Utskriven från Grundfos CAPS

97756770 CRIF 5-5 50 Hz

Inmatning - summering

Vattenvolym (max): 54 m³/dygn
Toppmånad: Juli
Tryck: 15 m
Solspårning: Nej (fast)
Plats för solkraftsdata: Helsinki (60,3N, 25,0E)
Datakälla: U Lowell : FIN1A,  type P

Produkter
Pump: CRIF 5-5, 1 x 97756770
Solmodul: GF 80, 14 x 96616391
Växlingsenhet/styrenhet: IO 100, 1 x 96475073
Nivåbrytare: Level switch (on/off), 1 x 00010748, Level
Switch (Normally Close), 1 x 97911220
Dry Running Protection Sensor: Dry Running Protection
Sensor, 1 x 97911215

Dimensioneringsresultat - sammanfattning
Typ-prestanda vid solinstrålning 800 W/m²
Flöde: 7.0 m³/h
Friktionsförlust: 1.8 m
Totalt tryck: 16.7 m
Total kabelförlust: 1.1 %

Water production, Peak flow and Price
Total vattenproduktion per år: 11200 m³
Genomsnittlig vattenproduktion per dag: 30.6 m³/dygn
Average water production per watt per day: 27.28 l/Wp/day
Toppflöde: 7.9 m³/h

Kablar och rör
Pump kabel (pump-solarsystem)
Längd: 25 m
Storlek: 1.5 mm²
Rörlängd: 25 m
Rördiameter: 

Konfiguration Solarmudul:
Antal solmoduler i serie: 7, Parallellt: 2
Solmodul beräknad effekt: 1.12 kWp
Solmodul beräknad spänning: 233.1 V
Solspårning: Nej (fast)

Systemprestanda - månadsgenomsnitt
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Vattenproduktion [m³/dygn] 3 13 31 42 55 62 59 51 33 15 1 0
Energiproduktion [kWh/day] 0.8 1.6 3.4 4.5 6.0 6.9 6.4 5.5 3.5 1.9 0.6 0.4
Instrålningshorisont [kWh/m² dygn] 0.3 0.8 2.1 3.5 5.2 6.4 5.8 4.4 2.5 1.1 0.3 0.1
Instrålningslutning [kWh/m² dygn] 1.0 1.8 3.6 4.9 6.5 7.5 7.0 5.9 3.8 2.1 0.8 0.5
Lutningsvinkel [grader] 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Genomsnittlig temperatur [°C] 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Temperaturvariation [K] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Växelström (backup) - vattenproduktion
Recommended minimum output: 1.35 kW
AC 115 V: Producerar: 5.71 m³/h
AC 230 V: Producerar: 9.33 m³/h

Vattenproduktion - månatlig
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Pumpad media = Vatten
Mediatemperatur  = 20 °C
Densitet = 1000 kg/m³
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Beskrivning Värde
Produktnamn: CRIF 10-02 

A-CA-I-E-HQQE A-CA-I-E
HQQE

Art.nr.: 97756772
EAN nummer: 5700310381558
  
Tekniskt:
Speed for pump data 3240 Varvtal
Nominellt flöde: 10 m³/h
Nominellt tryck: 21.6 m
Pumphjul: 02
Axeltätning: HQQE
Läs på namnskylten: CE
Steg: 02
Pumpversion: A
Modell: A
  
Material:
Pumphus: Rostfritt stål

DIN W.-Nr. 1.4408
AISI 316
ASTM A 351 CF 8M

Pumphjul: Rostfritt stål
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Materialkod: I
Kod för gummi: E
  
Installation:
Max. omgivningstemperatur: 40 °C
Max. tryck vid angiven temp 16 bar /  120 °C

16 / -20 bar / °C
Flänsstandard: CLAMP
Anslutningskod: CA
Röranslutning: FLEXICLAMP
Motorflänsstorlek: FT100
  
Vätska:
Vätsketemperatur område -20 .. 120 °C
Vätsketemp.: 20 °C
Densitet: 1000 kg/m³
  
Elektriskdata:
Motortyp: 80B FLEX
Antal poler: 2
Uttagen effekt - P1: 1.25 kW
Effektförbrukning - P2: 0.95 kW
Nätfrekvens: 50 Hz
Märkspänning: 1 x 220-240 V
Angiven likspänning: 110-415 V
Nominell ström: 5,0-5,0 A
Cos phi - verkningsgrad: 0,97
Varvtal: 1000-3350 Varvtal
Kapslingsklass (EC 34-5): 54
Isolationsklass (EC 85): F
Motorskydd: PTC
Motornr: 85903667
  
Övrigt:
Konfig. fil nr: 97762693
  
Produktnamn: GF 80
Art.nr.: 96616391
EAN nummer: 5700834807084
  
Installation:
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Utskriven från Grundfos CAPS

97756772 CRIF 10-02 50 Hz

Inmatning - summering

Vattenvolym (max): 114 m³/dygn
Toppmånad: Juli
Tryck: 6 m
Solspårning: Nej (fast)
Plats för solkraftsdata: Helsinki (60,3N, 25,0E)
Datakälla: U Lowell : FIN1A,  type P

Produkter
Pump: CRIF 10-02, 1 x 97756772
Solmodul: GF 80, 18 x 96616391
Växlingsenhet/styrenhet: IO 100, 1 x 96475073
Nivåbrytare: Level switch (on/off), 1 x 00010748, Level
Switch (Normally Close), 1 x 97911220
Dry Running Protection Sensor: Dry Running Protection
Sensor, 1 x 97911215

Dimensioneringsresultat - sammanfattning
Typ-prestanda vid solinstrålning 800 W/m²
Flöde: 12.5 m³/h
Friktionsförlust: 5.5 m
Totalt tryck: 11.5 m
Total kabelförlust: 1.7 %

Water production, Peak flow and Price
Total vattenproduktion per år: 23500 m³
Genomsnittlig vattenproduktion per dag: 64.3 m³/dygn
Average water production per watt per day: 44.62 l/Wp/day
Toppflöde: 13.8 m³/h

Kablar och rör
Pump kabel (pump-solarsystem)
Längd: 25 m
Storlek: 0.75 mm²
Rörlängd: 25 m
Rördiameter: 

Konfiguration Solarmudul:
Antal solmoduler i serie: 9, Parallellt: 2
Solmodul beräknad effekt: 1.44 kWp
Solmodul beräknad spänning: 299.7 V
Solspårning: Nej (fast)

Systemprestanda - månadsgenomsnitt
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Vattenproduktion [m³/dygn] 14 34 68 88 108 121 115 102 70 39 7 2
Energiproduktion [kWh/day] 1.1 2.1 4.3 5.8 7.7 8.9 8.3 7.1 4.5 2.4 0.8 0.5
Instrålningshorisont [kWh/m² dygn] 0.3 0.8 2.1 3.5 5.2 6.4 5.8 4.4 2.5 1.1 0.3 0.1
Instrålningslutning [kWh/m² dygn] 1.0 1.8 3.6 4.9 6.5 7.5 7.0 5.9 3.8 2.1 0.8 0.5
Lutningsvinkel [grader] 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Genomsnittlig temperatur [°C] 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Temperaturvariation [K] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Växelström (backup) - vattenproduktion
Recommended minimum output: 1.35 kW
AC 115 V: Producerar: 9.29 m³/h
AC 230 V: Producerar: 14.2 m³/h

Vattenproduktion - månatlig
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Pumpad media = Vatten
Mediatemperatur  = 20 °C
Densitet = 1000 kg/m³
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Beskrivning Värde
Produktnamn: CRIF 10-02 

A-CA-I-E-HQQE A-CA-I-E
HQQE

Art.nr.: 97756772
EAN nummer: 5700310381558
  
Tekniskt:
Speed for pump data 3240 Varvtal
Nominellt flöde: 10 m³/h
Nominellt tryck: 21.6 m
Pumphjul: 02
Axeltätning: HQQE
Läs på namnskylten: CE
Steg: 02
Pumpversion: A
Modell: A
  
Material:
Pumphus: Rostfritt stål

DIN W.-Nr. 1.4408
AISI 316
ASTM A 351 CF 8M

Pumphjul: Rostfritt stål
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Materialkod: I
Kod för gummi: E
  
Installation:
Max. omgivningstemperatur: 40 °C
Max. tryck vid angiven temp 16 bar /  120 °C

16 / -20 bar / °C
Flänsstandard: CLAMP
Anslutningskod: CA
Röranslutning: FLEXICLAMP
Motorflänsstorlek: FT100
  
Vätska:
Vätsketemperatur område -20 .. 120 °C
Vätsketemp.: 20 °C
Densitet: 1000 kg/m³
  
Elektriskdata:
Motortyp: 80B FLEX
Antal poler: 2
Uttagen effekt - P1: 1.25 kW
Effektförbrukning - P2: 0.95 kW
Nätfrekvens: 50 Hz
Märkspänning: 1 x 220-240 V
Angiven likspänning: 110-415 V
Nominell ström: 5,0-5,0 A
Cos phi - verkningsgrad: 0,97
Varvtal: 1000-3350 Varvtal
Kapslingsklass (EC 34-5): 54
Isolationsklass (EC 85): F
Motorskydd: PTC
Motornr: 85903667
  
Övrigt:
Konfig. fil nr: 97762693
  
Produktnamn: GF 80
Art.nr.: 96616391
EAN nummer: 5700834807084
  
Installation:
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Utskriven från Grundfos CAPS

97756772 CRIF 10-02 50 Hz

Inmatning - summering

Vattenvolym (max): 114 m³/dygn
Toppmånad: Juli
Tryck: 15 m
Solspårning: Nej (fast)
Plats för solkraftsdata: Helsinki (60,3N, 25,0E)
Datakälla: U Lowell : FIN1A,  type P

Produkter
Pump: CRIF 10-02, 1 x 97756772
Solmodul: GF 80, 40 x 96616391
Växlingsenhet/styrenhet: IO 100, 1 x 96475073
Nivåbrytare: Level switch (on/off), 1 x 00010748, Level
Switch (Normally Close), 1 x 97911220
Dry Running Protection Sensor: Dry Running Protection
Sensor, 1 x 97911215

Dimensioneringsresultat - sammanfattning
Typ-prestanda vid solinstrålning 800 W/m²
Flöde: 11.2 m³/h
Friktionsförlust: 4.4 m
Totalt tryck: 19.4 m
Total kabelförlust: 1.0 %

Water production, Peak flow and Price
Total vattenproduktion per år: 24200 m³
Genomsnittlig vattenproduktion per dag: 66.4 m³/dygn
Average water production per watt per day: 20.74 l/Wp/day
Toppflöde: 11.2 m³/h

Kablar och rör
Pump kabel (pump-solarsystem)
Längd: 25 m
Storlek: 1.5 mm²
Rörlängd: 25 m
Rördiameter: 

Konfiguration Solarmudul:
Antal solmoduler i serie: 10, Parallellt: 4
Solmodul beräknad effekt: 3.2 kWp
Solmodul beräknad spänning: 333 V
Solspårning: Nej (fast)

Systemprestanda - månadsgenomsnitt
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Vattenproduktion [m³/dygn] 12 37 76 94 110 119 115 104 79 43 6 1
Energiproduktion [kWh/day] 2.3 4.7 9.6 12.4 15.0 16.2 15.6 14.0 10.0 5.3 1.8 1.1
Instrålningshorisont [kWh/m² dygn] 0.3 0.8 2.1 3.5 5.2 6.4 5.8 4.4 2.5 1.1 0.3 0.1
Instrålningslutning [kWh/m² dygn] 1.0 1.8 3.6 4.9 6.5 7.5 7.0 5.9 3.8 2.1 0.8 0.5
Lutningsvinkel [grader] 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Genomsnittlig temperatur [°C] 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Temperaturvariation [K] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Växelström (backup) - vattenproduktion
Recommended minimum output: 1.35 kW
AC 115 V: Producerar: 4.73 m³/h
AC 230 V: Producerar: 11.2 m³/h

Vattenproduktion - månatlig
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