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F~RORD

I foreliggande rapport redovisas resultatet fran ett faltforsok

~ dar en asfalt- och takyta utnyttjas som solfangare. Solenergin

tas ut genom att ytorna overspolas med vatten. Faltforsoket ut-

fordes under juli manad 1983 pa avdelningen for Vattenteknik,

Hogskolan i Lulea. Bakgrunden till projektet ar ett litet for-

forsok med 3 m2 asfaltyta, vilket utfordes sommaren 1982 [5].

Rolf Engstrom har utformat matsystemet for bada faltforsoken.

Denna rapport hanfor sig till forskningsanslag 830619-7 f ran

Statens rad for byggnadsforskning till avd for Vattenteknik,

Tekniska Hogskolan i Luleao
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0. SAMMANFATTNING

Solvarmeteknikens yttersta mal ar att kunna nyttja solvarme for

• byggnadsuppvarmning under hela aret. Detta forutsatter att varme

kan lagras fran sommar till vinter.

Dagens solfangare ar ej utvecklade for att inga i system med lang-

tidslagring av varme. En sadan solfangare ska kunna inga som en

naturlig del av ny och befintlig bebyggelse. Solfangaren ska

kunna byggas i stor skala. Den ska varma. bebyggelsen i vilken

den ingar: Kostnadskraven kraver enkla konstruktioner vilket for-

~ modligen medfor att solfangaren blir av lagtemperaturtyp. Detta

kan innebara att varmepump maste anvandas vid laddning och/eller

uttag av varme fran tillhorande varmelager.

r Tak- och asfaltytor ar exempel pa solvarmda ytor som ingar som

en naturlig del av bebyggelsen. Dessa kan utnyttjas som lagtempe-

ratursolfangare genom att ytorna overspolas med vatten. Vid av-

delningen for Vattenteknik, Tekniska Hogskolan i Lulea, genom-

• fordes under sommaren 1983 ett forsok med overs~olade tak- och

asfaltytor, "ytsolfangare". Under det manadslanga forsoket testades

200 m2 asfaltyta och 75 m2 takyta (plat).

• Solfangarteknikens mal ar att till 1990 "nedbringa kostnaderna

for solfangare till 1000 kr/m2 med ett energiuttag av 400 kWh/m2,

ar". Energimalet uppnaddes under faltforsoket men det ar }nte moj-

ligt att ur genomfort faltforsok berakna energikostnaden for ett

~ fardigt solvarmesystem. Fors kningsprojektets totalkostnad var

260 kr/m2 solfangare vilket emellertid indikerar en lag slutlig

kostnad.

• For den fortsatta utvecklingen bor teoretiska studier och forsoks-

verksamhet ga hand i hand. Den narmaste utvecklingen inriktas mot

optimering av ytsolfangarens flode. Det ar nodvandigt med system-

studier vilket bland annat ger underlag till en ekonomisk utvarde-

~ ring av systemet ytsolfangare - varmepump - varmelager.

Pa avdelningen for Vattenteknik, LuTH, studeras for narvarande

ett borrhalsvarmelager (2.5 GWh) for byggnadsuppvarmning. Varme-

~ pump ingar i systemet. Da projektet ayslutas 1985 finns goda moj-

ligheter att i stor Skala testa ytsolfangare i system med varme-

pump och varmelager.
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1. INLEDNING

Pa senare ar har intresset for att utnyttja solenergi till

uppvarmningsandamal okat pata~ligt. For att solfangare skall

kunna konkurrera med andra energikallor krays enkla och billiga

systemlosningar. Varmelagring som balanserar tillgang och efter-

fragan ar en nodvandig del i uppvarmningssystemet.

Dagens solfangare ar inte utvecklade for systemet solfangare-

varmepump-sasongsvarmelager. En sadan solfangare skall inga som

en naturlig del i bebyggelsen. Den skall Tampa sig for storskalig

anvandning och skall tacka varmebehovet for bebyggelsen den ar

en del utay. Forskningen inom solvarmeteknik har som mal att sol-

fangares anlaggningskostnad (kopplade till fjarrvarme eller grupp-

central) ska nedbringas till 1000 kr/m2 med energiproduktionen

400 kWh/m2, ar. (Underlag for planering av energiforskningen efter

den 30 juni 1984, [3]).

Det urbana samhallet innehaller atskilliga plana hardgjorda ytor,

sasom asfaltytor och tak. Dessa ytor uppvarms sommartid av Bolen

till relativt hoga temperatures. Genom att sprida och samla in

vatten pa sadana ytor erhalls storskaliga lagtemperatursolfangare.

Av Figur 1 framgar hur en asfaltyta och takyta kan anvandas som

solfangare i en storskalig systemlosning. Befintliga asfaltytor

och takytor ;utnyttjas for solinfangandet. For insamling av det

~ varma vattnet utnyttjas stupror och dagvattenbrunnar. Brunnarna

kompletteras med uppsamlingskarl for det varma vattnet. I systemet

ingar aven ett dygnsvarmelager, en varmepump och ett sasongsvarme-

lager. Varmepumpen anvands bade pa inlagringssidan och forbrukar-

~ sidan da sa erfordras.

:7

J

Figur 1. Principflodesschema for utnyttjande av asfalt- och tak-

ytor som solfangare.
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System med asfalt- och takytor som solfangare lampar sig bra att

anvanda som lokalt varmesystem i perifera bostadsomraden. Varmen

kan produceras och lagras pa platsen, se Figur 2. Pa detta satt

undviks byggande av dyra forbindelsekulvertar for fjarrvarme till

omradet.

Under juli manad 1983 har pa avdelningen for vattenteknik, Hog-

skolan i Lulea, ett faltforsok utforts dar en overspolad asfalt-

och takytas funktion som solfangare studerats.

D SEPARAT VARMESYSTEM

s

•

•

•

(~~ ~ KONVENTIOPlELL
J FIARRVARME

FIARRVARME-
VERK

~/

//~

Figur 2. ; Ytsolfangare och varmelager i lokalt varmesystem.

Vid Hogskolan i Lulea pagar aven forskning kring storskalig sa-

songslagring av varme. Forskningens langsiktiga mal ar att sommarens

solvarme ska kunna utnyttjas for uppvarmningsandamal under vintern.

Ett borrhalsvarmelager (2.5 GWh) for experiment och demonstration

togs i drift under juli 1983. Utvarderingen av projektet LULE-

VARME fortsatter under de tva forsta driftsaren [8]. Borrhals-

lagertekniken utvecklas samtidigt i ett mindre forsoksvarmelager,

dar nya ideer testas. BFR finansierar forskningen.

t



20 ALLM;gNT OM PROJEKTET

-3-

Syftet med faltforsoket var att studera en asfaltytas funktion

~ som solfangare. Varmen togs ut genom att ytan overspolades med

vatten. Under faltforsoket studerades uttagen energi och effekt

som funktion av:

Instra-lad varmemangd och effekt
•

- dverspolningsvattnets inloppstemperatur

- Vattenflode

Utanfor projektet utfordes aven en mindre studie av en overspolad

~ takytas funktion som solfangare. Forsoksytornas lokalisering vid

Hogskolan i Lulea visas i Figur 3.

•

r ~
u

n~~

TAKYTA

ASFALTYTA

F

E

D ~ ~ ~

B

O0 ~ 100 m ~

Figur 3. Planskiss av forsoksytornas lokalisering vid Hogskolan

i Lulea.

For att belysa sambandet mellan vattenflode/varmeuttag och in-

loppstemperatur/varmeuttag indelades faltforsoket i olika drift-

fall. Indelningen gav en indikation pa vilka driftforhallanden

~ som var lampliga.

- Litet flode (<200 m3/h) vid olika inloppstemperatur

Medelflode (~2.3 m3/h) -"- -"- - -

1 - Stort flode (>3.0 m3/h) -"- -"_ _ ~~ _

•
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3. ASFALTYTAN

3.1 Forsoksbeskrivning
•

30101 Utformning

Forsoksytan bestod av en 200 m2 (8x25 m) stor asfaltyta med en

l utning pa 2 %. Ytan anvands i vanliga fall tillsammans med tva

~ andra ytor for studies av snosmaltningshydrologi, se Figur 4.

~i

C~

/, j /ji ~%/~ j
~ ///~ ~ ~ ~. ~//,i///~, ~/, i

~~ j Gras rvs sf t 

ZS m_. 
~ / ~
~//,~/

~~
m em Bm

Figur 4. Planskiss pa asfaltytans lokalisering vid Hogskolan i

Luleae

Asfaltkvaliteten vas 100 Ab 16t och 50 Ab 8t. For att forhind-

ra vattenlackage fran ytan tatades denna Tangs kanterna med

• silikono Vattenspridningen over ytan utfordes med ett 50 mm

perforerat PVC-ror som placerades Tangs ena kortsidan pa ytan.

Perforeringen borrades ~ 5 mm, med ett c/c aystand pa 20 cm,

se Figur 50

r7

1

•
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Eftersom asfaltytan inte var jamn rann vattnet vid ett forsta

vattenspridningsforsok endast utefter langsidorna pa ytan. For

~ att fa en jamn vattenspridning over ytan placerades darfor tra-

ribbor snett ut fran kanterna pa asfaltytan, se Figur 6. Tra-

ribborna faster med silikon.

-5-
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En jamn tunn vattenfilm over hela ytan uppnaddes inte, se Figur

7, men efter installationen av traribborna fordelades vattnet

relativt jamnt over ytan. Vattenfilmens tjocklek var mellan 0.5

och 5 mm. Vattenhastigheten var 2-10 cm/s.

t

Figur 6. Bild pa asfaltytans utformning efter installation av

traribbor.

Figur 7o Bild pa vattenfilmens utseende pa asfaltytan.

Den morka flacken i bildens mitt ar "torr" ytao



3.1.2 Matsystem

Eftersom ytan i vanliga fall anvands for studier om snosmalt-

• ningshydrologi fanns ett komplett matsystem for meteorologiska

data redan pa plats. Utrustningen mater kontinuerligt (var 10:e

minut) de olika r~eteorologiska uppgifterna. Matningarna utfors

med datalogger, Schlumberger, data registreras pa magnetband och

~ skrivare. Forutom dessa meteorologiska matningar kompletterades

matsystemet med flodesmatningar och temperaturmatningar.

C7

•

Matsystemets utformning framgar av Figur 8. Inkommande vatten-

flode mattes med flodesmatare (Spanner-Pollux) som avlastes varje

timme under dagtid. Utgaende vattenflode mattes i en brunn med

ett overfall kopplat till datalogger. Inlopps-, utloppstempera-

tur och asfaltytans mittemperatur mattes med PT-100 givare kopplade

till datalogger. De ovriga asfalttemperaturerna mattes med termo-

element (koppar/konstantan) och en barbar digital temperaturmatare

(Fluke 2190A). Matningarna utfordes varje timme under dagtid.

No rannheten ~gg pa PT-100 givarna ar ± 0.1 C flukematares noggrann-

het ar ± 0.5°C och vattenmatarens noggrannhet ar ± 5 % av flodet.

~̀  DATALOGGER

FLODE ,TEMP.

x:.~ P PERFORERAT PVC- ROR

TOTALSTRALN. X REF. TEMP

FUKTIGHET r ~, P
LUFTTEMP
VINO A S FAtTYTA

x- p

FLODE ,TEMP

Figur 8o Planskiss pa matpunkternas placering pa asfaltytan<

Stralningsmatare: Siemen-Ersking totalstralningsmatare,

som mater summan av inkommande lang- och kortvagig stral-

Wing mot en horisontell yta.



3.2 Resultat

3.2.1 Matresultat

~ Faltforsoket utfordes under juli manad 1983 (fr o m den 3/7

t o m den 1/8). Av Tabell 1 framgar vilka driftfall som kordes

under perioden.

-7-

~ Tabell 1. Flode och inlop~stemperatur for de olika driftfallen.

Driftfall nr 1 2 3 4 5 6 7 8

Flode m3/h 2.3 1.8 2.3 1.7 2.9 3.3 2.9 1.0

Inloppstemp. C 7 7 lei/7 10 8 16 10 8

De olika driftfallen kordes vardera under 3 till 6 dygn. Vatten-

~ ledningsvatten anvandes for overspolningen. I Figur 9 ges en

overgripande beskrivning av resultatet fran faltforsoket.

Den hogsta utloppstemperaturen pa vattnet var 27°C (den 24/7)

~ flodet var da 3.3 m3/h och inloppstemperaturen var 16°C. Under

dagtid (kl 06.00-18.00) oversteg utloppstemperaturen pa vattnet

vid ett flertal tillfallen lufttemperaturen. Detta intraffade

aldrig pa natten (undantag da inloppstemperaturen var hogre an

~ lufttemperaturen). Detta beror pa att under dagtid kom energin

fran bade stralningsvarme och luftvarme, medan den pa natten en-

bart kom fran luftvarmen.

Totalinstralningen varierade under dygnet fran ca 580 W/m2 pa

dagen till - 100 W/m2 pa natten d v s utstralning. Hogsta effekt-

uttaget var 300 W/m2 (den 23/7) flodet var da 2.9 m3/h och in-

loppstemperaturen var 8°C. Minsta effektuttaget var -50 W/m2 pa

~ natten den 13/7, flodet var da 2.3 m3/h och inloppstemperaturen

var 18°C. Vattnet avkyldes alltsa under denna period. Minsta

effektuttaget under dagtid uppgick till 50 W/m2 (den 14/7 och

30/7), flode och inloppstemperatur var da respektive 2.3 m3/h

~ 18°C och 1.0 m3/h 8°C.

Vindhastigheten var hogre pa dagen an pa natten. Pa dagen over-

steg vindhastigheten ofta 2 m/s, detta intraffade sallan under

• natten. Relativa luftfuktigheten var lagre pa dagen an pa natten.

Pa dagen var relativa luftfuktigheten of to under 50 %, vilket

aldrig forekom pa natten.

•
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Figur 9a. Lufttemperatur, inloppstemperatur och utloppstemperatur samt totalt instralad effekt och
uppsamlad effekt saint relativ luftfuktighet (2 m niva) och vindhastighet (4 m niva) under
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3.2.2 Energiuttag

Energiuttaget fran asfaltytan har beraknats enligt (1)

~ W = Q C DT t (1)

W = energiuttag (Wh)

Q = vattenflode (m3/h)

~ C = varmekapacitet for vatten 1160 (Wh/m3, °C)

0T = temperaturhojning hos vattnet (°C)

t = tid (h)

-~o-

~ Energiuttaget fran asfaltytan pagick dag och Hatt under forsoks-

perioden. Energiuttaget var relativt konstant under dagtid for

att avta mot kvallen. Av Figur 10 framgar ocksa att den instralade

energin avtog mot eftermiddagen for att nattetid tidvis bli nega-

~ tiv (utstralning).

~~

~~

Ackumulerad enargi
kWh/ m2

8

7 totalinstr~lad energi

6 vericningsgrad, r~ = B ~ 100 ~}}agen energi

5

4

3 B A

2

1

6.00 1200 18.00 24,00 6.00 1200 18.00 TI D (kl

Figur 10. Ackumulerad instralad och uttagen energi for driftfall

7 samt definitionen av verkningsgrad.

Med verkningsgrad ayses har forhallandet mellan uttagen energi

och totalinstralad energi pa asfaltytan, se Figur 10. Med denna
•

definition kan verkningsgraden overstiga 100 %, eftersom den ut-

tagna energin far andra energitillskott an stralningsenergi, t ex

l uftvarme. I bilaga 1 presenteras en teoretisk studie med en energi-

balans for en overspolad yta.
•

•



•

I Tabell 2 har ackumulerad instralad och uttagen energi samman~

fattats for de olika driftsfallen. Generellt galler att lag in-

• loppstemperatur ger hogt energiuttag.

Tabell 2. Ackumulerad uttagen energi och ackumulerad totalin-

stralad energi under hela driftperioden samt under

dagtiden (kl 06.00-18.00) av densamma.
~~

•

•

•

Drift-
fall
nr

Datum Flode
3
m /h

In-
lopps-
hemp.
°C

e a ri t-
perioden
Ack. Ack.
uttag inst.
energ energi
kWh/m~ kWh/m2

Dagtid
Ack. Ack.
uttag inst.
energ energ
kWh/m~ kWh/m~

1 3/7- 8/7 2.3 7 17.9 24.6 13.1 24.1

2 9/7-12/7 1.8 7 10.2 17.3 7.7 17.5

3 13/7-14/7 2.3 18 0.7 7.5 1.2 7.8

4 16/7-17/7 1.7 10 2.7 7.8 2.4 7.6

5 21/7-23/7 2.9 8 8.5 10.1 6.8 10.3

6 24/7-26/7 3.3 16 5.7 13.7 5.4 14.0

7 27/7-28/7 2.9 10 6.1 7.1 4.9 7.1

8 29/7-31/7 1.0 8 2.4 9.1 1.9 9.6

I Figur 11 redovisas verkningsgraden for de olika driftfallen.

~ Verkningsgraden har beraknats dels for dagtiden (06.00-18.00)

under driftperioden dels for hela dygnet under driftperioden.

Dygnsverkningsgraden ar hogre an dagsverkningsgraden. Detta be-

~ ror pa att under natten uttas luftvarme samtidigt som man har ut-

stralning fran markytan. Detta galler inte for driftfall 3, efter-

sam inloppstemperaturen under natten ar hogre an lufttemperaturen.

Hogsta dygnsverkningsgraden erholls for driftfall 5 (Q = 2.9 m3/h

T = 8°C) och driftfall 7 (Q = 2.9 m3/h T = 10°C) och bleu 83

respektive 86 %, dagsverkningsgraden for samma driftfall bleu

65 % respektive 70 %.

Den hogsta verkningsgraden erholls alltsa for driftfall med lag

inloppstemperatur och hogt flode.

•
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VERKNINGSGRADI% 1

100 9 ~ Z 1 3 4 ~ 5 I 6 i 7 I 8

2 0-1,78 m3/h T= 7;C
3 0=2,40 m3/ h T=1B C
4 0= 1, 71 m3/ h T=10~C
5 0= 1,94 m3/ h T= 7~C
6 0=3,30 m3/h T=16,C

\ i i ( 1 I 7 0= 2.92 m3/ h T=10 C
8 0= 1, 03 m3/ h T= 8 C

~ ~ -~ VERKNINGSGRAD DYGN

-~- VERKNINGSGRAD QAG I k1.6.00 -1A.00)

'3/T

~ I I I I
1/8 DATUM

Figur llo Dygnsverkningsgrad och dagsverkningsgrad for olika

driftfall.
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3.2.3 Effektuttag
•

Effektuttaget fran asfaltytan har ur matdata beraknats enligt (2)a

P = Q C 0T (2)

P = effektu~tag (W)

C = varmekapacite~ for vatten = 1160 (Wh/m3, °C)

Q - vattenflode (m3/h)
•

4T - temperaturhojning hos vattnet (°C)

Effektuttaget har beraknats som dags- och dygnsmedelvarden, dessa

~ redovisas i bilaga 2. I Figur 12 visas dags- och dygnsmedelvarden

for effektuttaget tillsammans med motsvarande varden for total-

instralningen.

~ Hogsta dygnsmedeleffektuttaget erholls for driftfall 7 (Q = 2.9

m3/h T = 10°C) och var 170 W/m2, medelinstralad effekt var da

196 W/m2o Motsvarande dagsmedelvarden (kl 06.00-18 00) var 204

W/m2 respektive 300 W/m2. Lagsta dygnsmedeleffektuttaget erholls

~ for driftfall 3 (Q = 2.3 m3/h T = 18°C) och uppgick endast till

18 W/m2, medelinstralad effekt var da 209 W/m2.
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Hogsta effektuttaget erholls alltsa for driftfall med lag inlopps-

temperatur och hogt flode.

EFFEKT l W/m21

1400

1300

1 I 2\i 3 I 4 ~ 5 I~̀  I7 1 8

s•

~ ~ \• ~~~I I~ ~

I~I~
too

3/7

1 0=1,26 m3/h
2 0=1,78 m3/ h

T= ?,C
T= 7,C

3 0=1,40 m3/ h
4 0= 1, 71 m3/ h

T=18,C
T=10,C

S 0= 2,94 m3/ h
6 0= 3, 30 m3/ h

T= 7 C
T=16,C

7 0= Y,92 m3i h
B 0= 1.03 m3/ h

T=10,C
T= 8 C

-•- MEOELINSTR~LNING DAG Ik1.6.00-18.00)

-~- MEOELEFFEKTUTTAG OAG

-~ MEDELINSTRALNING D~YGN

-+- MEDELEfFEKTUTTPG dYGN

t/8 OATUM

Figur 12. Dygns- och dagsmedelvarden for effektuttag och in-

stralning for olika driftfall.

3.2.4 Avdunstning

Vattenbalans och energibalans

~ Vattenforlusterna for de olika driftfallen varierar mellan 124

1/h och 293 1/h (ca 5-8 % av inkommande flode). Vattenforlusterna

beror pa avdunstning fran och infiltration genom asfaltytan.

~ Antag att all energi forutom den som tas tillvara atgar till av-

dunstning enligt (3). Maximalt mojlig avdunstning kan da beraknas

och storleken pa respektive vattenforlustpost kan uppskattas. I

denna berakning kommer alltsa avdunstningen att overskattas sam-

~ tidigt som infiltrationen underskattas.

Wavd. _ Wtot.inst. _ Wuttag ~3~

Angbildningsvarmet for H2O = 628 Wh/kg

I Tabell 3 redovisas resultatet av berakningarna for respektive

driftfall under periodeno
t
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Tabell 3. Uppmatt total vattenforlust, beraknad maximal avdunst-

ning och infiltration for respektive driftfall under

~ faltforsoket. Berakningarna har utforts for dagperioden

(kl 06.00-18.00) under forsoket.

•

•

•

Driftfall
nr

Period
(datum)

Total vatten-
forlust (kg)

Maximal av-
dunstn. (kg)

Infiltratior
(kg)

1 3/7- 8/7 8 928 3 503 5 425

2 9/7-12/7 12 096 3 131 8 965

3 13/7-15/7 10 368 2 503 7 865

4 16/7-17/7 6 912 1 684 5 228

5 21/7-23/7 6 372 1 127 5 245

6 24/7-26/7 10 548 2 738 7 810

7 27/7-28/7 4 416 704 3 712

8 29/7-31/7 8 425 2 449 5 976

E 68 065 17 839 50 226

• Den genomsnittliga infiltrationen genom och avdunstningen fran as-

faltytan ar 160 1/h respektive 60 1/h. Medelinflodet under falt-

forsoket var 2 470 1/h. En vattenbalans for asfaltytan skulle mot

bakgrund av detta se ut enligt Figur 13. Motsvarande genomsnittliga

energibalans presenteras i Figur 14. Trots att en liten del vatten

forsvinner i avdunstning (2.5 %) utgor den en stor del av varme-

forlusterna (58 %).

C3

•

MAX.AVOUNSTNING
60l/h
(2,5 %)

INFLODE UTFLODE
2470 V h ~ 2250 V h
(100%) (91 %)

INFILTRATION
160 l /h
(6,5 %)

Figur 13o Genomsnittlig vattenbalans for asfaltytan under hela

• faltforsoket.
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FORLUST GNM AVDUNSTNING
2261 Wh/m2,dag
(58 %)

TOT. I NSTRALN.
3882 Wh/rt~dag UTTAGEN ENERGI
(100%) 1510 Wh/m?dag

(39 %)

FORLUST GNM INFILTRATION
111 W h / m?dag (~ T=10 ~C )
(3%)

Figur 14. Genomsnittlig energibalans for asfaltytan under falt-

forsoket.

Fl ode och temperatur

Av Figur 15 framgar avdunstningens beroende av flode och inlopps-

temperatur. Avdunstningen okar med ett minskat flode p g a att

en tunn och varm vattenfilm underlattar avdunstningen. For kon-

stant flode okar avdunstningen med okad inloppstemperatur. Den

minsta avdunstningen erhalls vid lag inloppstemperatur och hogt

flode.

AVDUNSTNING (kg/dag)

1100

1000

900

800 ~ T=BBC • T=10~C
• T= 7 ~ C

70 0

600

500

400

300

1,0 1,5 2,0

~ T = 16 ~C

■ T=16'C

• T=7~C

~ T = 8,C
T=10 C

2,5 3,0 3,5 FLOOE (m3/ h )

Figur 15. Avdunstningens beroende av flode och inloppstemperatur.

•
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Av Figur ?6 framgar att inloppstemperaturen har liten inverkan

pa utloppstemperaturen, som bleu maximalt 27°C. Den laga max-

temperaturen kan forklaras med att vid denna temperatur balanseras

ytterligare energitillskott med okad avdunstning.

MAXIMAL UTLOPPSTEMP.(~C )

30

N ~ ~

~ •
20

10

10 20 30 INLOPPSTEMP.(~C )

Figur 16. Utloppstemperaturen som funktion av inloppstemperaturen

for nagra dagar med likartad vadersituation.

Instralning

Sambandet mellan instralning och avdunstning f ramgar av Figur 17.

Dessutom visas relativa luftfuktigheten. Kurvorna ar ritade for

driftfall 1 (Q = 2.3 m3/h, T = 7°C). Vaderleken under veckan

varierade fran helt mulet till klart vader. Hog instralning varmer

l uften och minskar den relativa luftfuktigheten, vilket okar av-

dunstningen.

tOTALINSTRALNING (W/mZ 1

T AVOUNSTNING (kg/dag)
RELATIV IUFTFUKTIGHET ( % I

100

90

BO

70

60

50

40

•30

~o Totalinstr~l^ing

~~ Avdunstning

~.`` ~ Reiativ luftivkiighei

>a
~\

.`

~~~---•
. ~.'

3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 6/7 DATUM

100% vxt. vxl. 0 % 0 % 0-5
moln. moln. moln. moln moln moln.

Figur 17o Avdunstning, medelinstralning och medelvardet pa rela-

~ tiva luftfuktigheten under dagperioden (kl 06.00-18.00)

under driftfall 1 den 3/7-8/7 1983.
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3.2.5 Algpavaxt

Da faltforsoket ayslutades upptacktes en tunn gron algpavaxt Tangs

~ langsidorna och vid utloppet pa asfaltytana Algerna forsvann da

asfaltytan torkat upp efter forsoket.

3e3 Slutsatser

~ Av Figur 18 framgar det att ett hogt flode och en lag inlopps-

temperatur hojer verkningsgraden. Ett hogt flode okar effektut-

taget, en lag inloppstemperatur okay mojligheterna att to till-

vara luftvarmen samt minskar avdunstningen och darmed varmefor-

~ lusterna.

t

•

•

.,

.,

•

Figur 18. Verkningsgradens beroende av flode och inloppstemperaturo

En idealiserad bild av verkningsgraden som funktion av flodet samt

utloppstemperaturen som funktion av flodet visas i Figur 19.

Den overspolade ytans energiverkningsgrad narmar sig asymptotiskt

maxvardet med 'okat flode samtidigt som utloppstemperaturen sjunker

mot inloppstemperaturen. Det optimala flodet for hogsta temperatur-

kvalitet erholls da flodet anpassas sa att jamviktstemperaturen

precis uppnas vid utloppet fran ytan.

•
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VERKNINGSGRAD (°/a )

MAX -----

FLODE

UTLOPPSTEMPERATUR (' C )

MAX

inloppstemp:

FLOOE

Figur 19. Idealiserad bild av verkningsgraden som funktion av

flodet samt utloppstemperaturen som funktion av flodet.

Effekt- och energiuttaget fran asfaltytan okay med okad instralning,

se Figur 20, medan det relativa utbytet sjunker enligt Figur 21.

MEDELEFFEKTUTTAG

400 
(W/mZ)

300

200

~~0

. dygnvarden
o dagvardenikl 6.00-1B.Q0)

~A
~O

0 o a
• o o ~

8 ~~
O

• ~ O
•~

~ ~ ~ ~~ ~ ❑

~ o•

VERKNINGSGRAD(% 1

~ o dygnvarden
• o dagvarden (kl 6.00-18.00)

• a

a
0 0

• m o
o. ~ o

5Q ~ O
~ o

a o O O

Oe

100 2U0 300 400 ~~ ~p0 200 300 400 MEOELINSTRALNING
IW/ mz)

Figur 20. Effektuttagets be-

roende av instral-

ningen.

Figur 21. Verkningsgradens be-

roende av instral-

ningen.

4 Faltforsoket har visat att hogsta effektuttag och verkningsgrad

erhalls for driftfall med hogt vattenflode och lag inloppstempera-

tur. Den hogsta dygnsmedeleffekten var 170 W/m2. Det mojliga energi-

uttaget fran asfaltytan under 100 sommardygn har uopskattats till

~ 400 kWh/m2. Maximal dygnsmedeleffekt (170 W/m2) har anvants efter-

som denna effekt erholls for Basta driftfall och ej for extrem

vaderlek.

•

•
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4. TAKYTAN

4.1 Forsoksbeskrivning

• 4.1.1 Utfornning

Forsoksytan bestod av ett 75 m2 (12x6.25 m) stort plattak med en

l utning pa 15.4° mot soder, se Figur 22. Byggnaden som anvands

till forradsutrymme ar inte isolerad. Takytan utgors av rod

~ korrugerad plat. Forradets lokalisering vid Hogskolan visas i

Figur 3, Ka p. 2.

t

•

•

Vattenspridningen pa taket utfordes med ett 50 mm perforerat
i

PVC-ror. Perforeringen borrades i roret ~ 3 mm och anpassades

efter korrugeringen pa taket, se Figur 23. Pa detta Batt spreds

vattnet pa ca 40 % av takytan. De torra delarna av taket 6idrar

~ emellertid till vattnets uppvarmning genom varmeledning och se-

kundar stralning.,Det uppvarmda vattnet samlades uop av hang-

rannor och stupror.

i

•

•

-19-

Figur 23. Perforeringens anpassning efter korrugeringen pa taket.

•

Figur 22. Bild pa takytan dar forsoket utfordes.
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4.1.2 Matsystem

Av Figur 24 framgar utformningen av matsystemet. Vattenflodet

a mattes med en flodesmatare (Spanner-;Pollux) som avlastes varje

timme under dagtid. Inlopps- och utloppstemperaturen mattes med

termoelement (koppar/konstantan) och en barbar digital tempera-

turmatare ('Fluke 2190A). Matningarna utfordes varje timme under

~ dagtid. given lufttemperaturen i kallforradet mattes Wagon gang

per dag.

Klimatdata sasom straln~ng, lufttemperatur, luftfuktighet och

• vindhastighet antogs vara detsamma som for omradet med asfalt-

ytan.

•

FLODESMATARE

PEL-

Figur 24. Planskiss over matpunkternas placering pa takytan.

4.2 Resultat

• 4.2.1 Matresultat

En veckolang studie av en overspolad takytas funktion som sol-

fangare utfordes den 7-14 juli 1983. Av Tabell 4 framgar vilka

floden och inloppstemperaturer som kordes under perioden.
t

~z.o m

INLOPPSTEMP. ~P~C-ror

i t ~+

i I I~ i 3

I~

~.
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Tabell 4. Flode och inloppstemperatur for de olika dagarna under

forsoket.

Dag nr 1 2 3 4 5 6

Flode m3/h 3.0 1.8 3.0 3.6 2.9 recirkulation

Inloppstemp C 5.5 6.0 5.5 16.0 5.5 av vatten

De olika driftfallen kordes vardera under 1 till 3 dagar (10 h/d).

Vattenledningsvatten anvandes for overspolningen. Forutom for re-

cirkulationen (se kap. 4.2.3) ges en overgripande beskrivning av

~ resultatet fran forsoket i Figur 26. Den hogsta utloppstempera-

turen pa vattnet var 20°C (den 1 1/7) flodet var da 1.8 m3/h och

inloppstemperaturen var 6°C. Den totala instralningen korrigerad

for taklutningen varierade under dagen mellan 200 W/m2 och 720

~ W/m2. Det hogsta effektuttaget var 560 W/m2 (den 7/7) flodet var

da 3.0 m3/h och inloppstemperaturen var 5.5°C. Minsta effekt-

uttaget var 30 W/m2 (den 13/7) flodet ~var da 3.6 m3/h och in-

loppstemperaturen var 16°C.

•

Vadersituationen for perioden var for de forsta tva dagarna

klart vader under de tre andra dagarna var det vaxlande molnig-

het.

Takytan reagerar snabbt pa forandringar hos stralningsintensi-

teten. Den 14/7 mattes vattnets utloppstemperatur varje minut

mellan klockan 08.35 och 09.05, se Figur 25. Under matperioden

i~ noterades det om taket var i skugga eller sol. Utloppstempera-

turen varierade med DT 3.5°C pa 10 minuter beroende pa om det

var mulet eller klart vader.

~, ~( t
TEMP. ~C ~I

20

--'"----__----'"'. ._-- LUFTTEMPERATUR

~p o'' — — •_,~./ \.~ ~ UTLOPPSTEMPERATUR

INLOPPSTEMPERATUR

8.00 900 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 95.OU T101kl)

Figur 25. Utloppstemperaturens variation med vaderleken.
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Figur 26. Lufttemperatur, inloppstemperatur och utloppstemperatur samt totalt instralad effekt mot taket

samt mot en horisontell yta och uppsamlad effekt under falt~orsoket med takytan 7/7-14/7 1983.
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Forutom dessa parametrar mattes aven lufttemperaturen i kall-

forradet med och utan driftkorning samt rinntiden for vattnet

~ pa taket.

-23-

Lufttemperaturen i kallforradet uppgick till 18-20°C under drift-

korning, utan driftkorning var temperaturen 29°C. Temperatur-

~ sankningen p g a driftkorningen var alltsa ca 10°C. Detta varde

gar inte direkt att overfora till andra byggnader eftersom taket

var oisolerat.

~ Rinntiden for vattnet pa taket var 6.2 s d.v.s hastigheten for

vattnet pa taket var ungefar 1 m/s.

4.2.2 Verkningsgrad och effektuttag

~ Verkningsgraden och effektuttaget fran takytan har beraknats pa

samma Batt som for asfaltytan (jmf kap. 3.2.2).

I Tabell 5 redovisas medelinstralningen korrigerad for taklut-

~► ningen, medeleffektuttaget samt verkningsgraden for de olika
dagarna. Det hogsta effektuttaget var 464 W/m2 flodet var da
3.0 m3/h och inloppstemperaturen var 5.5°C. Lagsta effektuttaget
var 90 W/m2 flodet var da 3.6 m3/h och inloppstemperaturen var

~ 16°C.

Hogsta effektuttag och verkningsgrad erholls for driftfall med
lag inloppstemperatur och hogt flode.

'7
Tabell 5. Medeleffektuttag och verkningsgrad for takytan.

lode Inlop s- Medel- ~~1ede1- Verknings-
Datum m3/h temp.gC Vader instr. utt g grad

W/m2 W/m~

7/7 3.0 5.5 sol 566 464 82
11/7 1.8 6.0 sol 569 317 56
12/7 3.0 5.5 vxl.m. 403 335 83
13/7 3.6 16.0 vxl.m. 423 90 21
14/7 2.9 5.5 vxl.m. 432 278 64
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4.2.3 Recirkulation av vatten

Den 8 juli utfordes ett forsok med att recirkulera vatten pa

~ taket. Vid recirkulationen anvandes en tunna som inneholl 150 1

vatten. Denna placerades under stuproret fran taket varvid en

pump fick pumpa upp vattnet pa taket igen. Vattnets begynnelse-

temperatur var 9°C. Under dagen var det 0-5 % molnighet och

~ hogsta lufttemperaturen var 29°C.

Den hogsta utloppstemperaturen bleu 35°C och uppnaddes efter tva

timmars recirkulation av vattnet, se Figur 27. Temperaturhoj-

~ ningen pa vattnet var storst i borjan av recirkulationen. Efter

1.5-2 h recirkulationen bleu inloppstemperaturen och utlopps-

temperaturen densamma. Avdunstning och lackage var ungefar 10 1

den forsta timmen och 40 1 den andra timmen.
•

i

TEMPERATUR ~C

~•~ 
~-.

30 /~

20
/ - INLOPPSTEMPERATUR

-•- UTLOPPSTEMPERATUR

10

10.00 11.00 1200 T I D (kl )

Figur 27. Utloppstemperatur och inloppstemperatur vid recirku-

lation av vatten pa taket.
•

4.3 Slutsatser
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Hogsta effektuttaget och verkningsgraden erholls for driftfallet

~ med hogt vattenflode (3.0 m3/h) och lag inloppstemperatur (5.5°C).

Medeleffektuttaget under dessa dagar var 360 W/m2. het mojliga

energiuttaget fran takytan under l00 sommardagar har uppskattats

till 360 kWh/m2, ar. Medeleffekt for Basta driftfall under 10 h

~ per dag har anvants i berakningarna.

En grov uppskattning av energiuttaget for 24-timmars drift ger

30 % okning d.v.s 460 kWh/m2, ar.

•



• -25-

5. SLUTSATSER

5.1 Jamforelser mellan asfaltytan och takytan

~ I Tabell 6 presenteras en jamforelse mellan asfaltytan och tak-

ytan vad galley hogsta momentana effektuttaget och hogsta medel-

effektuttaget under faltforsoket. Forutom detta presenteras till-

horande utloppstemperatur, flode och verkningsgrad.

J

Tabell 6. Jamforelse mellan takytan och asfaltytan vad galley

hogsta momentana effektuttag och hogsta medeleffekt-

uttag.

Asfaltyta (200 m2) Takyta (75 m2)

Hogsta effektuttag 300 W/m2 560 W/m2
(momentant)

Utloppstemperatur 25°C 18°C

Fl ode 2.9 m3/h 3.0 m3/h

Hogsta medeleffektuttag 240 W/m2 464 W/m2
(dagvarde 06.00-18.00)

Hogsta utloppstemp. 26°C 18°C

Verkningsgrad 63 % 82

Flode 2.9 m3/h 3.0 m3/h

Den storsta skillnaden mellan forsoken ar forsoksytornas storlek

200 respektive 75 m2. Eftersom flodet i Tabell 6 ar ca 3 m3/h

for bada fallen ar forsoken svara att jamfora. Om flodet var

proportionellt skulle asfaltytans flode vara ca 8 m3/h, vilket

skulle hoja effektuttaget och sanka utloppstemperaturen (jmf kap.

3.3). Verkningsgraden skulle ocksa stiga pa asfaltytan. Folj-

aktligen skulle en proportionell vattenspridning medfora att as-

falt- och takytan i Tabell 6 skulle narma sig varandra. Med ut-

gangspunkt fran dessa faltforsok kan alltsa ingen saker slut-

sats dras om vilken yta som ar effektivare som solfangare.

Faltforsoket hay visat att takytan reagerar snabbare an asfalt-

ytan for variationer hos stralningsintensiteten. Detta beror pa

att plattaket hay mindre massa per ytenhet och hogre varmeled-

ningsformaga an asfaltytan.
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Takytor kan lattare utnyttjas som solfangare an asfaltytor. Detta

beror pa att man kommer ifran praktiska problem genom att vattnet

~ rinner pa taket och inte pa marken. Ett enklare insamlingssystem

for det varma vattnet kan ocksa utvecklas for taket. Asfaltytor

som inte ar sa trafikerade av bilar och manniskor kan utnyttjas

som solfangare, en sadan yta kan t ex vara ett flygfalt.

r,~.
5.2 Energiuttag och effektuttag

Energiuttaget fran asfaltytan och takytan har med hjalp av detta

faltforsok uppskattats till 400 kWh/m2, ar respektive 360 kWh/m2,

~ ar. Driftsperioden har da antagits vara 100 dagar per ar. Asfalt-

ytan ar i drift hela dygnet medan takytan ar i drift 10 h per

dygn (enl faltforsokets genomforande).

~ Med ett varmeutbyte pa 400 kWh/m2, ar f ran asfalt- och takytan

skulle det erfordras 65 m2 asfalt- eller takyta for att tacka

arsvarmebehovet (25 000 kWh) for ett enfamiljshus d v s takytan

pa ett normalstort hus skulle racka till for att tacka detta

~ behov. Detta forutsatter att varmen kan lagras fran sommar till

vinter.

Laga krav pa temperaturkvaliten fran "solfangaren" hojer det

~ mojliga effektuttaget fran densamma (jmf kap. 3.3). En lagre

temperaturkvalitet Banker emellertid varmefaktorn i en efter-

foljande varmepump, se Figur 28. Ytsolfangarens effektuttag

optimeras med hansyn tagen till hela uppvarmningssystemet, for

~ att utn tt'a varme um eny ~ p p pa Basta Batt.

8

6
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20 30 »0 50 EO 7G 8C
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,u,2 _ Q~ + W

QZ ~~~W
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Figur 28. Varmefaktorns beroende av temperaturhojningen (kalla:

Fjarrvarmeteknik for framtiden Rapport 252 IVA).
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5.3 Ekonomisk potential

Kostnaden for ett konventionellt takintegrerat solfangarsystem

pa ett nybyggt flerbostadshus ar idag 1400 kr/m2 varav halva

kostnaden star for solfangaren. Med eti energiuttag pa 400 kWh/

m2, ar blir energipriset 36 ore/I<Wh. Detta under forutsattning

av en realranta pa 6 % och 15 ars ayskrivningstid. Motsvarande

energipris med latt och tung eldningsolja vid 80 % pannverknings-

grad blir 23-29 ore/kWh [3].

Ytsolfangare ka~ anlaggas aysevart billigare. Befintliga tak-

och asfaltytor kan anvandas efter montering av ett enkelt system

for spridni~3 och uppsamling av cirkulationsvattnet.

Det ar inte mojligt att ur genomfort forsok berakna kostnaden

for ett ytsolfangarsystem. Aktuell forskningsbudget pa 71 kkr

motsvarar emellertid 260 kr/m2 solfangare, vilket indikerar en

lag slutlig kostnad.

Forskningen inom solvarmeteknik har som mal att solfangarnas

anlaggningskostnad (kopplade till fjarrvarme eller gruppcentral)

ska nedbringas till 1000 kr/m2 med en energiproduktion pa 400

kWh/m2, ar [3].
i

Varmeinsamling fran Plana hardgjorda ytor i samhallet ar mot

bakgrund av detta ett intressant alternativ till konventionella

~ solfangare. Detta galley bade ekonomin i systemet och energiut-

taget (jmf kap 5.2) fran ytorna.

Tak- och asfaltytor ar utpraglade lagtemperatursolfangare. Under

sommartid kan varmen anvandas direkt elder via varmepump beroende

~ pa onskad temperatur. Pa langre sikt Jigger lagtemperatursol-

fangarens framtid i system med sasongsvarmelager for uppvarmning

av bostader vintertid.
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6. FORTSATT ARBETE

For den fortsatta utvecklingen av ''ytsolfangare" bor teoretiska

~ studier och forsoksverksamhet ga hand i hand. Den narmaste fort-

sattningen bor dock inriktas mot en teoretisk optimering av yt-

solfangaren vad galler flode och temperaturkvalitet. Detta inne-

bar att for varierande solinstralning och andra klimatfaktorer

~ varieras flodet sa att energiforlusterna minimeras med hansyn

tagen till utloppstemperaturen.

Den veckolanga takstudien, som genomfordes utanfor aktuellt pro-

jekt, indikerar att taksolfangaren tycks vara den praktiskt mest

attraktiva ytsolfangaren. Redan under sommaren 1984 kan noggranna

matningar Boras for att klargora en overspolad platytas snabba

respons pa sol/skugga. Den kyleffekt som uppstar i byggnader med

~ ytsolfangare bor ocksa klargoras eftersom detta kan vara en viktig

gratiseffekt av ytsolfangare pa tak.

Det ar ocksa nodvandigt med systemstudier av (varme) produktion

~ - lagring - konsumtion speciellt med utnyttjande av varmepump,

bade vid laddning och uttag fran varmelager. En inventering av

mojliga ytsolfangare liksom vilken typ av byggnader som ar sar-

skilt lampade (ex fabriks-skolbyggnader) bor Boras. Den obser-

~ verade algpavaxten pa asfaltytan bor uppmarksammas i det fort-

satta arbetet. Med systemstudien som grund erhalls underlag for

en ekonomisk kalkyl av systemet lagtemperatursolfangare -- varme-

_ pump - varmelager.

Da projektet LULEVARME ayslutas 1985 finns det goda mojligheter

att testa ytsolfangare i stor Skala (2.5 GWh) i system med varme-

pumpar och varmelager.
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V~~~IE~VERFORING TILL YTSOLFANGARE

Allmant

Man skiljer pa tre olika former av varmetransport namligen stral-

ning, varmeledning och konvektion. Straining ar en elektromagne-

tisk vagrorelse. Varmeledning ar en overforing fran molekyl till

molekyl av kinetisk energi. Konvektion slutligen ar stromnings-

rorelser i vatska eller gas varigenom varme transporteras. Kon-

vektion kan inte ske utan varmeledning. Varmeoverforing genom kon-

vektion ar inte direkt forknippat med en materialkonstant utan

beror av flera faktorer som hastighet, viskositet, specifikt varme

och varmeledningsformaga.

Energibalans for en overspolad yta

Antag att varmeflodet till vattnet pa en overspolad yta ar lika

stort over hela ytan. En konsekvens av detta blir att temperatur-

differensen mellan vattnet och luften respektive vattnet och marken

ar konstant. Antagandet ar korrekt om man anvander sig av vattnets,

l uftens och markens medeltemperatur.

Figur 1:1. Energibalans for en overspolad yta.

Ett integrationselement, dA, laggs in over ytan. Den varmemangd

som per tidsenhet (effekt) overfors till elementet blir enligt

foljande:
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effekt = varmeoverforing + varmeledning + nettoin- -avdunst-

fran lu~ ~_~ fran marken straining nings-

~ varme

T -T
= adA(T~-T~) + a ms ~ dA + rdA - WPmp (1)

~,~~
dQ = effektat
a = varmeoverforingstal (W/m2, K)

~ T~,T~,Tm = medeltemperatur for Tuft, vatten och mark

a = varmeledningstalet (W/m, K)

S = skikttjocklek (m)

~ mP = avdunstningsflode (kg/s)

WP = angbildningsvarmet for vatten (J/kg)

I' = nettoinstralningen (W/m2)

~ men p4 kan ocksa skrivas som

= m cP dT (2)

i
m = massflode (kg/s)

cP = varmekapacitiviteten for vatten (J/kg,K)

dT = temperaturhojningen hos vattnet i elementet dA
•

(1) och (2) ger nu:

T -T
adA(T~-T~) + a ms ~ dA + I'dA - Wpmp = m cp dT (3)

Enligt Aerodynamiska metoden Bengtsson [1] ar avdunstningen fran

en fri vatskeyta enligt foljande:

~ E = 0.13(1+0.72u) (e~-e) (4)

•
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E = avdunstning (kg/m2, dygn)

u = vindhastighet pa 2 m niva (m/s)

~ e~ = mattnadsangrycket vid vattenytans temperatur (mbar)

e = luftens angtryck (mbar)

~ Om avdunstningen fran den overspolade ytan antas ske enligt (4)

ges avdunstningsflodet, mp (kg/s), over integrationselementet

dA av (5).

E
R mp 24 3600 

dA

(5) insatt i (3) ger nu:

~ adA(T~-T~) + ~ TmST~ dA + rdA - wp g6E400 
dA =

= mcP dT

(5)

Integration over hela ytan S2 samt over hela temperaturspranget
•

d v s inloppstemperaturen T~ och utloppstemperaturen Tu ger nu:
:.~

S2 [a(T~-T~) + a TmsT~ + r - WP 86E400~ = m cP~Tu-Ti) ~6)

i
Ur (6) erhalls ett uttryck for utloppstemperaturen.

S~ [a(T~-T~) + a TmST~ + I' - Wp 86E400~ 
-

~ Tu = + T~ C7)
m cp

Utloppstemperaturen kan alltsa bestammas av (7) forutsatt att

nettoinstralning, varmeoverforingstal, varmeledningstal, medel-

~ temperatur och avdunstningsflode ar kant.
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BILAGA 2

VERKNINGSGRAD SAMT DAGS- OCH DYGNSMEDELVARDEN FAR EFFEKTUTTAG

• OCH INSTRALNING UNDER FALTFORS~KET MED ,4SFALTYTAN 3/7-1/8 1983.
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Datum

Jul i

Dagsmedelvarden
Medel- Medel-
effekt- instr.
utt~g eff~kt
W/m 6J/m

Verkn-
grad
%

Datum

Jul i

~ygnsmedelvarden
Medel- Medel-
effekt- instr.
utt2g eff~kt
W/m Ll/m

Verkn-
grad

3 153 248 62 3-4 120 129 93

4 146 291 50 4-5 114 158 72

5 166 256 65 5-6 114 1 ?~ 3`i

6 190 429 44 6-7 133 216 61 4

7 223 415 54 7-8 160 212 76

8 212 367 58 9-10 137 172 80

9 186 337 55 10-11 110 193 57

10 159 398 40 11-12 107 200 54

1 1 156 412 38 13-14 6 177 3

12 141 313 45 14-15 6 125 5

13 57 375 15 16-17 64 153 42

14 44 274 16 17-18 63 156 40

15 134 240 56 18-19 107 36 299 2

16 102 294 35 21-22 102 114 89

17 95 345 28 22-23 135 145 94

18 106 8 1325~~ 24-25 93 193 48

~ g 25-26 75 184 41

20 27-28 170 186 91

21 145 246 59 28-29 725 119 1053

22 188 289 65 29-30 40 112 36

23 232 324 71 30-31 38 110 35

24 168 406 41 31/7- 41 162 25
25 138 376 37 ~/8.

26 158 420 38

27 237 375 63

28 170 216 79

29 68 322 21

3U 57 238 24

31 60 350 17

• 1) och 2) lag instralning p g a ihallande regn.

3) hog utstralning under natten
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