
Energiprojektet 
Luftförvärmare 

 

Vi, TE15, har fått i uppgift att bygga ett energisystem och vår grupp har då konstruerat en 

luftförvärmare. En luftförvärmare är ett miljövänligt energisystem som använder sig av solens 

energi för att värma upp luft.  

Fakta: 

När vi byggde vår luftförvärmare så utgick vi ifrån fakta kring hur en luftförvärmare bör fungera. 

Vi använde oss av fakta kring svartkroppsstrålning som berättar att insidan av luftförvärmaren 

bör vara svart för att absorbera så mycket solljus som möjligt. Vi visste även att varm luft stiger, 

så vi tog hänsyn till det när vi byggde vår luftförvärmare. Vi utgick även kring fakta kring 

växthuseffekten när byggde, att energin skulle stanna kvar i luftförvärmaren med hjälp av 

transparant plast. Det fungerar genom att plasten reflekterar tillbaka mycket av solljuset till 

luftförvärmaren när det försöker ta sig ut ur den. Eftersom att solljuset då är kvar inne i 

luftförvärmaren så blir det varmare.  

Hållbart samhälle: 

Luftförvärmare är ett mycket smart energisystem utifrån att skapa ett hållbart samhälle, då det 

använder sig utav en förnyelsebar energikälla, solkraft. För att skapa ett hållbart samhälle så 

behöver vi fler miljövänliga energisystem och sluta använda oss av energisystem som förbrukar 

fossila bränslen. Detta för att bl.a. minska den globala uppvärmningen som är ett av de absolut 

största hoten mot ett hållbart samhälle. Då vår luftförvärmare är ett självgående system som inte 

är beroende av varken förbränning eller elektricitet för att vara operativ så är den mycket bra för 

miljön. 

Icke miljövänliga energisystem som t.ex. kolkraft och oljekraft, har stora negativa konsekvenser 

oss. Ett av de negativa fenomenen som icke miljövänlig kraft ger upphov till är den globala 

uppvärmningen, som innebär att planeten långsamt blir allt varmare. Något som innebär 

allvarliga följder för oss i framtiden. Den globala uppvärmningen gör bl.a. att isarna i Arktis 

smälter, vilket skulle innebära att vattennivån i våra hav höjs. Något som innebär att en stor del 

landmassa, och då även städer, skulle hamna under vatten. Den globala uppvärmningen orsakar 

även torka, där jordbruket är en av de som drabbas värst. Detta är allvarliga konsekvenser som 

kommer att bli en allt större verklighet om vi inte ändrar våra vanor, därav våra sätt att producera 

energi på. Det är där som luftförvärmare kommer in i bilden. Med ett naturligt självgående 

system och med minimal negativ miljöpåverkan så är luftförvärmare ett steg i rätt riktning.   

 

Idén: 

Idén med luftförvärmaren var att ha ett självgående system som tog vara på hela luftförvärmarens 

volym för att kunna värma upp så mycket luft som möjligt. Så tanken var att ha två stycken 



träplankor, ”luftseparerare”, i luftförvärmaren som skapar en sorts väg som luften transporteras 

igenom. Eftersom att systemet skulle vara självgående och inte använda en fläkt för att få luften 

att röra på sig, så behövde vi använda fenomenet som är att luften stiger när den blir varmare. Så 

genom att göra så att vägen som luften tar går vertikalt uppåt och neråt så kan vi så ett naturligt 

tryck i luftförvärmaren som pressar luften framåt. Idén var också att luftförvärmaren skulle 

använda sig utav en växthuseffekt för att kunna bli varm och för att bevara värmen. Det gjordes 

möjligt eftersom att den transparanta plasten håller inne mycket av solljuset i lådan, ungefär som 

ett växthus. Insidan av luftförvärmaren skulle vara målad med svart färg för att absorbera så 

mycket solljus som möjligt.    

 

Det här är skissen som vi utgick ifrån i början 

av vårt arbete.  

När vi planerade vår luftförvärmare så stod det mellan två material att ha inne i luftförvärmaren, 

svartmålat trä eller aluminium. I slutet så valde vi att bygga den i trä. Några tekniska egenskaper 

hos trä är att det har en låg densitet, och då även en bra specifik värmekapacitet. Vilket är viktigt 

att ta hänsyn till när man bygger en luftförvärmare. Några andra saker som är bra med just trä är 

att det är enkelt att forma om genom att t.ex. såga till det så att det får rätt form, och att det är ett 

billigt material att köpa in. En annan sak som är bra med att bygga luftförvärmaren i trä är att vi 

kunde måla det svart så att det absorberar så mycket solljuset som möjligt när det träffar det.   

Aluminium har även det bra tekniska egenskaper som skulle passa bra till en luftförvärmare, fast 

det finns även negativa aspekter med användandet av det. En av dessa saker är att det inte är 

särskild hållbart, då det går åt väldigt mycket energi för att ta fram det. Energi som ofta har 

producerats från förbränningskraftverk som släpper ut mycket koldioxid till luften, som bidrar till 

den globala uppvärmningen. Dock så har även trä negativa konsekvenser för miljön då man 

behöver hugga ned träd för att få fram virket. Fast ur ett miljö perspektiv så tycker jag fortfarande 

att trä är bättre än aluminium, då man även där behöver hugga ned skog för att skapa utrymme för 

gruvor och kraftverk som producerar aluminiumet. När man hugger ned skog för att få trävirke så 

kan man även plantera nya träd för att minimera påverkan det har på miljön. 

Så trä är ett ämne som både har bra tekniska egenskaper som passar bra till vår luftförvärmare, 

samtidigt som det är relativt bra för miljön.    

 

Byggprocessen: 



Det första vi gjorde när vi skulle påbörja detta projekt var att göra ritningar över design och 

funktion. De gjordes antigen för hand eller i ”Paint”. När ritningarna var gjorda så gjorde vi en 

3d-moddel av den färdiga luftförvärmaren i Autodesk ”Inventor”. Det genomfördes genom att 

först göra varje enskild del av luftförvärmaren såsom t.ex. undersidan och sidorna, som vi sedan 

satt ihop med ”assembly”-funktionen och ”constrain”-verktyget. När vi sedan hade gjort en 3d-

modell var så bestämde vi vilken vi skulle bygga. Efter det när vi hade en plan över vad som 

skulle byggas så började vi med det praktiska bygget av luftförvärmaren. Det första vi gjorde var 

att planera var de olika träplankorna skulle vara utifrån bottnen, när i sedan hade gjort det så för 

borrade vi träplankorna som skulle vara sidorna, och bottnen som vi skulle bygga ifrån.  

 

När det var gjort så började vi skruva ihop det som skulle bli vår luftförvärmare. Sidorna 

skruvades fast i bottnen och varandra, och ”luftseparerarna” skruvades fast i bottnen och i 

sidorna. Att skruva dit ”luftseparerarna” i bottnen var en liten utmaning eftersom att vi inte kunde 

se vart vi behövde borra och skruva, eftersom att de skulle skruvas fast underifrån och mitt på 

bottnen. Vi fick lösa det genom att mäta distansen mellan sidorna och ”luftseparerarna” och borra 

där de borde vara. Något som fungerade bra. När vi gjort färdigt själva grunden av 

luftförvärmaren så målade vi den svart. Vi började med att måla med sprejfärg, fast gick sedan 

över till att måla värdigt med vanlig burkfärg då det var enklare och bättre. Efter vi hade målat 

och färgen torkat så tejpade vi igen eventuell glipor i luftförvärmaren som luften skulle kunna fly 

ut ifrån. När det var gjort så tejpade vi fast kanalplasten på luftförvärmaren.                     

                              

Detta är 3d-moddellen som skapades i ”Autodesk” ”Inventor” som vi gick efter.    

  

Detta är vår luftförvärmare under konstruktion.  



 

Nu så målar vi vår luftförvärmare med svart sprejfärg. 

    

I denna bild så är luftförvärmaren färdigmålad, eftersom att sprejfärgen inte täckte hela 

luftförvärmaren och för att den tog slut så målade vi även med svart burkfärg.  



 

Nu så tejpar vi kring kanterna i luftförvärmaren för att täta till den dör att se till så att ingen luft 

flyr ut genom den för tidigt. 

Slutsatser och förbättringar:  

Jag tycker att detta projekt har gått bra, och processen från idé till färdig produkt har även den 

gått bra.  

Det fanns plats för förbättringar med vår luftförvärmare och vårt arbete med den som skulle 

innebära att det hade blivit bättre. En av de sakerna är att se till att träplankorna som vi använde 

oss av jämnare, eftersom att de plankorna vi använde oss av var väldigt ojämna vilket skapade 

glipor i luftförvärmaren. En annan sak som hade kunnat förbättras var fördelningen och 

planeringen av arbetet, så att vi visste mer exakt vad som skulle göras vid varje tillfälle.  

Ytterligare en sak som hade kunnat förbättras var tätningen med svart tejp som skulle se till att all 

luft håller sig inne i luftförvärmaren innan det når utblåset. Eftersom att plasten inte satt perfekt 

mot ”luftseparerarna” inne i luftförvärmaren så skapades det även glipor inuti luftförvärmaren, 

vilket innebär att en del luft inte transporteras runt hela vägen i luftförvärmaren. Något som vi 

försökte jämna till med tejp, dock så blev det fortfarande inte riktigt bra.            


