
Luftförvärmare 
Inledning 

Jag och min grupp har byggt en luftförvärmare. En luftförvärmare fungerar genom att kall luft går in i 

ett aluminium rör som är i en låda och värmer upp luften eftersom att aluminium har bra 

värmekapacitet och kan då bli riktigt varmt när solen ligger på. Aluminium rören är oftast vid 

plexiglas så att solstrålarna kan träffa rören men inte släppa ut värmen. Luftförvärmare är också svart 

för att absorbera all ljus som träffar luftförvärmaren. En luftförvärmare är mycket billig och lätt att 

bygga men också bra för naturen för att den använder bara solen för värme. Den är dock inte så 

effektiv eftersom att den kan bara användas när solen ligger på. Så den funkar inte alls bra när det är 

molnigt eller när det är natt.1 

Effektivitet 

En luftförvärmare är väldigt bra för ett hållbart samhälle för att den går att tillverka med återvinnbara 

material och är simpel att bygga. Den använder också bara solen som energi för att värma upp luften. 

En värmepump t.ex. använder mycket el som kan komma från en dålig källa som kol eller olja vilket 

är dålig för ett hållbart samhälle men också hela världen. Men en luftförvärmare har väldigt dålig 

effektivitet om man jämför andra alternativ som finns. Man måste också ha mer en 1 luftförvärmare 

för att märka en skillnad i temperatur. Så jag tror inte att en luftförvärmare skulle vara nytta till ett 

hållbart samhälle.2 

Genomförande 

Allt gick som planerat, vi hade en liten seg start när vi planerade hur vi skulle bygga luftförvärmaren. 

Men när vi fick en bra grund så gick det snabbt. Vi började med att välja ut en skiss som vi skulle utgå 

från. Sedan så började vi att göra lådan som är 60 cm längd och bredd med 16 cm djup för att vi ville 

inte ha en liten eller en för stor luftvärmare då det kan påverka effektiviteten på luftförvärmaren. Efter 

det så la vi in aluminium folie i lådan för att kunna få ut så mycket värme av solen som vi kan. Vi 

målade sedan lådan, aluminiumfolien och aluminiumrören svart för att absorbera allt ljus. Och tejpade 

hela lådan med svart tejp för att ge den lite stil men också så att hela lådan ska absorbera värmen och 

inte bara insidan. 

 

                                                           
1 http://teknikprojektet.se/?p=4948 , http://teknikprojektet.se/?p=4324  
2 http://teknikprojektet.se/?p=4324 , http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Fossila-branslen/  
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Vad kunde jag gjort annorlunda? 

Om jag hade ett till tillfälle att bygga en luftförvärmare igen så skulle jag göra några förändringar på 

den. Jag skulle använda längre aluminiumrör för att ge luften mer tid att värma upp. Problemet med 

det är att luften kan fastna i luftförvärmaren och inte åka ut, så för att hindra detta så skulle jag 

installera en fläkt för att få bättre luftflöde i luftförvärmaren. Fläkten skulle få el från en solpanel som 

sitter är fast på luftförvärmaren. För då behöver den inte något batteri och är bra för ett hållbart 

samhälle. Jag skulle också måla luftförvärmaren med ett material som heter ventablack. Ventablack 

absorberar allt förutom 0,035 av synligt ljus. Detta gör att ventablack är jätte bra att absorbera värme. 

Den kan absorbera 7.5 gånger så mycket energi som koppar kan. Det skulle öka luftförvärmarens 

effektivitet mycket mer. Det ända negativa med detta kan vara priset men jag vet inte hur mycket det 

kostar att köpa ventablack.3 

 

                                                           
3 http://www.designntrend.com/articles/16676/20140714/researchers-create-super-black-material-so-dark-
the-human-eye-cannot-process-it.htm  
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