
 
Luftförvärmare reportage 

 

Under en tre veckors tid har vi med gruppen byggt en luftförvärmare vilket är en låda som 

med hjälp av solen kan omvandla kall luft till varmare luft utan att den behöver något annat 

än solen som energikälla.  

Fakta vi har utgått ifrån 

För att en luftförvärmare ska fungera så effektivt som möjligt så ska man bygga den av trä 

eftersom att den luften ska komma in genom glaset eller vad man nu använder men trädet 

som lådan är byggd av leder värme dåligt och har dålig värmekapacitet så kommer värmen 

att stanna inom lådan. Att ha rör som leder luften i lådan är effektivt eftersom att luften 

kommer hållas och inte kunna läcka ut. Om röret är gjort av aluminium så kommer det även 

att värmas upp fort vilket kommer göra att luften kommer att värmas upp fort. Aluminium är 

även en mycket enkelt böjbar metall så rören kommer vara lätt att forma som man vill. 

Rören i lådan ska slingras som sicksack i ett mönster så att sedan när man ställer 

luftförvärmaren som den ska stå så att luften ska värmas upp i lådan och börja stiga 

långsamt och åka lägst med hela sicksack mönstret så att den hinner bli varm för att sedan 

komma ut ur lådan i utblåset. När den varma luften stiger så kommer kall luft automatiskt 

att sugas in i insuget eftersom att när luft förflyttar sig så måste annan luft fylla på vilket 

kommer göra så att luften cirkulerar och systemet kommer att köra på ända till solen slutar 

värma på den. Eftersom att svart är färgen som drar till sig värme så kommer 

luftförvärmaren bli som varmast om man färgar insidan och röret svart. 

Hållbart samhälle 

Eftersom att denna luftförvärmare inte på något sätt drivs av elektricitet eller några bränslen 

så kommer den att bidra till ett bra hållbart samhälle. Om man använder en luftförvärmare 

som värme källa istället för annan värme källa som drivs på till exempel el av ett 

kärnkraftverk så kommer det bli både billigare och mycket mer miljövänligt. Vanliga element 

som man brukar ha hemma brukar innehålla vatten vilket gör att en luftförvärmare som 

värmekälla kommer att spara på vatten som går åt värme. Även om värmen som vi har 

hemma går på elektricitet som är från vindkraftverk så är luftförvärmare mer miljövänliga 

och bättre eftersom att vindkraftverk har fler nackdelar än luftförvärmare. Till exempel så är 

det mycket dyrare med vindkraftverk än med luftförvärmare och så låter ett vindkraftverk 

väldigt högljutt. Eftersom att den är gjord av trä så är det inte någon farlig eller dålig för 

naturen resurs. 

Vår luftförvärmare   

Vår luftförvärmare har måtten 60*60 cm och är helt både målad och tejpad i svart eftersom 

att svart drar till sig värme bäst och kommer få luftförvärmren att ta till sig så mycket värme 

av solen som möjligt. Botten av luftförvärmaren är täkt i aluminiumfolie som är färgat i svart 



eftersom att ett tunt lager aluminiumfolie kommer att värmas upp och bli varmt mycket 

fortare än botten av en träskiva. Hela lådan förutom toppen som är täckt med plexiglas är 

gjort av trä eftersom att trä inte leder värme bra därför så kommer lådan inte att släppa ut 

så mycket värme och hålla den inom lådan och rören. Rören går som ett ”S” så att luften ska 

hinna värmas upp men samtidigt kunna stiga. När luften värms upp så börjar den stiga vilket 

leder till att ny lyft kommer att sugas in i röret, värmas upp och sedan stiga och komma ut 

som varm luft och så kommer det att försätta tills luftförvärmaren inte kommer kunna 

värma luften längre oftast då solen går bakom moln. Då röret som leder luften är gjort av 

aluminium och färgat i svart så kommer det att värmas upp väldigt snabbt.  

Byggprocessen  

Vi började med att alla göra en egen skiss på 

ungefär hur luftförvärmaren skulle se ut. Efter det 

så valde vi ut min skiss och gjorde en ritning på 

den. När ritningen var klar var det bara att börja 

planera lite smått som att vad som ska köpas in 

och vilket material vi behöver. Vi var nu redo för 

att börja bygga och ta 

fram material som vi 

behövde. Vi fick en 

plywoodskiva i måtten 60*60 och träplankor som vi skulle bygga 

ramen av. Vi började med att såga plankorna till rätt storlek så att 2 

av plankorna blev något kortare så att 

vi kunde ha plats för att rören i 

luftförvärmaren senare skulle ha 

någonstans att ta luft ifrån. Vi fäste 

plankorna med skruv med hjälp av en 

borrmaskin och en skruvdragare då vi 

först borrade små håll som vi sedan 

fäste skruvarna i så att trät inte skulle spricka. När ramen var 

fastskruvad så insåg vi att plankorna var väldigt börja och vi var 

tvungna att göra något för att täppa igen hålen som fanns på 

kanterna. För att läsa problemet 

någorlunda så tvingade vi plankorna att 

vara närmare varandra genom att 

skruva fast plankorna i varandra där 

plankorna var böjda. Nu var det 

problemet skapligt löst och vi kunde 

fortsätta. Vi fick tag på aluminiumfolie 

som vi med hjälp av lim limmade fast på 

insi  dan av lådan med den matta sidan 

upp så folien inte ska reflektera värmen. 

Nu var det dags att få tag på ett 

aluminiumrör i rätt storlek och forma 



det rätt så att det ser ut som planerat. Vi fick ett plexiglas i samma 

storlek som plywoodskivan som passade perfekt på ramen och nu 

började luftförvärmaren likna något. Eftersom att plankorna i ramen var 

jämt avkapade så och det fanns ett någorlunda stort mellanrum mellan 

ramen och röret så var vi tvungna att lösa problemet genom att i 

plywood såga ut två likadana bitar som på båda sidorna av röret skulle 

täcka runt om så att det inte skulle vara några springor som den varma 

luften skulle kunna smita igenom. 

Nu var det dags att måla hela 

insidan av lådan och utsidan av 

röret svart. Vi gick upp på taket av 

realgymnasiet och började med en pensel måla till den 

svarta färgen täckte allt som skulle täckas. Vi väntade på 

att färgen skulle torka och kunde sedan tejpa fast röret i 

lådan med svart tejp. Vi fäste plexiglaset med hjälp av svart tejp så att det satt stabilt. Vi 

avslutade det hela med att tejpa med svart tejp runt om hela luftförvärmaren både för att 

den skulle se snyggare ut men främst av allt för att tejpen skulle täcka alla små springor som 

fanns så att ingen varm luft skulle kunna pysa ut. Luftförvärmaren var nu klar och redo för 

att testas. 

Slutsatser 

Jag tycker att vår luftförvärmare blev snygg och bra hållbart konstruerad. Eftersom att 

mätningar inte hanns med så kan inte mätresultatet berättas. Det man skulle kunna förbätra 

med luftförvärmaren är nog att man skulle kunna sätta en fläkt med en sol säll så att luften 

enklare och fortare skulle sugas ut ur luftförvärmaren. En annan sak som skulle kunna 

förbättras är att man skulle kunna ha en längre väg som luften skulle slingrasig igenom 



eftersom att luften skulle ha möjlighet att bli ännu varmare då. Luftförvärmaren har en bra 

konstruktion och uppfyller säkert sin funktion mycket bra. 

 

 


