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Sammanfattning 

Den här rapporten handlar om hur vi har gått till väga när vi byggde en luftsolfångare 

och vilka tankar och funderingar som har dykt upp längs med arbetets gång. Vi ville veta 

hur svårt det egentligen var att bygga en luftsolfångare på egen hand och hur mycket det 

egentligen skulle kosta jämfört med de som redan finns att köpa i butik idag. 

 

Rapporten beskriver utförligt hur vi har gått tillväga med byggnationen och vilka tankar 

och idéer vi har influerats av vid byggandet. 

 

Rapporten beskriver även vad vi har fått fram för resultat från energiutvinningen med 

just vår luftsolfångare samt lite tankar och funderingar kring vad man skulle kunna ändra 

på för att göra den bättre eller anpassa den efter just sina egna behov. 

 

Vi kom fram till att en billig solfångare som fungerar är fullt möjlig att bygga så som vi 

har gjort det. Vill man däremot bygga en solfångare för dagligt bruk som skall ge en hög 

effekt bör man lägga ner lite mer tid och pengar för att få en fullt fungerande produkt. 
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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 

 

Energi finns överallt i samhället, allt ifrån värmeenergi till elektrisk energi. Solens 

energi som träffar jordens yta är den viktigaste energikällan som finns. Faktum är att 

om man kunde ta tillvara på all den solenergin som träffade jorden under en timme 

skulle det täcka jordens energibehov på ett helt år (kungl. Vetenskapsakademins 

energiutskott: 2009). Vi har valt att inrikta oss på värmeenergi och på hur man med 

enkla medel och med ganska fatala kunskaper lätt kan utvinna energi ur solen. Det 

finns i stort sett två olika metoder för att utvinna värmeenergi från solen för gemene 

man. Den vanligaste metoden är att ha en solfångare som är vattenburen där vattnet 

strömmar igenom mindre rör som är placerade t.ex. på taket till villan där man bor 

för att sedan leda värmeenergin vidare till en ackumulatortank. Det andra sättet är att 

man har en luftburen solfångare där man på liknande sätt leder luften genom rör som 

absorberar solljus och värmer luften. Denna luft leds sedan in i byggnaden eller 

utrymmet man vill värma upp. Idén till arbetet var från att ha på internet sett ett 

hemmabyggt solfångarexperiment. Detta fångade vår uppmärksamhet och vi tänkte 

om det verkligen kan vara så enkelt som det såg ut? 

 

Varför vi valde att bygga just en luftsolfångare beror på två saker. För det första var 

vi nyfikna på om det verkligen kunde fungera så bra som vi hade läst och hört. För 

det andra så hade vi planer på att, om den fungerade bra, använda den själva för 

privat bruk i framtiden. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att ta reda på om det på ett enkelt sätt går att utvinna 

värmeenergi från solen genom en luftsolfångare. Vi vill även ta reda på om den 

värmeenergin vi får ut räcker för att kunna värma upp en källare eller ett garage med 

hjälp av tämligen enkla medel och solens strålning. 

 

1.3 Frågeställning 

 

· Hur mycket kommer det att kosta? 

· Kommer det att fungera & i så fall hur mycket energi producerar den? 

· Hur lång tid kommer det att ta? 
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1.4 Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa oss till att bygga en så enkel och billig solfångare som 

möjligt. Rapporten kommer att lägga mest fokus på hur vi gått till väga för att bygga 

solfångaren. En annan begränsning är att vi kommer att bygga en solfångare som är 

luftburen. Detta på grund av att det är mycket billigare och enligt oss inte alls lika 

svårt som att bygga till exempel en vattenburen, då det ligger mycket mer fokus på 

tätningsytor och liknande. 
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2 BYGGNATION & FUNKTION 

 

 

2.1 Teori 

 

En luftsolfångares konstruktion är tämligen enkel i uppbyggnaden men väldigt 

effektiv om den byggs på ett korrekt utfört sätt (Brunzell, K. (2009) Bygga 

luftsolfångare av ölburkar). Grundtanken med konstruktionen av alla sorters 

luftsolfångare är att ta in luft i ett inlopp som sedan förs igenom rörkanaler. Väl inne 

i rörkanalerna absorberar luften värmen från solen för att göra utgångsluften varmare 

än inloppsluften. Den varma luften förs sen in i det utrymmet man vill värma upp 

som kan vara allt från ett rum inne i ett hus, till en fristående byggnad ute på gården. 

Den enda begränsningen man har att gå efter är hur stor själva luftsolfångaren är till 

ytan. 

När det kommer till byggnationen av luftsolfångaren så är det i princip endast 

fantasin som sätter gränserna. Man kan använda sig av i princip vilket material man 

vill, så länge det bara är tätt och välisolerat. En sak som man däremot bör tänka på är 

att använda sig av absorbatorer som är bra på att ta åt sig värme ifrån solstrålarna 

snabbt. Helst ska det vara någon form av tunn mattsvart plåt som man antingen köper 

i bygghandeln eller som man lackar själv för att få så bra absorberande funktion som 

möjligt. Anledningen till att den bör vara mattsvart är att den matta färgen tar åt sig 

mer värme istället för att låta strålarna studsa tillbaka ut i luften som de annars gör på 

en blankare yta. 

 

En luftsolfångare kan byggas på många olika sätt och med många olika sorters 

material. Vi valde att bygga av så mycket återvunnet material som möjligt, sådant 

som ändå bara låg och skräpade hemma. Det materialet som fattades till projektet är 

inhandlat på en vanlig bygghandel. 
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2.2 Funktion 

 

I den övre och den nedre delen på solfångaren, där luften tas in och där luften vänder 

för att gå igenom nästa steg på solfångaren, har vi monterat en form av lufttät låda. 

Lådan gör att luften inte sprids i oönskade delar av solfångaren utan transporteras dit 

den ska för att göra nytta. Lådorna fungerar även som stöd för att hålla rörkanalerna 

på plats. I den övre lufttäta lådan sitter både solfångarens luftintag och utblås, dessa 

är avskilda med hjälp av en skiljevägg. Vid intaget sitter en fläkt som har en effekt 

på 14 W och 230 V för att sätta fart på luften in i rörkanalerna där den sedan färdas 

ner till botten. Väl nere i botten i den nedre lufttäta spalten vänder luften och går upp 

igen genom rörkanalerna som är på andra sidan av skiljeväggen. När hela proceduren 

är klar och luften går ut genom utblåset så har man uppvärmd luft som är klar att 

användas.  
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2.3 Absorbatorerna 

 

Inuti ramen sitter själva absorbatorerna som i vårt fall är använda aluminiumburkar 

som vi har klippt ur botten och toppen på för att sedan limma ihop till längre 

rörkanaler. Just aluminiumburkar ansåg vi vara en ypperlig produkt för vårt ändamål. 

De är relativt billiga plus att de är gjorda av just aluminium som har väldigt bra 

värmeledningsförmåga. En till fördel med aluminiumburkarna är att de är väldigt 

tunna, endast 0,11 mm tjock mitt på burken. För att burkarna skall absorbera solens 

ljus bättre lackas de mattsvarta. Detta gör att de enkelt absorberar solljuset och 

värmer upp luften som går igenom dem mer effektivt än om de vore olackade eller 

blanklackade. 
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2.4 Vår byggnation 

 

Vår konstruktion av lådan är uppbyggd på en bottenplatta som är en plywoodskiva. 

Måtten är 68x150,5 cm med en 10 cm hög ram av 2,2 cm tjocka brädor. Vi mätte hur 

lång samt hur bred vi ville ha plywoodskivan för att det skulle passa med burkarna 

som vi har valt att använda oss av som absorbatorer. Därefter sågade vi ut skivan 

efter måtten så att vi fick nog med plats att bygga en in- och en utloppslåda samt en 

luftspalt i toppen på lådan där luften ska vända. Vi byggde sedan ramen runt 

plywoodskivan med hjälp utav skruv som drogs genom plywooden från baksidan och 

in i ramverket. Vi stadgade även upp ramen med hjälp utav vinkeljärn som skruvades 

ihop i hörnen. 

När ramen var färdig så påbörjade vi mätningen och utsågningen av in- och 

utloppslådorna samt luftspalten. Vi använde oss av en hålsåg med näst intill exakt 

mått för en aluminiumburk för att skapa en stadig placering för rörkanalerna som 

skulle ligga inne i själva lådan. Vi sågade även ut ett inloppshål där fläkten skulle 

sitta samt ett utloppshål där vi skulle göra våra mätningar på den uppvärmda luften. 

När detta var klart så placerades de mattlackade rörkanalerna av aluminiumburkar 

inne i lådan och vi tätade skarvarna och tätningsytorna med limsilikon från en 

bygghandel. 
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3 RESULTATDISKUSSION 

 

I frågeställningen ställde vi oss följande frågor: 
 

·         Hur mycket kommer det att kosta? 
·         Kommer det att fungera & i så fall hur mycket energi ger den? 
·         Hur lång tid kommer det att ta? 

 

 

Alla dessa frågor har vi fått besvarade under arbetets gång på ett eller annat sätt. 
 

Från början hade vi inte någon direkt budget att rätta oss efter. Vi tänkte att vi får se hur 

mycket det kostar helt enkelt och sen gör vi en analys efteråt om det var värt det eller 

inte. Nu i efterhand när vi sammanställt kostnaderna så är vi båda överens om att man 

kan få väldigt mycket energi för ganska lite pengar om man bygger efter den principen 

som vi har gjort. 

Vi har under hela projektet försökt att hålla nere kostnaden så mycket som möjligt. 

Vi har använt mycket material som vi inte behövt betala för, saker som bara legat i 

garaget och skräpat. Burkarna var i stort sett gratis i och med att det inte var speciellt 

många det handlade om och vi har många i vår bekantskapskrets som hade 

tomburkar hemma. De största kostnaderna vi har haft för projektet är fläkt, sprayfärg, 

lim/fog och diverse skruv och en hålsåg. Den totala kostnaden för hela projektet blev 

ca 500 kr. 

 
 

Själva luftsolfångaren fungerade exakt så som vi hade tänkt oss och vi fick ut en effekt 

på 161 W med dessa data från luftsolfångarens in- och utlopp. 

 

Utomhustemperatur: 19°C 

Utloppstemperatur: 40°C 

Utloppets area: (d²*π)/4 = (0,07²*π)/4=0,00384845m² 

C: Uppskattas till 2m/s i brist av vindmätningsutrustning.  

Volymflöde: A*c: 0,00384845*2=0,0076969m³/s = 27,7m³/h 

Effekt(W): volymflödet*temperaturökningen*0,278= 161W  

 

Vi anser att vad gäller tillförlitligheten på resultatet av våra beräkningar är de 

definitivt inte omöjliga. Vi använde en mycket enkel metod för att kolla om 

solfångaren gav någon effekt, genom att sätta handen i utblåset. Det var varmare i 

utblåset än i insuget plus att vi hade en hastighet på luften, detta resulterar då i att 

luften ut ur solfångaren han en högre effekt än luften in. Med detta sagt menas inte 

att uträkningarna stämmer till punkt och pricka, detta på grund av att vi inte hade 

någon vindmätare och fick uppskatta hastigheten vilket inte alltid är så lätt. Skulle vi 

uppskatta fel hastighet och låt oss säga det blåser fyra meter per sekund i stället får 

förstås detta en väldigt stor skillnad på resultatet i effekt. 
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Inlopp: 14 W fläkt temperatur på 19°C 

Utlopp: 40°C temperatur på luften, 2 m/s (Uppskattad luft hastighet) 

 

Tiden för byggnationen har totalt varit nästan exakt 15 mantimmar. Då är även tiden vi 

har lagt på att åka och handla material och delar inräknad i den totala byggnationstiden. 

 

Eftersom vårt mål var att luftsolfångaren skulle fungera så betyder det att vi lyckades 

med detta, trots att den inte gav speciellt mycket effekt. Vi tror att detta beror på att 

vi fokuserade på att bygga en så billig luftsolfångare som möjligt. Hade man valt att 

lägga ner mer pengar på arbetet skulle detta förmodligen påverka resultatet till det 

bättre. Man hade då till exempel kunnat isolera hela solfångaren på baksidan samt 

mellan plywoodskivan och burkarna för att få en konstruktion där burkarna inte 

kyldes av vinden på samma sätt som i vårt fall.  De faktorer vi tror är de mest 

avgörande i att förbättra vår luftsolfångare är att man skulle täckt framsidan med en 

transparant plastskiva för att på så sätt ej få problemet som uppstår så fort det 

kommer en vindpust och kyler av ytorna på aluminiumburkarna. En annan faktor är 

att vi förmodligen skulle använt oss utav en större fläkt. Hade vi gjort detta så hade 

vi på det viset få ett högre volymflöde genom solfångaren. Man skulle också kunna 

bygga solfångaren betydligt större för att på så sätt få en större absorberingsyta och 

då mer effekt. 

 

Trots dessa faktorer så anser vi att vårt resultat är bra med tanke på omständigheterna 

och vi har lyckats bygga en luftsolfångare som fungerar för en liten kostnad.  
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4 SLUTSATS  

 

Efter att ha gjort det här arbetet har vi kommit fram till att det är fullt möjligt att själv 

bygga en luftsolfångare, men man behöver en del material. Vi har kommit fram till 

att man kan göra en kostnadseffektiv solfångare som fungerar men om man vill ha en 

som verkligen gör någon nytta behöver man lägga ner lite mer pengar och arbete. 

Jämför man vår luftsolfångare med till exempel luftsolfångaren ”XL 400 Scanheat” 

från byggvaruhuset Byggmax så tycker vi att man kan dra två slutsatser. Den första 

är att om man vill ha en snygg luftsolfångare som ser bra ut på väggen eller taket 

hemma på huset så kanske man ska satsa på den från Byggmax då den är mer 

estetiskt tilltalande än vår hemmabyggda. Den andra är att om man inte har något 

emot att lägga ner lite tid och arbetskraft, med betoning på lite, på att tillverka en 

egen luftsolfångare kan man på ett betydligt billigare sätt än att köpa en få en unik 

luftsolfångare där man helt själv kan bestämma hur den ska se ut och vilka mått man 

vill ha på luftsolfångaren. 

Vi tycker att om man väljer att bygga en luftsolfångare själv ska man tänka på att 

inte snåla in på materialet. Bygga den stor nog, isolera samt dimensionera fläkten rätt 

gör en väsentlig skillnad. Om man tänker på det här tycker vi absolut att det är värt 

att bygga en egen solfångare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epi.byggmax.com/Documents/64120005.pdf
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