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Sammanfattning
Allt och alla behöver vatten för antingen konsumtion eller hygien och vi förlitar oss mest på
vår tillgång av sötvatten från marken, sjöar och floder. Är det ett hållbart sätt för oss att
fortsätta så här eller tömmer vi våra vattenkällor snabbare än de regenererar sig själva? Vår
forskning antyder att vi tömmer våra vattenkällor och vi måste antingen återanvända det
vatten som vi har använt mycket bättre eller titta på alternativa källor, som havet.
Eftersom jordens yta är täckt av 71 procent vatten och 97,5 procent av det vattnet är
saltvatten, har vi en stor möjlighet att avsalta saltvatten för både konsumtion och hygien. Så
hur kan vi avsalta havsvatten på ett hållbart sätt?
De flesta avsaltningsprocesser har mycket hög energiförbrukning och de flesta drivs på el
som produceras från fossila bränslen. Dessa processer leder till att vi lämnar ett större avtryck
på vår miljö, vilket bidrar till global uppvärmning och hälsorisker för både mänskligheten och
alla andra levande arter. Potentialen att utnyttja solenergi är ett effektivt sätt att nyttja för
värmeomvandling och därav har detta examensarbete utvecklat ett soldrivet
destillationssystem för avsaltning av saltvatten, bräckt vatten och även rening av förorenat
sötvatten. Produkten är avsedd att användas av fältsjukhus och tillfälliga sjukhus söder om
Sahara där infrastrukturen för vatten är obefintlig eller inte tillräcklig.

Abstract
Everyone and everything need water for either consumption or hygiene aspects, and we
mostly rely on our supply of freshwater from the ground, lakes and rivers. Is it a sustainable
way for us to carry on like this or are we depleting our sources of water faster than they are
regenerating themselves? Our research implies that we are depleting our sources of water and
we need to either reuse the water that we have used much better or look at alternative sources,
like the ocean.
As of the earth's surface is covered by 71 percent water and 97.5 percent of that water is
saltwater, we have a huge opportunity to desalinate water for both consumption and hygiene.
So how can we desalinate seawater in a sustainable way?
Most of the desalination systems are very energy consuming and are powered by electricity
that is produced from fossil fuels. These processes lead to higher carbon footprints, which
contribute to global warming and health hazards on both mankind and all other living species.
The potential of harnessing solar energy is both an efficient and effective way for heat to heat
conversion. That is why this graduation project has developed a solar powered distillation
system for desalinating saltwater, brackish water and also purifying contaminated freshwater.
The product is meant to be used by field hospitals and temporary hospitals south of Sahara
where the infrastructure for water is none or not sufficient.

Förord
Projektet The Sally är ett examensarbete gjort av studenterna vid
Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Projektet är utfört av Christian
Sandberg och Måns Hansson inom kursen Examensarbete inom produktutveckling och
innovationsledning med vetenskaplig metod 22.5 hp. I rapporten får ni följa vägen från en idé
till en fungerande prototyp.
Projektgruppen vill passa på att rikta ett stort tack till Leif Nordin som varit handledare under
projektet och även ett stort tack till de företag som gjort projektet möjligt genom att sponsra
med material och bidragit med finansiering.
Även ett stort tack till U16 som bidragit med ett glatt humör och rådgivning.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Sommaren 2018 drabbades Sverige av en väldigt svår torka, betesmarker och odlingsmarker
kom att bli allt för torra för vårt lantbruk, skogen som är Sveriges största tillgång härjades av
skogsbränder och vattennivåer var rekordlåga runt om i landet. Detta la grunden till idén om
att avsalta havsvatten för konsumtion. Genom att börja gräva i denna fråga gjorde det att
projektet uppmärksammade den världsliga frågan om tillgång av dricksvatten runt om i
världen.
Ett stort problem i världen idag är bristen på rent färskvatten. Olika länder runt om i världen
använder allt för stora delar av grundvattnet, användningen går till stora delar bevattning och
industrier. När för stora delar av grundvattnet används så sjunker grundvattennivån och detta
gör att saltvatten kan tränga in i grundvattnet. Konsekvenserna av detta blir att grundvattnet
blir salt och förorenat vilket i sin tur gör vattnet obrukbart. 1
Enligt UNICEF drabbas 2,1 miljarder människor runt om i världen av den dåliga tillgången
på rent dricksvatten. Av dessa så tvingas 160 miljoner människor att hämta förorenat vatten
ur olika vattenkällor, sjöar och floder.
Detta skapar ett behov av möjligheten att kunna rena och avsalta vatten på ett energisnålt och
billigt sätt. 2

1.2 Grundkrav
Ett system som kan avsalta havsvatten och rena kontaminerat vatten till dricksvatten för
människor med minimal åtkomst av drickbart sötvatten. Systemet skall vara helt mekaniskt
och skall drivas med solenergi samt utnyttjandet av termodynamikens lagar.

1.3 Projektmål
Målet med projektet är att utveckla en produkt och en fysisk prototyp som kan tillverka
dricksvatten från både förorenat sötvatten och saltvatten. Prototypen ska vara verifierad av
beräkningar, tester, och eventuella fältstudier.

1.4 Effektmål
Efter projektets genomförande skall prototypen ha väckt intresse hos både företag och
organisationer, vilken potential det finns att rena vatten med dagens teknik och att ju mer
denna teknik utvecklas ökar potentialen till att hjälpa människor och minska dagens dränering
av våra grundvattenreservoarer.

1
2

https://sydvatten.se/varldens-vatten/
https://unicef.se/fakta/vatten-och-sanitet
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2. Projektbeskrivning
2.1 Projektgrupp
Projektgruppen består av två studenter som studerar sista året på
utvecklingsingenjörsprogrammet Christian Sandberg 24 år och Måns Hansson 23 år. Båda
kommer från en hantverkarbakgrund där Christian jobbat inom industrin och Måns inom
byggbranschen. Med praktiska kunskaper i ryggen och teorin från utbildningen anser gruppen
sig ha kompetensen att utföra projektet med goda förutsättningar.

2.2 Tidplan
Då projektet utfördes som ett examensarbete på Högskolan i Halmstad fanns det datum som
var utsatta av examinatorn och handledaren i form av deadlines. Dessa deadlines var olika
moment som skulle göras så som konceptredovisning, slutredovisning, rapportinlämning med
mera. Med dessa deadlines skapade projektgruppen ett GANTT-schema för att få en grov
överblick på vad som behövde göras och när det skulle vara färdigt för att vara så
resurseffektivt som möjligt, se stycke 3.1.

2.3 Projektbudget
För att projektet skulle kunna vara möjligt att genomföra var ett startkapital nödvändigt.
Projektet krävde finansiering för att tester och prototyp skulle vara möjliga att utföras.
Detta skulle lösas genom att söka sponsorer som kunde bidra med pengar och material.
Nedan är de ekonomiska tillgångar som projektgruppen har haft att tillgå under projektet
gång. Bilaga 14.
1. 2000 kronor från Sten Fåhres minnesfond för att gruppen drivit eget projekt.
2. 15 000 kronor exklusive moms i bidrag från Almi företagspartner.
Gruppen fick material sponsrat för prototypbygge.
1. Industriunderhåll sponsrade med rostfri plåt till värde av 2000 kronor.
2. Plåtcenter i Halmstad sponsrade med fyrkantsprofiler i svartstål till värde av ca 1000
kronor.
3. Håkanssons rör sponsrade med rörkopplingar och muttrar i mässing till värde av ca
1500 kronor.

2.4 Projektrisker
Att ej lyckas med ett resultat och stå utan fungerande prototyp i slutet på projektet
Att kunna testa produkten i rätt förhållanden kan komma att bli svårt utan att utföra en
fältstudie, tillåter inte väderförhållanden att testa slutprototypen så är beräkningar det
enda som talar för ifall det fungerar eller ej.
Sponsorer skulle komma att bli en viktig del under projektet eftersom det var den
största delen av finansieringen. Om den beräknade budgeten inte skulle kunna täckas
2

så var en lösning att bygga en prototyp med andra material än planerat men då skulle
eventuell en simulering krävas.
För mer ingående se bilaga 1.

2.5 Intressenter
Leif Nordin - Examinator för projektet. Studierektor på
Utvecklingsingenjörsprogrammet
Fredrik Ottermo - Universitetslektor i energiteknik, Högskolan i Halmstad
Johan Norinder - Innovationsrådgivare på Almi företagspartner i Halmstad
Petter Gustafsson - Kommunikatör och pressekreterare, WaterAid Sverige
Andreas Zetterlund - Chief Operating Officer, Läkarmissionen
Svenska Röda Korset
Industriunderhåll AB - Sponsor
Plåtcenter i Halmstad AB - Sponsor
Håkanssons rör Sponsor
Här gjordes en uppskattning av de väsentliga intressenter för projektet i nuläget och dessa
togs fram via en intressentmodell som fanns tillgänglig.3 Se bilaga 15.

3

https://www.astrakan.se/intressentmodellen/
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3. Projektmodell
3.1 Dynamic Product Development
Dynamic product development eller DPD är en metod som grundar sig i att gruppen arbetar
flexibelt med ett öppet sinne för förändringar, metoden nyttjar varje steg vunnen kunskap.4
DPD var den metod som för projektgruppen kändes mest logiskt att arbeta efter då projektet
gick ut på att ta fram en produkt som inte finns på marknaden. Gruppen kunde tidigt förutse
att de behövde komma på många olika lösningar för produktens alla komponenter och att det
skulle dyka upp många problem. Där skapade DPD möjligheten att inte låsa sig vid någon
lösning när problem dök upp. Dock kombinerades detta med Stage-gate metoden för att
kunna gå vidare i projektet.

3.2 Stage-gate
Stage-gate är en utvecklingsmetod som lämpar sig bra för ny produktutveckling där en
produkt växer fram från en idé. 5
Stage-gate metoden användes eftersom produkten bestod av många olika komponenter där
alla krävde en genomtänkt lösning. Denna metod tillämpades då på så sätt att alla
session där DPD var i fokus, detta för att som nämnt tidigare inte låsa sig vid någon lösning
innefattade de största
besluten såsom vad för energikälla som skulle användas. Sedan gick gaterna mot mer
specifika beslut för att i slutändan faställa en design av produkten.

4
5

Holmdal, L. (2010). Lean Product Development På Svenska
Cooper, R. (1994). Third-generation new product processes

4

4. Metod Produkt
4.1 Gantt-schema
Gantt-schema är en planeringsmetod där två faktorer tas till hänsyn, tid och aktivitet.
Vid projektstart skapades ett Gantt-schema på alla delmoment i projektet. Detta för att få en
grov överblick på projektets gång samt hur mycket tid som kunde spenderas på vardera
aktivitet.6 Gantt-schemat skapades med de milstolpar som var fastställda i projektet, så som
konceptpresentation, Utexpo m.m. Se bilaga 2.

4.2 Visuell planering
Visuell planering är en metod där planeringen blir visuellt för hela projektgruppen genom att
skriva upp alla aktiviteter, möten deadlines med mera.5
När projektet kommit igång och brainstorming processen var färdig, skapades en visuell
planering med de arbetsuppgifter som kunde fastställas. Planeringen gjordes på en stor
whiteboardtavla där tre rutor ritades upp,
uppgifter. Sedan skrevs uppgifterna ner på
post-it lappar som flyttades mellan rutorna
efterhand som de påbörjades och
avslutades. Även här applicerades Ganttschemat för att få en grov översikt över
hela året samtidigt så gjordes en kalender
med de fem kommande veckorna där var
uppgift, aktivitet och möten kunde skrivas
in.
Bild 1 Gruppens visuella planering

4.3 Swot-analys
Swot-analys gjordes vid två olika tillfällen under projektets gång. Vid första tillfället gjordes
en analys på projektgruppen. Detta gjordes för att klargöra de styrkor och kunskaper som
gruppen besatt men även vilka svagheter och svårigheter som kunde uppstå under projektet.
Detta klargjorde vad som gruppen själva kunde göra och vad som krävde utomstående
kunskap men även vad som skulle kräva mer fokus för att leda projektet på fel spår eller
missa deadlines.
Den andra analysen som gjordes var i samband med konceptpresentationen. Denna analys
gjordes på det kvarstående arbete för att se vad hur gruppen låg till samt att se vad som skulle
kräva mer fokus för att problem inte skulle uppstå.7 Se bilaga 3 och 4.

6

Holmdal, L. (2010). Lean Product Development På Svenska
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https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
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4.4 Riskanalys
Vid en riskanalys identifieras de problem som kan uppstå under projektets gång. Dessa
rankas efter sannolikhet att de kan uppstå och dess effekt. Åtgärder skrivs också ner för att
vara förberedd ifall problemet uppstår. Se bilaga 1.

4.5 Research
När ett beslut skulle tas vid en gate till exempel energikälla så gjordes research på varje
tänkbar metod där allt relevant dokumenterades för att på så vis kunna ställa de olika
metoderna mot varandra men även mot projektmålen för att se vad som lämpade sig bäst.
Medlemmarna i projektgruppen läste om olika ämnen och dokumenterade det viktigaste som
de andra kunde ta del av det. På detta sättet kunde gruppen vara så tidseffektiva som möjligt.

4.6 Brainstorm
En idégenereringsmetod för att ta fram koncept och lösningar.
Vid idégenering användes främst whiteboardtavlan för att rita upp tankar och idéer för att
enkelt kunna illustrera för övriga projektmedlemmar. På detta sätt kunde övriga deltagare
enkelt ge feedback och input på vad som var bra eller vad som behövde ändras. Allt som
dokumenterats under researchen kunde användas under denna process.

4.7 Kravspecifikation
En kravspecifikation är ett dokument som beskriver krav på funktion, materialkrav,
dimensioner och prestanda med mera. En väl utförd kravspecifikation gör det lättare att hålla
kursen genom ett projekt för att man vet vilka mål man förväntas nå.8 En nackdel som Lars
Holmdahl påpekar is sitt studiematerial är att det kan vara viktigt att inte nitiskt följa en
krav/produktspecifikation för att man inte begränsar sig till de krav och önskemål som man
har valt i början av projektet.9 Se bilaga 5.

4.8 Benchmark
Benchmark är en metod som används för att jämföra existerande produkter på marknaden.
Projektgruppen beslutade om att inte göra någon benchmark förens en bit in i projektet efter
att gruppen faställt vilket koncept som skulle drivas vidare. Detta beslut grundade sig i att
gruppen inte skulle påverkas för mycket av befintliga produkter och låsa sig vid existerande
lösningar. 10

8
9

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/product-specification
Holmdal, L. (2010). Lean Product Development På Svenska

10

https://www.canea.se/management/benchmarking?fbclid=IwAR1qlHcxyTCzP3ivaSrMQEXdm85tN5qo
wlE_AycZ8iu-YIMFatqqTZIhlgI
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4.9 CAD
Computer aided design, ett verktyg som gör det möjligt att rita upp 3D ritningar för att skapa
en fullständig visuell design av en produkt där allt kan måttsättas för att på så sätt undvika
något tidsspill vid tillverkning. Programmet används också för att skapa 2D ritningar som
enkelt kan följas vid tillverkningen.
Gruppen använde sig främst av programmen Catia V5 men även Autodesks program
Autocad.11

http://teknikessen.se/vad-ar-cad/?fbclid=IwAR0YxY-t9if6i03uW13GSaW_DI3w03YArmt4XsO3F23PHiI581ZnHsoneY

11
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5. Teori
5.1 Rekommenderad vattenkonsumtion
Nödvändig mängd dricksvatten per person per dag varierar väldigt mycket beroende på
vilken källa samt vilket land rekommendationen kommer från. Den källa som ansågs vara
mest relevant för omständigheterna var The National Academies Press12.
Enligt denna undersökningen togs siffror fram för människor som levde i varmare klimat och
som ägnade sig åt medelhög aktivitet. De rekommenderade en faktor på 2% per kroppskilo
som dagligt vattenintag. Men av detta intaget så kommer 20 30% av intaget från föda. Detta
ger i snitt:
Män =
n

5.2 Krav på dricksvatten enligt Livsmedelsverket
Rekommenderad hårdhet på dricksvatten är också något som kan variera mycket beroende på
vem det kommer ifrån. Det vattenhårdhet syftar på är vilka ämnen och hur mycket av vardera
ämne vattnet innehåller. Det finns många olika synpunkter på vilken hårdhet vatten ska ha för
att det ska klassas som dricksvatten. Samt ifall konsumtion av destillerat vatten har några
hälsorisker.
Enligt svenska Livsmedelsverket klassas dricksvatten efter dessa parametrar:
klorid, 100 mg/l
konduktivitet, 250 mS/m
koppar, 0,20 mg/l
pH, ska ligga mellan 7,5 och 9
sulfat, 100 mg/l
Livsmedelsverket gör bedömningen att konsumera destillerat vatten varken ger positiva eller
negativa effekter eftersom de främst nödvändiga ämnena från vatten, kalcium, kalium och
magnesium kan man få i sig genom en varierad kost.13

12

https://www.nap.edu/read/10925/chapter/1
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/matdryck/dricksvatten/riskhanteringsrapport-avjonat-dricksvatten.pdf

13
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5.3 Vakuumrör
Ett vakuumrör består utav två rör inuti varandra. Mellan
rören är det vakuum för att isolera värmen som tas upp.
Rören är transparenta och det är bara till för att hålla ett
vakuum. Innanför rören är själva absorbenten. Solens
strålning värmer upp luften inuti absorbenten, luften i
sin tur värmer upp ett medium som befinner sig i ett
kopparrör i mitten av vakuumröret. Detta är i sin tur
kopplat till en värmeväxlare. 14
För mer ingående information om solfångare se bilaga
6.
Bild 2 Illustration av vakuumrör

5.4 Ytkokning

https://www.solartubs.com/images/technical/sol
artube.jpg

I USA har man demonstrerat en metod där man destillerar alkohol med hjälp av ljus. De
hävdar att metoden kräver mindre energi än den vanliga destillering, detta är på grund av att
vid optisk destillering fokuseras ljuset för att värma ytvattnet för att nå kokpunkten vilket inte
kräver att hela volymen måste värmas som kräver mycket mer energi. 15 Denna teori valdes att
användas i projektet i hopp om att kunna minska energiåtgången och korta ner kokningstiden
på vattnet.

5.5 Värmeöverföring via metall
Eftersom projektmålet var att skapa ett system som var helt mekaniskt och fritt från elektriska
komponenter uppstod ett problem vid värmeväxlaren. Först skulle värmen från solfören ledas
in i kokkärlet med hjälp av en värmevätska men eftersom detta skulle kräva en pump för att
driva runt värmevätskan så valdet detta bort. Detta löstes istället med solida metallstavar som
monteras mellan solrören och kokkärlet, se stycke 7.3.2. Denna metod resulterade i en
effektiv metod att leda vidare värmen om detta förblev väl isolerat.

5.6 Energi för att förånga en liter vatten
Qtot = Qk + Qå
Qk = värmemängd för att koka vatte
m = massa = 1kg, motsvarande 1L
C = värmekapacitet = 4,19 kJ/ kg*K
100 20
Qk = 335,2 kJ /L
14
15

http://www.windforce.se/solenergi-vakuumror.php
https://www.chemistryworld.com/news/move-over-moonshine-here-comes-sunshine/9172.article
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Qå = ångbildningsvärme = m*I
I = 2260 kJ/Kg
Qå = 2260 kJ/L
Qk + Qå = 2595,2 kJ = 2595200 Ws
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6. Genomförande
6.1 Strategi
Under hela projektets gång har fokus legat på projektmålet att ta fram en fungerande
prototyp. Genom insamlad information inom området och med projektgruppens samlade
kunskaper både teoretiskt och praktiskt resulterade i framtagningen av en design som kunde
tillverkas med de tillgångar som fanns att tillgå.

6.2 Research
Första steget i projektet var att samla in så mycket information som möjligt om ämnet
vattenrening. Alla metoder som fanns dokumenterades, både metoder för saltvatten och för
sötvatten. Dokumentationen var något som gruppen kunde gå tillbaka till flertalet gånger för
att jämföra de olika metoderna och kunna fatta viktiga beslut.
De metoder som gruppen valde att fördjupa sig i var destillering, omvänd osmos och
elektrodialys omvandling.
Samma sak gjordes även för de olika energikällorna som var av potentiell användning inom
projektet. Med de tre utvalda reningsmetoderna kollade gruppen upp vilka energikällor som
kunde användas för vardera reningsmetod. Det som ansågs vara relevant var solfångare,
solceller, förbränning.

6.3 Kravspecifikation
En kravspecifikation gjordes för att göra det möjligt att se vad på produkten som var ett krav
och vad som önskemål. Olika funktioner noterades och klassades efter om det var krav eller
önskemål, önskemålen klassades efter skalan 1-5 hur viktig del de utgjorde. där de viktigaste
kraven var att den skall producera minst 5 liter vatten per dag för att vara konkurrenskraftig,
renhet skall vara lika hög efter processering ej beroende av vattenkvalitet som tillförts,
produkt livslängd och användarvänlighet. Se bilaga 5.

6.4 Brainstorm
Processen för idegenerering ägde rum en bit in i projektet efter att projektgruppen gjort
research inom området och den viktigaste informationen sammanställt. I detta stadiet
bestämde sig gruppen för vilken reningsmetod som skulle användas. Detta beslut togs genom
en diskussion mellan gruppmedlemmarna där för- respektive nackdelar togs i hänsyn. Den
metod som valdes var destillering då detta är den metod som lättast kan processa salt, bräckt
och sötvatten. Därefter tog gruppmedlemmarna fram några koncept vardera som skissades
upp på papper för att sedan ritas upp på en whiteboardtavla där konceptet kunde utvärderas
mer grundligt. De brister men även de fördelar som fanns med vardera koncept upplystes och
sist satte sig gruppen tillsammans med alla koncept för att sammanställa dem till ett
slutgiltligt koncept för projektet.
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Efterhand som projektet drevs framåt och problem dök upp där större ändringar gjordes så
använde projektgruppen whiteboardtavlan igen för tillsammans kunna utvärdera vad som gått
fel och hur det kunde förändras till det bättre.

6.5 Koncept
Som grund för produkten ligger två föregående koncept som tillsammans bidragit med sina
funktioner till The Sally. Från de att val av metod för att rena vatten med en
destilleringsprocess gjordes en visuell bild av hur en typisk destilleringsprocess såg ut:
ingående vätska>uppvärmning>förångning>kondensering>destillerad vätska.
därifrån började vårt val av uppvärmningskälla, hur man minimerar energiförlust, hur skall
systemet drivas, behövs filtrering av olika slag, materialval med en uppsjö av faktorer som
kommer att påverka systemet. Idéer började växa fram på hur utformningen av olika system
kunde se ut och det första konceptet började växa fram.
6.5.1 Ytkokning koncept

Bild 3 Illustration av ytkokning koncept

Det första konceptet var tänkt att drivas på samma sätt som The Sally, det vill säga med en
solfångare som värmer ytvattnet för minimal energiförlust, i detta koncept var idén att flödet
skulle hållas konstant genom att flödet på råvatten in skulle ha samma flöde på ångan som
stiger tillsammans med en avtappning i botten där saltkoncentrationen skulle vara högre. Se
bild 3.
Med dessa förutsättningar skulle systemet endast kunna producera optimalt med en exakt
kvalitet av saltvatten, detta är främst för att kvaliteten på vattnet har olika effektiv förångning.
Detta i samband med svåra beräkningar gjorde att ett nytt koncept började ta form.
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6.5.2 Överhettat vatten koncept

Bild 4 Illustration av överhettat vatten koncept

I det andra konceptet som togs fram var tanken att råvattnet skulle värmas genom en
solfångare och överhetta vattnet med hjälp av tryck från lägesenergin i råvattenbehållaren,
detta trycket skulle hållas konstant genom att använda en flottör för att bryta flödet från
råvattenbehållaren, hade man inte gjort det hade trycket i systemet minskat efter hand att
råvattenbehållarens vattennivå börjar att sjunka. Efter det att vattnet överhettats i solfångaren
var tanken att ett munstycke med liten diameter skulle spruta ut det som ånga när det inte
längre är under tryck och därmed separera saltet från vattnet och vattenångan skulle stiga upp
i kondensatorn för att kylas ner och kondensera till vätskeform och ner i behållaren för rent
vatten. Se bild 4.
Problematiken var att vi ville hålla allting mekaniskt och detta skulle göra att för att hålla
det krävt ett övertryck på 8 bar, då hade vattentornets höjd behövt vara 90 meter högt vilket
vattentorn på 10 meter. Ytterligare faktor till att inte detta systemet var något att bygga vidare
14% ångbildning.

13

6.5.3 Ytkokning med solfångare

Bild 5 Illustration av ytkokning med solfångare

Ytkokokning med solfångare är ett koncept som använder sig av olika komponenter från de
två tidigare koncepten. Principen men ytkokning applicerades ihop med solfångare som
energikälla. Solfångarna ska då hetta upp ytan på vattnet där det skapas en lokal värme för att
på så vis få vattnet att koka snabbare. Vattennivån regleras med en flottörventil som gör att
vatten kan släppas på efterhand som vattnet förångas. Ångan som skapas leds genom en
kondensator som går genom rå-vattentanken där ångan kyls ner och kondenseras, detta gör att
energin som ångan avger kan återvinnas genom att det förvärmer vattnet som sen ska in i
kokkärlet. Ett extra kokkärl som drivs på el för detta ansågs som ett behov efter vidare
marknadsundersökningar. Se bild 5.
6.5.4 Val av koncept
Projektgruppen var eniga om vilket koncept som hade mest potential och valet var därför
enkelt a
kunde generera högst effekt, mest användarvänligt samt det koncept som skulle vara mest
ekonomiskt både sett till produktion samt prototypframtagning.

6.6 Benchmark & Freedom to Operate
När konceptet var valt gjordes en patentundersökning med googles patentverktyg som hämtar
sin information från både USPTO och WIPO för att se om det fanns någon
immaterialrättslighett som skulle komma att äventyra projektet. Dock kunde inget finnas som
juridiskt skulle vara ett problem för fortsatt utveckling.
Benchmark gjordes i samma skede för att se vad som redan fanns på marknaden. Fokuset i
sökningarna var produkter som kunde rena saltvatten med hjälp av solenergi som täckte
behovet för ett hushåll. Det fanns en del produkter på internet men bara ett fåtal som var ute
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fanns på marknaden skiljde sig en hel del från vad projektgruppen tagit fram. Det som låg
närmast var en produkt som kondenserar fukten i luften med solceller. Denna produkten heter
Zero Mass Water, se bild 6.

Bild 6 Zero Mass Water
https://www.zeromasswater.com/eu-me/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/external-edit-153225_web-size-1920x1492.jpg

6.7 Prototypframtagning
6.7.1 Design & utformning
Konceptet på processen hade tagits fram och då kunde alla delar börja ta form och det gjordes
skisser över utformningen och dess placering i form av skisser. Dessa skisser diskuterades
och utvecklades för optimering och för att ta minimal plats i systemet. När gruppen kände sig
nöjda med utformning och placering ritades systemet upp i CATIA V5 för att kunna sätta ut
mått och se att de mekaniska lösningarna fungerade. Med modellerna gjorda i CATIA V5
gjordes ritningar redo för produktion. Se bild 8 respektive 9 för överblick av produkten.
6.7.2 Rå-vattentank
Rå-vattentanken utformades för att rymma runt en veckas produktion ca (70 liter) men
prototypen gjordes för 60 liter då det inte fanns någon nytta av att göra den fullskalig under
första prototypen. Den är gjord i rostfritt stål av kvalitet (EN.1.4401)16 som är en vanlig
kvalitet av rostfritt. Denna gjordes i 2mm godstjocklek och svetsades med TIG-svets. Här
bockades plåt till ett kärl, svetsades tät, borrades hål och svetsades fast nippelrör för
kondensorrör. Se bilaga 7.
6.7.3 Kokkärlen
Kokkärlen måste fabriceras för produkten då den bygger på principen ytkokning och den
tillverkades i rostfritt stål av kvalitet (EN.1.4401) för att den skall utsättas för en korrosiv
16

https://www.stenastal.se/prislistor/
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miljö. Plåten klipptes, hål skars ut i plasmaskärare, bockning av plåt och svetsades tät samt
borrning av hål för evakuering av ånga, tömning, och tillförsel av vatten. Nippelrör svetsades
för alla hål förutom för värmeöverföringen. Se ritning i bilaga 8.
6.7.4 Flottörventil
Eftersom vattennivån i kokkärlen skulle kunna regleras och kunna hållas konstant valdes en
färdig flottörventil som köptes in. För att försäkras om att ventilen uppfyllde de krav som
ställdes på den så gjordes ett test, se stycke 6.7.9.
Flottören är den komponent som flyter i vattnet och gör att ventilen kan regleras efter
vattennivån. Denna komponent behövde tillverkas för att den skulle passa in i utformningen.
Flottören tillverkades i kork, se stycke 7.3.3 och den dimensionerades efter det test som
gjordes på ventilen. Testresultatet visade att flottören behövde en flytkraft på ca 1 N
motsvarande 100g. Dimensionerna räknades ut med Arkimedes princip, se stycke 6.9.3. För
att vara på säkra sidan att flottören skulle fungera så gjordes alla mått större, r = 2,5cm, höjd
= 7cm.
Se bilaga 9.
6.7.5 Värmeledare
Solfångaren var den komponent som främst bestämde dimensionerna på värmeledaren. De
tillverkades av en 20mm solid kopparrundstav för att bearbetas så lite som möjligt för att
kunna gängas med en M20 gänga. Komponenten bearbetades med både svarv och fräs för att
ta rätt form. Efter det borrades den ut för att passa på solfångarens koppartapp. Den behövde
svarvas ner 2mm för att underlätta gängningen av staven. Se bilaga 10.
Hela värmeledaren tillverkades i koppar, se stycke 7.3.2.
6.7.6 Grundstomme
Grundstommen tillverkades av fyrkantsprofiler, dimension 1.5x20x20mm som svetsades ihop
för att snabbt göra en grundstomme, denna är tänkt att modifieras för enkel montering och
demontering, det som skall ändras är att den skall borras och skruvas ihop istället för att
svetsas. Se bilaga 11.
6.7.7 Ställning solfångarpanel
Ställningen som solfångarrören vilar på utformades så att vinkeln på rören skulle kunna
justeras till den optimala vinkeln för solinstrålningen. Bottendelen på ställningen utgörs av en
hållare för vardera rör som kan justera hur högt vardera rör sitter. Bottendelen är en färdig
komponent som följde med köpet av solpanelen och den satte måtten för hur tätt rören skulle
sitta. Ställningen tillverkades i svartstål och monterades ihop med MIG-svetsning, bult och
mutter. Se bilaga 12.
6.7.8 Solfångarpanelen
Hela prototypen var beroende av effekten på solpanelen och det var avgörande hur effektiv
prototypen skulle komma att bli. Gruppen kollade noggrant upp effekten på olika tillverkare
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och jämförde de mot varandra. Dock blev det avgörande beslutet om vilken panel som skulle
användas en kostnadsfråga. Eftersom projektet hade en begränsad budget. Projektgruppen
fick tag på en panel från SUNCARRY med 16st rör som sammanlagt hade en belyst area på
1,5m2 och en effekt på 668 kWh/m2 vid 50C°.
6.7.9 Test komponenter & teorier
Under projektets gång har det gjorts en del tester för att kunna bevisa teorier, testa prestanda
och kapacitet.
Flottörventil
Eftersom en färdig flottörventil köptes så behövde denna testas för att veta hur stor kraft som
behövdes för att stänga ventilen. Detta
gjordes genom att koppla ventilen till ett
vattenflöde, sedan hängdes vikter på
ventilen tills dess att ventilen stängde av
flödet. Vikterna vägdes och en flottör
kunde designas efter resultatet och
Arkimedes princip. När flottören var
färdig gjordes ett nytt test för att se att
flottören verkligen fungerade, vilket den
Bild 7 Test av flottörventil
gjorde.
Ytkokning
Ytkokningen testades genom att fylla upp en behållare med vatten och en värmekälla som
placerades precis under ytan på vattnet. När det översta vattnet kokade och höll en temperatur
rsom vattnet
tan kokade.
Värmeledare
Konduktiviteten testades på värmeledaren när den första hade tillverkats, detta för att se ifall
den hade tillräckligt med kontaktyta mellan de båda delarna för att värmen skulle kunna
transporteras från ände till ände. Detta gjordes genom att värma upp den ena änden med en
gasbrännare och tog tiden tills dess att den andra änden steg i temperatur. Detta tog mindre än
30 sekunder så gruppen ansåg att detta var ett tillräckligt gott resultat för att inte ändra något.
Prototyp
Se stycke 7.4
6.7.10 Slutgiltig prototyp
Efter att alla komponenter var tillverkade så kunde monteringen av prototypen påbörjas,
monteringen fungerade som tänkt utan några större komplikationer.
Värmeledarna tätades med värmetålig silikon när de monterades för att det inte skulle uppstå
några läckage, samma sak gjordes på locket till kokkärlet.
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Alla rörkopplingar tätades med gängtätning.
För att minimera värmeförlusterna så isolerades kokkärlet och värmeledarna med mineralull.
Och kopparrören som skulle fånga upp ångan lindades med glasfiberväv, detta var både för
isolering men även för att undvika några brännskador ifall några modifikationer behövde
göras under provning.

Bild 8 Montering av värmeledarna

Bild 9 Färdig prototyp

6.8 Tillverkningsmetoder
6.8.1 Svarvning och fräsning av koppar
Några av produktens komponenter består av solid koppar. Detta krävde att de bearbetades för
hand i både svarv och fräs för att de skulle kunna utformas på rätt sätt. Koppar är ett mjukt
material som kräver höga varvtal vid bearbetning för att skapa en bra yta på komponenten.
Detta medförde också att materialet behövde kylas ner under tillverkningsprocessen, detta
gjordes med hjälp av tryckluft.
6.8.2 TIG-svetsning rostfritt stål
TIG (Tungsten Inert Gas) är en svetsmetod där en elektrisk ljusbåge hålls aktiv mellan en
icke smältande elektrod av volfram och arbetsstycket. Detta sker i en skyddad atmosfär av
inert gas som skyddar elektronen och grundmaterialet från syre och kväve för att minska
oxidlagret som bildas och för att få en jämn smälta. Normalt tänds ljusbågen med en
högfrekvent spänning som joniserar gasen och startar ljusbågen
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Metoden passar för hög svetskvalitet och lämnar god ytjämnhet samt lämpar sig väldigt bra
för svetsning av rostfritt stål i tjocklekar mellan 0,5-6 mm.17
6.8.3 Betning
Betning är en metod för att rengöra ytan på ett rostfritt material, man tar bort beläggningar
och smuts som bildas vid bearbetning. Det är den allra vanligaste metoden för att få bort
oxider och beroende på material krävs det olika styrkor på betningsmedlet. Främst
förekommande betningsmedel är en blandning av salpetersyra och fluorvätesyra. 18 I fallet för
The Sally kommer svetsarna behöva betas för att bli av med oxidlagret som bildas vid
svetsningen på både rå-vattenkärlet och kokkärlet.
6.8.4 MAGI denna metod svetsar man med likström och tillsatsmaterialet är i trådform och matas fram
automatiskt samt agerar som elektrod, Ljusbågen startar vid kontakt med arbetsstycket och
omges av en skyddsgas som skapar en skyddad atmosfär från syre och kväve. Denna metod
är mycket produktiv och lämpar sig bra för godstjocklekar mellan 0,8 4 mm.19
6.8.5 Plasmaskärning
Likt en svets utnyttjar en plasmaskärare en elektrisk ljusbåge mellan en elektrod som inte
smälter och arbetsstycket. Detta gör att materialet som skall skäras måste vara elektriskt
ledande. Genom dysan som centrerar ljusbågen strömmar en plasmagas som hjälper till att
blåsa bort materialet som smälts och temperaturen kan komma upp emot 30 000°C beroende
på vilken gas som används och de parametrar som används. Plasmaskärning kan användas för
material med godstjocklek mellan 1 100 mm men vanligast upp till 25 mm. Det är en
effektiv metod och kan uppnå höga skärhastigheter samt har relativt god precision.20

6.9 Beräkningar
6.9.1 Effekt för solfångare
Plats för mätvärden är nära staden Dakar, Senegal. 1/1 2016
Under de nio starkaste soltimmarna på ett dygn så hade Dakar ett irradians snitt på 728 W/m2.
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Q = C * AC * E
E = irradians = 728 W/m2
17

http://www.svets.se/kunskapsbanken/tekniskinfo/svetsning/metoder/tiggasvolframsvetsning.4.38a2e
557141001d64753b47.html
18 http://www.ytbehandling.eu/se/betning.html
19http://www.svets.se/kunskapsbanken/tekniskinfo/svetsning/metoder/migmaggasmetallbagsvetsning.
4.38a2e557141001d64753ae5.html
20http://www.svets.se/kunskapsbanken/tekniskinfo/termiskskarning/plasmaskarning.4.38a2e5571410
01d647534fe.html
21 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
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AC = Area på solfångare = 1,5m2
C

0

C

-

- TA

TC = Medeltemp på värmevätska i solfångaren =

=

TA
dagen.
= 125 C

=

0

-

= 0,5344

Q = 0,5344 * 1,5 * 728 = 583 W
6.9.2 Värmeöverföring via metall
Fouriers lag: Värmeflöde: Q =
2
A = Area = 0,012
k = värmeledningsförmåga (koppar) = 398 W*m-1*K-1
Temperatur mellan den varma och kalla sidan = 125 L = Ledarens längd = 0,175 m

Q=

= 71,41 W/m*K

71,41 W/m*K för en värmeledare
Till kokkärlet finns det 16 värmeledare. Så det totala värmeflödet blir Qtot = Q * antal ledare.
Qtot = Q * 16 = 1142,6 W/m*K
6.9.3 Flytkraft
Arkimedes princip:

=

=>

= V2

m1 = Massan på det undanträngda vattnet = 0,1 kg (resultat från test, se stycke 6.7.9)
3
1 = Densitet för vatten = 1 kg/dm
V2 = Volymen på flottören
3
2 = Densiteten på flottören (kork) = 0,2 kg/dm
=

= 0,1dm3 (0,1L)

Höjden på flottören sattes till 6cm för att inte bli högre än kokkärlen
Arean =

= 0,166dm2 => r =

= 0,23dm
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7. Produkten
7.1 The Sally funktion
The Sally är ett system som renar vatten
med destillering genom att värma upp
vattnet med solfångarpanel som
energikälla. Systemet är främst framtaget
för rening av saltvatten men fungerar lika
bra för kontaminerat vatten.

7.2 Komponenter
7.2.1 Värmeledare
Värmeledaren är en komponent som
består av två delar. Första delen är formad
som en hylsa som ska sitta på vakuumrörets koppartapp. Hylsan är anpassad för att
ha så nära kontakt med koppartappen som
möjligt för att ha minimal värmeförlust. Den
andra delen är den del som monteras genom
kokkärlet och blir också den del som är i
kontakt med vattnet. De båda delarna
tillsammans skapar ledaren mellan
solfångarpanelen och det vattnet som ska
förångas. Se bild 8.

Bild 8 Illustration färdig produkt

Bild 9 CAD illustration av värmeledare

7.2.2 Kokkärl el
Ett kokkärl där en eldriven värmeslinga är monterad. Detta kokkärl fungerar som ett
sekundärt kokkärl som kan kopplas in utifall det finns tillgång till ett stabilt elnät. Detta
kommer då göra att vattenproduktionen kan öka med mer än 200%. Detta kärl går att
förbikoppla då det inte ska användas för att inte skapa några värmeförluster.
7.2.3 Kokkärl solfångare
Värmen som skapas från solfångarpanelen leds in i detta kokkärl. Detta är det primära
kokkärlet på The Sally. Kärlet har 16 hål som sitter parallellt med vakuumrören där
värmeledaren kan monteras.
7.2.4 Rå-vattentank
Rå-vattentanken är den tank som fylls på av det vatten som ska renas. Tanken är högt
placerad för att skapa lägesenergi så att kokkärlen alltid är påfyllda så länge det finns vatten i
rå-vattentanken.
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7.2.5 Flottörventil
Flottörventilen sitter monterad under råvattentanken och är den komponent som reglerar
mängden vatten som ska flöda in i kokkärlen. Flottörventilen fungerar därför som en
flödesregulator så att det alltid är rätt mängd vatten i systemet.
7.2.6 Grundstomme
Grundstommen är ställning där rå-vattentanken, flottörsystemet och kokkärlet sitter fast
monterat i.
7.2.7 Solfångare
Solfångaren är av typen vakuumrör, se stycke 5.3. Denna typ av solfångare lämpar sig bra till
The Sally för att den kräver inga elektriska komponenter och de kräver inget underhåll. De
producerar värme så länge solen står på panelen.
7.2.8 Ställning solfångarpanel
Ställningen för solfångaren är den komponent som vakuumrören monteras på. Ställningen
vakuumrören.
7.2.9 Kopplingar & muttrar
Alla rör som leder vatten och vattenånga mellan The Sallys alla komponenter är monterade
med klämringskopplingar. Anledningen till detta är för att The Sally enkelt ska kunna
monteras och demonteras.
För att kunna fästa värmeledarna på kokkärlet används muttrar på vardera sida om kokkärlet
som gängas på värmeledaren. Dessa är av storlek M20 och är gjorda av mässing, se stycke
7.3.6.
7.2.10 Rör & kondensor
För att leda allt vatten och vattenånga i The Sallys
system används kopparrör med en diameter på 12 mm.
Kondensorn tillverkades också i 12mm rör och är
formad som en spiral, detta för att skapa en maximal
nedkylning av vattenångan. Kondensatorn är placerad i
rå-vattentanken för att den ska kunna kylas ned av
vattnet som finns i tanken samtidigt som värmen tas
tillvara genom att det förvärmer vattnet som ska in i
systemet.

Bild 10 Skiss av kondensorn
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7.3 Materialval
7.3.1 Rostfritt stål
Rostfritt stål tillhör en stor grupp material som alla består av majoriten järn och att mängden
krom ligger mellan 10 20% eller mer. Utöver krom och järn kan det tillkomma näst intill
obegränsat med legeringstillsatser, som alla har syfte till att förbättra stålets mekaniska
egenskaper och/eller korrosionsbeständighet.22
Så i fallet av The Sally kräver kokkärlet och rå-vattentanken hög korrosionsbeständighet då
de båda skall utsättas för direkt kontakt med havsvatten och i fallet med kokkärlet kommer
det även utsättas för värme samtidigt som havsvatten vilket skapar en väldigt korrosiv miljö.
Detta gjorde att kvaliteten (EN.1.4404) Syrafast rostfritt stål valdes som
konstruktionsmaterial för kokkärlet och rå-vattentanken.
7.3.2 Koppar
Koppar används både till värmeledaren samt alla rör i prototypen. Den främsta anledningen
till det är för på grund av kopparns värmeledningsförmåga, koppar har näst högst
värmeledningsförmåga av alla metaller efter silver, silver hade ej varit ekonomiskt
försvarbart att använda. Värmeledarna behövde denna egenskap för att föra över så mycket
energi som möjligt med minimala förluster. För kondensor spiralen var detta en fördel genom
att den enkelt kunde kylas av. En annan egenskap som var viktig att ta hänsyn till är att
koppar inte tappar sina egenskaper vid oxidering, detta var viktigt eftersom komponenterna
utsätts för både värme och saltvatten samtidigt.
Alla rör i prototypen är gjorda av koppar, anledningen till detta är för att koppar även är lätt
att forma och bearbeta.23
7.3.3 Kork
Anledningen till flottören tillverkades i kork är främst på grund av korks densitet. Kork har
en densitet som är ca 5 gånger lägre än vatten och skapar därför en stor flytkraft. Med kork
kunde flottören enkelt formas med de verktyg som fanns tillgängliga. Kork absorberar inte
vatten därför behåller det sin flytkraft.24
Dock uppstod problem med flottören under testningen av prototypen, flottören tappade sin
flytkraft vilket inte skulle vara möjligt, se stycke 7.4.1. Därför behöver detta utvärderas ifall
kvaliteten på korken gör skillnad eller om det var ett annat material som användes.
7.3.4 Svartstål
Konstruktionsstål
påkända detaljer och kännetecknas med god bearbetbarhet vid spånavskiljande bearbetning
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https://www.damstahl.se/rostfri-kunskap/fakta-om-rostfritt-stal/vad-ar-rostfritt-stal/
http://www.faktaomkoppar.se/files/cupori/Fakta-om-koppar/Koppar_ar.pdf
24 https://www.kork24.se/korkens-egenskaper/
23
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och god svetsbarhet.25 Materialet är billigt, och lätt att bearbeta gjorde att de lämpas väldigt
bra för grundstommen.
7.3.5 Mineralull
Vid isolering av kokkärl och värmeledarna användes mineralull. Mineralull har väldigt låg
värmeledningsförmåga, detta gör det till en bra isolator för värme. Mineralull är också
obrännbart och klarar höga arbetstemperaturer. Eftersom prototypen skulle testat utomhus var
det också viktigt isoleringen klarade väder, där lämpade sig mineralull bra eftersom det är
vattenavisande och saknar kapillärsugande egenskaper.26
7.3.6 Mässing
Muttrarna som användes vid monteringen av värmeledarna är gjorda i mässing för att det inte
skulle skapas någon galvanisk korrosion mellan muttrarna och värmeledarna. 27
7.3.7 Silikon
Silikon bryts inte ner av vatten och vattenupptagningen är minimal vilket gör att det inte
tappar sina tekniska egenskaper. Silikonen som användes har en arbetstemperatur upp till
28
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http://precisionstal.se/produkter/konstruktionsstal/
https://www.isover.se/vad-ar-mineralull
27 http://www.teknikhandboken.se/handboken/platmaterial-egenskaper/olika-material/massing-ochtombak/
28 http://www.tribotec.se/silikon/varfor-silikon/
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7.4 Resultat

Diagram 1 Testresultat temperatur

Under dagarna 19 maj till 23 maj 2019 utfördes sluttester av prototypen där den monterades
på Halmstad Högskolas campus. The Sally placerades med solfångarpanelen i söderläge för
optimal instrålning eftersom solen går upp i öst och ned i väst, och eftersom Sverige ligger
norr om ekvatorn kommer solens instrålning komma från söder. Ställningen till panelen
ställdes in på 35° för att kunna absorbera så mycket av solinstrålningen som möjligt under
denna tid på året, se bilaga 13.
Som man kan se på diagram 1 har kokkärlet uppnått arbetstemperatur under alla dagar under
testningen utom den 20:e maj och under första mätningen 21-maj.
7.4.1 Testresultat
Söndag 19/5 2019
Temperatur
Område
Klockslag (17:00) Klockslag (N/A)
Kokkärl (övre)
94°C
(N/A)
Kokkärl (undre) 55°C
(N/A)
Vattentemperatur 60°C
(N/A)
Övrig Kommentar: Montering och i bruk kl 14:00 och
mätning vid 17:00, Väder: främst sol.
Tabell 1 Testresultat
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I tabell 1 kan man se mätvärden och kommentar angående dagens väder, omständigheter och
förändringar. Under Söndagen monterades The Sally upp och var påfylld med 40 liter
havsvatten och kom upp i arbetstemperatur under endast 3 timmar körning med instrålningen
som generellt är lägre under eftermiddagen. Dock producerades inget rent vatten under första
dagen.
Tisdag 21/5 2019
Temperatur
Område
Klockslag (12:00) Klockslag (14:00)
Kokkärl (övre)
86°C
95°C
Kokkärl (undre) 40°C
57°C
Vattentemperatur 45°C
63°C
Övrig Kommentar: Ganska bra väder, växlande molnighet.
Problem med vattennivån (justering), Mer isolering.
Blindade elkärl.
Tabell 2 Testresultat

Sedan under Tisdagen gjordes två mätningar som ses i tabell 2 ovan, även om det inte varit
klar himmel och särskilt hög solinstrålning kan man se att kokkärlet nästan kommit upp i
arbetstemperatur på 86°C med en temperaturskillnad på runt 40°C kl 12:00. Sedan under
andra mätningen klockan 14:00 har kokkärlet kommit upp i arbetstemperatur men mätvärdet
på bottentemperaturen i kokkärlet har ökat och har uppnått den högsta temperaturen över hela
testet. Här identifierades problemet med en ökad bottentemperatur med att nivåregleringen
inte fungerar som den skall och har ökat vattennivån i kokkärlet. Justering av nivåreglering
gjordes och även blindades ångevakueringen till el-kokkärlet (se avsnitt) eftersom misstanke
ära kokkärlet.

Onsdag 22/5 2019
Temperatur
Område
Klockslag (14:00) Klockslag (N/A)
Kokkärl (övre)
94°C
(N/A)
Kokkärl (undre)
59°C
(N/A)
Vattentemperatur 67°C
(N/A)
Övrig Kommentar: Ganska bra väder under förmiddagen med
lite växlande molnighet som övergick i tungt molntäcke. Kunde
glimta någon droppe som rann ner. Under kvällen monterade
ner el-kärlet och tätade läckage.
Tabell 3 Testresultat
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Under onsdagen kom kokkärlet upp i arbetstemperatur och man kunde se att det kom någon
droppe ner i tanken för renat vatten. Även om systemet hade börjat producera minimalt var
det ingen logisk lösning till varför det inte var högre effektivitet. Då upptäcktes det att
isoleringen runt kokkärlet var blöt och att det droppade från en tömningsventil samt att elkokkärlet var uppe i för hög temperatur än vad det skall göra när det inte är i drift. Under
kvällen tömdes systemet och el-kokkärlet togs bort eftersom misstanke på för hög
energiförlust då vattnet i el-kokkärlet också värmts upp. Tog bort isoleringen och tätade en
läcka där vatten runnit ner på en av koppartapparna på utsidan och förångats upp i isoleringen
där plast täckt isoleringen och då kondenserat och runnit ner. Det finns risk för att det funnits
mer läckor här vilket kom att visa sig under demonteringen.

Område
Kokkärl (övre)
Kokkärl (undre)
Vattentemperatur

Torsdag 23/5 2019
Temperatur
Klockslag (11:30)
Klockslag (15:30)
96°C
97°C
43°C
54°C
49°C
59°C

Övrig Kommentar: Växlande molnighet under morgonen, någon
gång mellan 09:30-11:00 klar himmel fram till kväll. Producerade
vatten vid första mätning kl 11:30 och även under andra mätning
15:30. OBS! Vid tillsyn kl 20:30 läckte kokkärlet, vilket inte
uppmärksammats under dagen då solen har kunnat förånga det
vatten som landat på marken intill. Flottörens ytskikt har spruckit
och flottören har absorberat för mycket vatten och översvämmat
systemet. Detta har påverkat resultatet.
Tabell 4 Testresultat
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Under Torsdagen vände vädret och fick full solinstrålning för denna geografiska plats (Se
avsnitt) någon gång på förmiddagen mellan 09:30 och 11:00. Här kunde man se att
avlägsnandet av el-kokkärlet och tätning har minskat energiförlusten drastiskt se tabell 4
96°C 11:30 vilket var den högsta temperaturen uppmätt innan sista mätningen. Här kunde
man se att ytvattnet var runt två gånger varmare vid första mätningen vilket bevisar att
ytkokning fungerar och att det är mer energieffektivt. Sedan vid andra mätningen var
kokkärlet uppe på 97°C vilket var toppvärdet på testningen men man kunde även se att
ytkokningen blivit mindre effektiv. Man kunde se att systemet renade vatten då det kom i
omgångar ner i kärlet för rent vatten.
7.4.2 Slutsats
Under torsdagen producerades strax över 1.25 liter destillerat vatten. Vilket är ett lyckat
resultat på testet. Kokkärlet behöver optimeras för att minska energiförluster och även
flottören måste göras i ett annat material då det kunde synas mycket tydligt efter
demonteringen att ytskiktet hade spruckit och flottörens kärna som är gjord i kork hade sugit
åt sig vatten vilket försämrat flytkraften som krävs för att stänga flottörventilen. Som slutsats
av flottörens haveri var det tydligt genom hela testet att flottören blev sämre kontinuerligt och
att systemet fylldes med för mycket vatten vilket lett till för hög vattennivå och försämrad
effekt av ytkokningen.
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8. Produktionsprocess
8.1 Underleverantörer
För att skära ner på kostnader skall produkten optimeras för standardprodukter och befintliga
produkter. Detta medför att det kommer krävas ett gediget arbete att ta fram pålitliga
underleverantörer och förhandla fram priser på befintliga produkter, tjänster i form av
tillverkning och montering.
Här behövs en underleverantör av solfångare med tillhörande panel samt värmeväxlare
identifieras och evalueras för att bestämma vem som har bäst pris, effekt på solfångare samt
hur anpassad den är för frakt.
Det kommer behövas en underleverantör för kontraktstillverkning (också kallad

8.2 Tillverkning

Bild 11 Flödesschema för produktion

Inköp skall ske av The Sally projektet som i sin tur skall levereras direkt till
underleverantören som står för tillverkning och montering. Därefter skall de paketera
produkten redo för frakt och med kontakt med The Sally projektet skicka produkten till
kunden.
Underleverantör skall tillverka kokkärl, grundstomme, skåp, modifiera inköpt rå-vattentank
och styrsystemet för nivåreglering.
Kokkärlet skall tillverkas av rostfritt stål av kvalitet EN1.4404 (se avsnitt 7.3.1) och skall tigsvetsas efter ritningar utfärdade av konstruktör i The Sally projektet. Svetsar skall vara
vattentäta och efter svetsning skall betas (se avsnitt 6.8.3) för att eliminera oxidlager runt
svetsar.
Grundstommen tillverkas i KKR konstruktionsstål (se avsnitt 7.3.4) i rätt angiven dimension,
nuvarande 1.5x20x20mm fyrkantsprofil och i utförande efter ritningar utfärdade av
konstruktör i The Sally projektet. Stommen skall svetsas med en MIG-svets och här skall
också borras hål för de bult och mutter som skall hålla ihop stommen. Stommen skall
rostskyddas med lackering som tål omständigheterna efter kravspecifikationen (se avsnitt 6.3)
29

Rå-vattentanken som skall modifieras köps in som befintlig produkt från underleverantör och
skall borras upp i lock och botten på kärlet. I hålet i botten skall det svetsas ett nippelrör för
övergång mellan kondensor och avtappning av destillerat vatten. Skåpet som skall skydda
produkten skall formsprutas vilket är en kostnadseffektiv metod när man skall tillverka i bulk.
Det är en dyr startkostnad men utslaget på tid blir kostnad låg.
Med utgångspunkt på förbättringsmöjligheter (se avsnitt 10.) skall en cirkulationspump till
värmeväxlaren, en nivågivare och elektrisk ventil till nivåregleringen ha en simpel styrenhet
som behöver tillverkas.

8.3 Montering
Eftersom den avtalade underleverantör tar emot de produkter som inköp har köpt in och de
tillverkar de resterande produkter som skall tillverkas för The Sally sker monteringen också
hos dem för att slippa ytterligare ett led i kedjan. De skall montera ihop produkten på sådant
vis att den går att skicka på planerat fraktsätt. De skall alltså inte montera ihop hela produkten
som en fungerande produkt utan som en liknelse till IKEA skall de packas ihop som en
byggsats för montering hos kunden.
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9. Affärsplan
9.1 Potentiell marknad
En potentiell marknad för The Sally är svår att direkt analysera eftersom den är väldigt
omfattande. Men ett fokus för produkten har varit i utsatta länder söder om Sahara där
resurser och infrastruktur är begränsat. Tanken med produkten är att det ska vara ett verktyg
som ska ingå i fältsjukhus och tillfälliga sjukhus som är på plats snabbt där folket är utsatta
för krig och katastrofer eller där det råder kris som fattigdom eller sjukdomsepidemier. The
Sally ska då kunna användas för att sjukvårdspersonalen ska ha tillgång till rent vatten även
om det inte finns något att tillgå på platsen.
Det har varit svårt att få en uppskattning på hur många tillfälliga sjukhus som finns på plats i
centrala och södra Afrika eftersom det finns fler hjälporganisationer än vad projektgruppen
hunnit ta kontakt med och den kontakt som har bedrivits har inte gett någon konkret siffra att
arbeta efter.
Läkare utan gränser skriver på sin hemsida om deras arbete i Centralafrikanska Republiken.
Under 2017 bidrog dom med hjälp i 10 av landets 17 provinser. De hjälpte över 17 855
förlossningar och 8 878 kirurgingrepp. 29
De skriver också att de når ut till de mest avlägsna byarna med mobila kliniker som de kan
hjälpa de människor som inte har möjlighet att ta sig in till de urbaniserade delarna där
vården främst finns.30
Allt detta händer i ett land med bara 4,6 miljoner invånare och det finns många
omkringliggande länder som är i samma situation.
Även om de flesta patienter kan hjälpas med de resurser som finns så är det fortfarande
många ställen där infrastrukturen brister, något som som försvårar tillgången på rent vatten.
Detta är information som bekräftas av de organisationer som kontaktats under projektet.
Den information som nämnts är något som gruppen anser som ett behov och en potentiell
marknad för The Sally. Sedan finns det områden som fått mindre fokus under projektet men
det är områden i västvärlden som drabbas av naturkatastrofer. Vid en översvämning kan rent
vatten bli svåråtkomligt då brunnar och hem översvämmas och elnät slås ut.

9.2 Produktion
Produktionen på The Sally ska ske i tre steg.
Första steget är inköpen av de komponenter som kan levereras av underleverantörer.
Det andra steget kommer vara tillverkning av de komponenter som ej finns färdiga för inköp.
Tillverkningen kommer vara inköpta tjänster från underleverantör.

29
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https://lakareutangranser.se/vad-vi-gor/har-arbetar-vi/centralafrikanska-republiken
https://lakareutangranser.se/nyheter/mobila-kliniker-gor-skillnad-i-centralafrikanska-republiken
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Sista och tredje steget kommer vara montering av produkten. Tanken är att om det är möjligt
att få den underleverantör som tillverkar de delar som måste tillverkas skall sköta montering
och paketering. Härifrån skall den färdiga produkten skickas direkt till kunden.

9.3 Uppskattad tillverkningskostnad
Inköp, befintliga delar
Inkl. Moms Exkl. Moms (25%)
Solrör Paket från
SUNCARRY
Rå-vattentank
Kollektortank
Rörkopplingar
Rör
12V Cirkulationspump
12V Ventil
Nivågivare
Inköp befintliga delar
totalt=

4800
1790
1190
1000
500
135
110
188
9713

7285

Tillverkning & Montering
(UL)
Material
Ställning
Plastkåpa
Kokkärl
Tillverkningskostnad =
Montering & paketering
UL kostnad DL + DM
Mo + To (20%)
Affärsomkostnad (10%)
Vinstpålägg (20%)
Totalkostnad från UL +
Inköp exkl. moms (25%)

210
226
263
1479
3 Tim

DL + Avgifter (311,8
kr/tim)
156
156
468
935

2414
2897
3186
637

11 108

Tabell 5 Uppskattad tillverkningskostnad kalkyl

Övre kalkylen i tabell 5 är ett exempel på inköp av befintliga produkter som kan användas för
att minimera produktion. Priserna är tagna från internet som privatkund i Sverige och sedan
avdr
uppskattning av pris från en underleverantör som skall avtalstillverka de delar som ej kan
32

köpas in direkt och som kräver bearbetning i Sverige. Här är direkt lön uppskattad efter
genomsnittlig lön på en arbetare på ett producerande svenskt företag31 samt lagstadgade
sociala avgifter plus avtalade sociala avgifter32. Detta gav oss en kostnad på direkt lön hos
underleverantör på 311,8 kr/tim.
Direkt materialkostnad är beräknade var för sig där ställningen är beräknad på
aluminiumprofiler från ett svenskt företag33, plastkåpan beräknad på priset av 150 000 kr
delat på 1000 detaljer för betalning av form för formsprutning + materialkostnad på 76 kr st
(ca 10 kr/kg), Kokkärlet är beräknat på priser på kvalitet EN1.440434
Sedan är pålägg av materialomkostnader, tillverkningsomkostnader, affärsomkostnader samt
vinstpålägg adderat till underleverantörens kostnad i direkt material och direkt lön. Det är
dock svårt att uppskatta från utgångspunkten med ett ospecificerat företag och utan
upphandling.
Med åtanke på hög kontroll av kvalitet och hållbar produktion kan produkten tillverkas i
Sverige med bra arbetsvillkor och säker produktion. Produkten gynnar svenskt arbetsliv och
priser är framtagna utan upphandlingar mot underleverantörer och vid produktion av 1000
produkter slutar kostnaden på produkten som sett i tabell 5 ca 11 100 kr.

9.4 Distribution
För att kunna hålla ned kostnaderna på The Sally måste det vara så få led som möjligt i
distributionskedjan. Därför ska produktion och lagerhållning ske så nära varandra som
möjligt och produkten ska levereras till kunden direkt från tillverkningsland.

9.5 Marknadsplan
9.5.1 Värdeerbjudande
Det primära värdet i produkten är att den kan framställa destillerat vatten från alla typer av
vattentillgångar utan att vara beroende av elnät eller annan infrastruktur men för öka värdet
av produkten samt att göra den mer konkurrenskraftig på marknaden så blir de sekundära
egenskaperna nästan lika viktiga.
Det är här eftermarknaden kan skapa ett större värde av The Sally. Genom att lagerhålla
reservdelar som kan skickas på direkt förfrågan och eftersom utförandet av komponenterna är
utformade för enkelt byte kan kunden själv byta komponenten.
De komponenter som kan behöva service eller bytas ut kommer främst vara mindre delar som
enkelt kan lagerhållas utan alltför höga kostnader.
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https://tradingeconomics.com/sweden/wages-in-manufacturing
https://www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/skatt-pa-arbete/sociala-avgifter/
33 http://shop.easysystems.se/Shop/List/Aluminiumprofiler/207/1
34 https://www.stenastal.se/prislistor/
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9.5.2 Kunden
Försäljningen kommer främst att riktas mot två olika kundgrupper.
9.5.2.1 Hjälporganisationer
En nyckelkund för produkten kommer vara hjälporganisationer som bidrar med stöd och
hjälp till länder söder om Sahara eller i sydöstra Asien där The Sally är tänkt att användas.
Eftersom det finns många olika organisationer som arbetar i fokusområdet så blir detta den
största kundgruppen för The Sally.
För denna kundgruppen är priset en avgörande del eftersom den är en kundgrupp med
begränsade resurser.
9.5.2.2 Modultillverkare av fältsjukhus
Detta blir en sekundär kundgrupp som kan vara svårare att nå ut till eftersom det är stora
tillverkare som kan komma att köpa in stora parti. Detta är tillverkare som producerar
fältsjukhus i modulform i militärt syfte främst men även till civilt bistånd. Detta kommer
kräva en hög garanti på driftsäkerhet. I denna kundgrupp så är priset mindre väsentligt
eftersom de rör sig med andra ekonomiska tillgångar.
9.5.3 Marknadsföring & varumärke
Det kommer inte ske någon direkt marknadsföring mot organisationerna, däremot ska
marknadsföringen vara riktad mot de som arbetar för organisationen ute på fält. Detta görs
samtidigt som de sista fälttesterna utförs. Fälttesterna ska göras ihop med de som kommer
vara produkten användare, på detta sätt kan produkten uppmärksammas för användaren och
användaren kan ge input om eventuella utvecklingspotential. Denna metod skapar då ett pullsystem där användaren skapar en efterfrågan av produkten. När en efterfrågan skapats kan
sedan försäljningen riktas åt organisationen som är inköparen.
Kunderna är ett begränsat och därför ska det fokuseras på att bibehålla de relationerna som
kan byggas upp med en eller flera kunder.
Därför kommer det vara viktigt att fokusera på eftermarknaden, att kunna ge garanti på att
produkten fungerar som utlovats. Att kunna erbjuda snabb service och underhåll av
produkten. Det är på detta sättet varumärket ska byggas upp också, att kunna leverera en
pålitlig produkt till sina kunder.

6.6 Immaterialrättsliga skydd
Eftersom The Sally är tänkt att tillverkas av en utomstående part så har projektgruppen haft
diskussionen om att patentera den mest kritiska komponenten på produkten, det vill säga
kokkärlet. Dock är detta någon som ligger längre fram i tiden eftersom det kommer ske en hel
del förändringar i konstruktion och design.
Dessutom så är det kostsamt att både söka och upprätthålla patenten. Kokkärlet kan dessutom
ganska enkelt bytas ut mot en liknande funktion som skulle kunna kringgå patent.
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9.7 Ekonomisk kalkyl
The Sally har fortfarande en del arbete kvar för att bli färdig för marknaden. Det som krävs är
optimering och utveckling för att få de kommande prototyperna att fungera som önskat men
detta kräver en större budget än vad som redan spenderats på projektet. Eftersom en
fungerande prototyp är byggd skapar detta bättre möjligheter för att finna sponsorer och
investerare till vidareutveckling av projektet.
En stor kostnad kommer vara att fälttesta The Sally i de områdena som den är tänkt för. En
kostnad som är grovt uppskattad att kosta ca 30 000 kr.
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10. Framtid
10.1 Utveckling
Som nämnt i stycke 9.7 behövs vidareutveckling för en marknadsfärdig produkt.
Projektgruppen kan redan nu identifiera några utvecklingsmöjligheter för produkten.
10.1.1 Kokkärl
Kokkärlet är designat för att passa ihop med solfångarpanelen men om en värmeväxlare
installeras istället, se stycke 10.1.2 så kan kokkärlet bli mindre och därför också bli mer
effektiv genom att inte behöva hålla samma mängd vatten. Eftersom kokkärlet kan göras
mindre kapar detta materialkostnader och tillverkningstid.
10.1.2 Värmeväxlare
Den utvunna effekt avgörs på hur mycket energi som kan föras bort från solfångarpanelen.
Värmeledarna som används i nuläget är effektiva på att leda vidare värmen men eftersom
koppar kan uppnå en hög temperatur så kyls inte solfångarpanelen så mycket som önskat,
vilket medför att solpanelen inte når så hög effekt som förväntat. Detta kan ändras genom att
byta ut värmeledarna i koppar mot en sluten värmeväxlare med en värmevätska.
För att skapa en cirkulation i värmeväxlaren så hade det krävt en pump. Pumpen behöver
dock inte vara större än att den kan drivas av en mindre solcellspanel.
Fördelarna med detta hade varit en högre vattenproduktion och billigare tillverkning sett till
materialkostnad och produktionstid.
10.1.3 Ställning solpanel
När The Sally togs fram var tanken att den skulle kunna användas i hela världen,
projektgruppen hade inte bestämt något specifikt område där produkten skulle användas och
därför designades ställningen till solpanelen med möjligheten att justera vinkeln på panelen
mellan 25°-45°. Detta är något som ska förändras vid vidareutvecklingen av The Sally
eftersom den ska användas främst i länder söder om Sahara så kan vinkeln därför vara fast på
25°. Detta för att den optimala infallsvinkeln från solen inte skiljer sig mycket i dessa
länderna. Med denna justeringen gör det möjligt att sänka totalhöjden på The Sally vilket gör
den mer användarvänlig och lättare att frakta och transportera.
10.1.4 Flottör
Under testet av prototypen uppstod problem med flottören, se stycke 7.4.1. För att veta exakt
varför detta problemet uppstod måste projektgruppen utreda. De tänkbara scenarion som
gruppen kan komma på i nuläget är antingen att det inte varit kork som använts eller att det
varit för låg kvalitet på korken. Beroende på vad som var orsaken så behövs antingen kork
bytas ut helt mot ett annat material eller så ska en högkvalitativ kork införskaffas.
10.1.5 Material
För att kunna garantera en högre renhet på det producerade vattnet så kan kopparrören som
används till kondensorn bytas ut mot rör i rostfritt stål eftersom kopparrör har en tendens att
36

avge en mindre mängd koppar till det vatten som det kommer i kontakt med, och i åtanke
med den värme som kopparn utsätts för.
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11. Diskussion Produkt
11.1 Hållbar utveckling
Relevant för The Sally projektet är att även om vi vill producera ett miljövänligt alternativ för
att hjälpa människor runt om i världen så har även vi ett ansvar i att lämna ett så minimalt
avtryck på miljön som vi möjligtvis kan. Vi kommer behöva importera varor från andra delar
av världen och där kan vi göra ett aktivt val av tillverkande företag samt hur deras produktion
ser ut och hur frakten till Sverige, där vi i nuläget tänkt producera skall hanteras och val av
transport. Att producera i Sverige gynnar svenskt näringsliv och vi kan lättare garantera ett
hållbart sätt att producera. Med en väl utförd och planerad affärsplan samt logistik kan vi
också minska onödiga transporter.

11.2 Etik & Moral
Genom att producera i Sverige kan vi garantera att arbetsvillkor som vi har i Sverige följs och
att vi inte gynnar någon form av utnyttjande av dåliga arbetsvillkor eller vidare
miljöförstöring. Eventuellt kan det komma till att produktion inte kan ske i Sverige och då är
det viktigt att vi gör ett aktivt val därefter, med val av underleverantörer och ansvariga på den
plats vald för produktion.
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12. Diskussion Projekt
Från detta projektet tar vi med oss en hel del erfarenheter. Eftersom vi har agerat både
beställare och tillverkare och vi kunnat följa produktutvecklingen från alla perspektiv.
Vi har fått förståelse varför det är viktigt att göra en väl utförd planering. Att hela tiden kunna
arbeta efter milstolpar är någon vi inte gjorde i början, Till följd av detta tappade vi mycket
dyrbar tid och lade tiden vi hade på fel saker. Vi underskattade dessutom tiden det tog att
utföra vissa moment, detta var främst på grund av brist på erfarenhet eftersom vi inte stött på
dessa moment tidigare.
Vi gjorde antaganden på hur lång tid vissa moment skulle ta och gjorde en planering efter det
vilket gjorde att vi ganska snabbt kom efter i vår planering.
En annan sak som vi tappade mycket tid på var att vi inte dokumenterade alla beslut som togs
och även utförandet på alla moment. Detta hade vi sparat mycket tid på under
rapportskrivningen men även när vi diskuterade vissa ändringar så kunde samma diskussion
komma upp igen som vi haft tidigare.
Vi gjorde heller inte några säkerhetskopieringar på en del dokumentationen vi hade gjort och
vid något tillfälle råkade en mapp med dokument raderas vilket gjorde att vi fick göra om
vissa saker som skulle användas som bilagor.
Under tillverkningen av prototypen stötte vi på problem med våra ritningar då vi inte tänkt på
själva tillvägagångssättet vid tillverkningen. Detta gjorde att vi fick ta beslut om ändringar i
verkstaden, beslut som skulle behöva analyseras innan någon ändring gjordes. Men detta gav
oss förståelse om hur viktigt det är att tänka steget längre när komponenter utformas genom
att ha i åtanke hur det faktiskt skulle gå till i praktiken när det tillverkas. T.ex. hur den ska
bockas eller skäras för att bli så bra som möjligt.
Vi tar också med oss hur viktigt det är att verkligen bryta ner behovet och problemet som
produkten ska lösa. Detta gör att man verkligen kan se ifall den lösning man tagit fram kan
göra skillnad eller kan lösa problemet. Det är lätt annars att man tar fram en produkt som bara
delvis löser problemet och blir därför inte attraktiv på marknaden.
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Bilagor
Bilaga 1
Risk

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

Åtgärd
Skära ner på eventuella
kostnader. Tillsätta personligt
kapital

Att ej lyckas finansiera
projektet

3

5

15

Teorin om ytkokning
inte funkar

2

3

6

Flödet in till kokkärlet
inte funkar

3

3

9

Ej lyckas tillverka en
komplett prototyp

3

4

12

Låg effektivitet på
värmeväxlare

4

5

20

Alternativ värmekälla eller
ändringar i konstruktion

1

4

4

Reda ut interna problem, möte
med handledare

Simulering speglar ej
verkligenheten

3

3

9

Mer ingående beräkningar.
Fälttest

Ej hitta lösning på
prblemet

2

5

10

Gruppdynamik

Koka vattnet i mindre mängder
åt gången
Manuell inställning av flöde
Kompromisser och mer vikt på
att bevisa med beräkningar och
fakta

Byta projekt

40

Bilaga 2

Bilaga 3

Slutsats:

Swot-analysen visar att projektet har goda förutsättningar att genomföra projektet och uppnå
projektmålen genom den kunskap och praktiska erfarenhet projektgruppen besitter. Det
största hotet kommer att vara den relativa brist på tid som finns för att projektet och att
projektet skall vara turn key klart vid projektets inlämning för examination.

41

Bilaga 4

Slutsats:

Swot-analysen för de kvarstående arbete visar att projektet är så pass långt framme i sin
produkt att det finns potential att fortsätta men att i nuläget kräver det ett gediget arbete med
att hitta samarbetspartners och kapital för vidare utveckling.

Bilaga 5
Egenskap

Krav/Önskemål:
K/Ö 1-5
Beskrivning

Produktion/Funktion K

Produkten skall klara av att producera minst 5 liter vatten
per dag vid rätt plats och installation

Rening av vatten

K

Produkten skall kunna rena både kontaminerat sötvatten,
bräckt- och saltvatten

Temperatur/Klimat

K

Materialvalet skall vara så väl utvalt att det skall kunna klara
både arbetstemperaturerna och temperaturskillnaderna i
olika delar i världen, främst i varamare klimat, Temperaturer
mellan -20 till 200°C. Produken skall även klara av både låg
och hög luftfuktighet, samt påfrestning av både vind och
regn.

Driftkrav

Ö-4

Produkten skall vara väl konstruerad för att behöva minimalt
underhåll

Underhåll

Ö-4

Underhåll skall vara minimalt, samt reservdelar skall vara
simpla och produkten skall vara lätt att laga
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Livslängd

Ö-5

Lång livslängd, gärna 10 år med visst underhåll

Användarvänlighet

K

Lätt att förstå/använda hur produkten skall användas

Pris

Ö-3

Priset på produkten måste vara överkomligt men inte
huvudfokus då slutkonsumenten inte är tänkt att betala för
den i de flesta fall

Montering

Ö-4

Delar skall vara väl konstruerade för enkel frakt och
montering

Miljö

Ö-4

Produkten skall inte ha några skadliga utsläpp, ej inkluderat
produktionen av materialen för produkt, men dock viktigt för
materialvalet

Vattenkvalitet

K

Vattnet skall ej vara skadligt att dricka efter det har
processerats

Dokumentation

Ö-2

Handbok med illustrationer och text för användning,
underhåll av produkten bör finnas

Rengöring

Ö-4

Rengöring av produkten samt systemspolning skall vara
enkel och produkten skall tåla att spolas med vatten

Design

Ö-4

Utformningen på produkten skall visa hur den skall
användas tydligt

Brandsäkerhet

Ö-3

Produkten skall vara säker nog att användas utomhus.
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Bilaga 6
Solfångare
Solfångare är en metod som genererar nästintill 100% förnybar energi. Metoden grundar sig i
att fånga upp värmen från solstrålning med hjälp av olika verktyg. Det finns olika typer av
solfångare med de två som främst används idag är plana solfångare och vakuumrör. De båda
använder sig av ett vattenbaserat medium som kan föra vidare värmen i systemet. Vanligtvis
förs mediet vidare till ett lagringsutrymme som kallas ackumulatortank för att på så vis få
högre verkningsgrad. I vissa fall används luft istället för mediet men detta gör det svårare att
lagra värmen och ger ett mindre effektivt system. När mediet värms så förångas det och stiger
upp till toppen av solfångaren, till en värmeväxlare. När vätskan avgett tillräckligt mycket
värme och blivit nerkylt så kondenseras det och då sjunker det ner igen, på så sätt kan mediet
bli uppvärmt på nytt. För att detta ska fungera så behöver solfångaren monteras med lutning.
Solfångarens placering är en viktig del för hur effektivt den blir. Generellt så säger man att i
Sverige så bör solfångaren så i sydlig riktning med en lutning på 25°-60°. Solfångare
fungerar även i skugga eller i mulet väder men verkningsgraden sjunker väsentligt under
dessa förhållanden.35
Solfångare har en väldigt låg miljöpåverkan. Solen är som tidigare nämnt en förnybar
energikälla och därför bli värmen som produceras med solfångare helt grön energi. De ger
heller inte upphov till några utsläpp eller skapar något avfall under drifttiden. Samt är
miljöpåverkan från tillverkningen av solfångare förhållandevis låg till dess livslängd eftersom
en solfångare kan hålla upp till 50 år, beroende på tillverkaren. Samtidigt krävs det lite
underhåll.36

35

https://energiradgivningen.se/system/tdf/faktablad_solfangare_2017.pdf?file=1

36

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solvarme/
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Bilaga 7
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Bilaga 8
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Bilaga 9

Bilaga 10

47

48

Bilaga 11
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Bilaga 12
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Bilaga 13

Tabell för solinstrålningen i Sverige 5/19 2016.
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Bilaga 14
Datum Tester kr Fuktionsmodell kr Protoryp kr Vad?
2/6

495

Blandat

2/9

79

2/11

338

Flottörventil

2/22

209

Delar för flottör test

Total kr
15000 Total tillgång
11796 Förbrukat

03/14

4800 Solrör

03/29

2797 Kopparstav

03/29

145 Kopparstav

04/15

266 Kopplingar

04/29

437 Kopplingar/isolering

05/15

631 Isolering

05/15

281 Färg, list m.m

05/14

134 Klämring, t-rör

05/16

282 Dunk m.m

05/22

222 kopplingar

05/20

680 posters

3204 Kvarstående

Bilaga 15
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