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Abstract 
This degree project aims at developing a concept for how to use solar energy to pump 
up water. The target audience is people living in areas where the functioning of the 
electricity and water network is absent. In these areas, the hand-powered water pump 
is the most common technology. The degree project's goal is to find an economically 
viable alternative to the time consuming hand-powered water pumps. The power 
comes from solar energy. Studies have shown that 90% of the hand pumps that have 
been installed have broken down within the first three years. This is because of an 
incorrect basic design that severely shortens lifetime. 
How would a simple and robust design look like? An information seeking phase about 
the conditions and techniques that exist in these areas, were the basis for the 
requirements of the concept. Because of this the authors chose a concept similar to a 
simple steam engine. The pump uses vaporized water, by means of concentrating 
sunlight to pump up water. In total, 33 different concepts were created. The concepts 
were filtered in three stages that resulted in a final concept. The final concept contains 
a reflective dish that concentrates the sunlight to a receiver where the water 
evaporates. The built up pressure forces up water towards the surface from a tank 
located below the groundwater. The system is designed to supply 25 families with 2.5 
cubic meters of water a day. The pump is working during the daily 8 hours of 
sunshine. The system will have an expected low efficiency <5.3% which is the 
theoretical maximum efficiency. Further development of the system requires a 
detailed analysis of the situation on the ground. Tests should be performed to examine 
how well the technology works and how sensitive the system is to disturbances. 
  



Sammanfattning 

2 

Sammanfattning 
Detta examensarbete syftar till att ta fram ett koncept för hur man med hjälp av 
solenergi skulle kunna forcera upp vatten. Målgruppen är människor som lever i 
områden där ett fungerande el nät och vattensystem är frånvarande. I dessa områden 
är den handdrivna vattenpumpen den mest förekommande tekniken. Projektets mål är 
att utveckla ett ekonomiskt fungerande alternativ till de tidskrävande och mödosamma 
muskeldrivna vattenpumparna. En kraft hämtad från solenergin. Det har visats genom 
studier att 90 % av de handpumpar som har installerats har fallerat under de första tre 
åren. Detta på grund av felaktig grundkonstruktion som starkt begränsar livslängden. 
Hur skulle ett enkelt och robust alternativ se ut? Genom en informationssökande fas 
berörande de förutsättningar samt tekniker som existerar i dessa områden, sattes till 
grund för kraven på konceptet. På grund av dessa valde författarna att likt en enkel 
ångmaskin, förånga vatten med hjälp av att koncentrera solljuset för att forcera upp 
vatten.  Totalt skapades 33 st olika koncept vilka sållades bort i tre nivåer som gav ett 
slutgiltigt koncept. Ett koncept som innehåller en reflekterande parabol som 
koncentrerar ljusstrålarna mot en mottagare där vatten förångas, och likt ett 
hydraliksystem forceras vattnet upp mot markytan från en tank placerad under 
grundvattennivån. System är tänkt att klara av att försörja 25 familjer med 2,5 
kubikmeter vatten per dag. Vattnet uppforslas under 8 soltimmar per dag. Systemet 
kommer att ha en väntad låg verkningsgrad < 5.3% vilket är den teoretiskt maximala 
verkningsgraden för projektets slutkoncept. För en fortsatt vidareutveckling av 
systemet krävs en närmare analys av situationen på plats. För  vidareutveckling så bör 
utföras för att undersöka hur väl tekniken fungerar samt hur känsligt systemet är mot 
yttre störningar.   
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1 Inledning 
Examensarbetet är ett projekt med mål att studera och utvärdera befintliga tekniker för 
att kunna pumpa upp vatten med hjälp av solen i u-länder där vattenbristen är stor. 
Därefter att kunna ta fram den bästa tekniklösningen för ändamålet med de krav 
författarna har ställt genom en kravspecifikation.  
 
Målsättningen med projektet kommer att vara att välja ett koncept som ska klara de 
krav som är uppsatta. Krav som robustkonstruktion, kostnad, livslängd och kraven på 
en viss mängd uppumpat vatten. Dessa faktorer är viktiga för en tänkt konstruktion.    
 
Idégenerering är indelad i flera steg för att sedan komma att sållas bort mot de krav 
som är uppställda. För att generera idéer använder författarna 
idégenereringsverktygen brainstorming och morfologimatris vart efter koncepten 
kommer att sållas bort med hjälp av en gemensam diskussion. Koncepten kommer 
även att beskrivas med de för och nackdelar som finns för var och en av dem som 
kommer ligga att till grund för sållningen.  
 
Arbetet kommer att inledas med en bakgrundsbeskrivning samt en teoretisk bakgrund 
för att mer ingående beskriva problemet och förutsättningarna.  
Därefter kommer en genomförandedel och ett informationssökande avsnitt där 
författarna fördjupar sig i de teorier och tekniker som finns i ämnet.       
 

1.1 Bakgrund 
Vattnet är ojämnt fördelat i världen och tillgång till friskt och rent vatten är ingen 
självklarhet för alla. Globalt har efterfrågan på vatten ökat mer än sex gånger under 
1900-talet, medan världens befolkning under samma tid ökade tre gånger. 
Vattenresurserna förbrukas snabbare än de hinner förnyas. 
 
Vad det gäller vattenrikedom ligger Sverige bland de tio rikaste länderna i världen. 
Längst ner på skalan finns länder som Haiti, Niger, Etiopien, Eritrea, Malawi, 
Djibouti, Tchad, Benin, Rwanda och Burundi. [1]   
 
Behovet är stort, just i dessa varma länder. Många har inte vatten där de bor och får 
ägna mycket tid för att hämta vatten.  
 
I dessa områden är den muskeldrivna handpumpen (se bild 1) den mest 
förekommande tekniken att pumpa upp vatten. Detta är den egentliga anledningen till 
projektet syfte, att kunna komma ifrån drivning med mänsklig kraft och istället 
utnyttja den energi vi får ifrån solen. 
 
Nedan kommer de tekniker som ofta används idag i områden med frånvarande elnät 
för att driva upp vatten att beskrivas. Samt den teknik som idag används dock i liten 
skala att pumpa upp vatten, då med hjälp av solens energi. Det finns även tekniker 
som skulle kunna användas eller som inte är aktuella vilka författarna inte kommer att 
ta upp. Dessa kommer att kommenteras i avgränsningsdelen.  
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1.1.1 Handpump 

En muskeldriven konstruktion som kan se ut på lite olika sätt. Vanligast med en 
hävarmsliknade konstruktion (se bild 1) alternativt ett hjul som roteras (se bild 2). 
Dess övriga konstruktion är i stort sett lika. Dessa konstruktioner kallas för 
deplacementpump alternativt förträngningspump. Dessa pumpar karakteriseras av att 
volymen är direkt proportionell mot slagfrekvensen eller det varvtal man har. 
Deplacementpumpar används oftast när man eftersträvar ett högt tryck vilket oftast 
krävs på ett lite större djup.  
Fördelar med dessa vattenpumpar är att de oftast är enkla och robusta till sin 
konstruktion. Något som är viktigt är just att de är tillförlitliga samt att de många 
gånger kan produceras lokalt, alternativt inom landet.  
Dess nackdel är den tid och den kraft det tar att få upp de vattenvolymer som krävs. 
Det krävs någonstans mellan 3-6 timmar kontinuerligt arbetet varje dag för att 
tillgodose de volymer vatten som krävs till 25-50 personer. [2] 
 

        
   (bild 1, hävarmsvattenpump) [4]                   (bild 2, rotationsvattenpump) [4] 

 

1.1.2 Solpanelen 

Solpanelen består av solceller eller fotovoltaisk cell som den också kallas är en 
konstruktion som består av halvledare då oftast kisel som fungerar som dioder. När 
dessa dioder belyses av solen kommer elektriskt ström uppstå genom diodens 
backriktning. Strömmen som uppstår här vid varje cell är av låg spänning varför man 
oftast seriekopplar dessa celler i solpanelen. Dagens solpaneler har en verkningsgrad 
av ca 20% och är idag fortfarande förhållandevis dyra. Dessa paneler används där 
elnätet inte är utbyggt. [3] 
 
Solpaneler används för att skapa elektrisk ström(se bild 3). Genom den elektriska 
ström som skapas laddas oftast ett batteri som i sin tur driver en elektrisk vattenpump 
med hjälp av en elmotor. 
  
Här finns idag ett fungerade system med olika komponenter som kan användas och 
som har solen som energikälla. Men här finns även nackdelar som framför allt är 
priset för ett fungerade system. Samt den komplexitet som detta system innehar vilket 
är en nackdel när det gäller livslängd, driftsäkerhet samt att kunna serva systemet. 
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(Bild 3, vattenpump driven av solpaneler) 
 

1.1.3 Vindkraftverk 

Vindkraftverk är en konstruktion som utnyttjar den kinetiska energin ur vinden till 
antingen omvandling till elektricitet alternativt direkt mekanisk kraftöverföring. 
Vanligtvis när det gäller vindkraftverk som används till att pumpa vatten använder 
man sig av den mekaniska rörelseenergin för att pumpa vatten. Då med ett system 
som liknar konstruktionen för en deplacementpump. Möjligheten finns även att 
omvandla den mekaniska energin för att driva en generator som genererar elektrisk  
ström som i sin tur laddar ett batteri alternativt ger direktverkande ström till en 
eldriven vattenpump.  
 
Det finns två huvudtyper vilka man kan dela upp vindkraftverk i. Dels den som har 
sin roterande axel horisontellt placerad vilket vanligast (se bild 4). Alternativt den 
vertikalplacerade roterande axeln (se bild 5) som är en enklare och robustare 
konstruktion än den horisontella.[29] 
I sin enklaste form behöver inte ett vindkraftverk vara särskilt kostsamt eller komplext 
konstruerande. Genom en kraft genererad av vinden är vindkraftverket inte beroende 
av dagsljuset. Dock är vinkraftverk beroende av konstant vind för att kunna verka 
effektivt. 
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(Bild 4, vertikalt vinkraftverk) [17]                         ( Bild 5, horisontellt vinkraftverk) [18]  
 

1.2 Syfte och mål 
Projektet syftar till att finna en möjlig teknisk lösning till de problem som idag finns i 
länder  med brist på dricksvatten. Då framförallt hur man med hjälp av solens energi 
skulle kunna forcera upp vatten istället för att som idag oftast med användning av 
handkraft. Samtidigt syftar projektet till att få en större inblick i hur man på olika sätt 
skulle kunna utnyttja den energi som solen bär med sig. Men även att få fördjupad 
kunskap i produktutveckling i det ämne vi valt att beröra.  
Målet är att projektet genom sina olika steg kommer att leda fram till en slutgiltig 
konceptkonstruktion. Arbetet kommer att presenteras i form av en rapport samt en 
presentation.       

 
1.3 Avgränsningar 
I detta projekt kommer författarna att inrikta sig på de möjligheter som finns för 
soldrivna vattenpumpar. Det finns det många alternativ för hur man skulle kunna 
forcera upp vatten.  Alternativ som användning av fossila bränslen till 
förbränningsmotorer är på grund av miljö och ekonomiska skäl uteslutet.  
Andra alternativ så som en vinddriven pumpanordning utesluts, det på grund av att 
den inte är tillräckligt tillförlitlig för ändamålet.   
 
Oprövade tekniker såsom användning av Stirlingmotor anses för tekniskt komplicerad 
och Fluidynevattenpumpen har visat sig vara för instabil. Solcellstekniken som nämns 
tidigare som idag används för ändamålet utelämnas på grund av att mycket har gjorts 
inom området samt de nackdelar som de för med sig. 
 
Projektet kommer att inrikta sig på tryckkärl/solfångarteknik, en form av tidigt kallad 
solmaskin. Detta på grund av att området vad vi vet är lite utforskat när det gäller att 
användas som vattenpump i ett verkligt storskaligt utförande för detta ändamål.  
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Examensrapporten kommer inte att innehålla CAD-ritningar samt detaljerade 
lösningsförslag. Detta på grund av arbetets omfattning.    
 
Ett önskvärt krav är att konstruktionen skulle ha en renande funktion för det 
uppumpade vattnet, detta kommer inte att tas upp på grund av tidsbrist samt den 
komplexiteten på problemet. Samt de önskvärda kravet att konstruktionen skulle 
kunna drivas med tillskotts energi utifrån så som vedeldning alternativt fossila bränsle 
kommer även det inte tas upp på samma grunder som tidigare.      

1.4 Disposition 
Rapportens tyngdpunkt kommer att befinna sig på den teoretiska bakgrunden samt 
genomförande delen som är de mest omfattande delarna i rapporten. I den teoretiska 
bakgrunden beskrivs teorier samt olika tekniker som är till nytta för genomförande 
delen. I genomförande delen kommer konceptgenerering samt sållning på 3 olika 
nivåer äga rum för att i resultat delen presentera ett slutgiltigt koncept. Vilket kommer 
pressenteras tillsammans med beräkningar samt illustrationer över hur systemet är 
tänkt att fungera.  

 
1.5 Metoder 

1.5.1 Idégenerering: 

Under arbetets gånga har olika idégenereringsverktyg används för att få fram ett 
flertal koncept med samma ändamål. De genereringsverktygen är: 
 
Brainstorming: Detta verktyget syftar till att skapa så många idéer som möjligt. Detta 
genomförs i grupp och det är viktigt att ingen har invändningar mot varandras idéer. 
Även att man efterfrågar kvantitet på idéer, detta skapar kvalitet i längden. Detta 
verktyget används i stort sett under hela konceptgenereringsfasen för att få fram olika 
lösningar på delar av konstruktionen.  
 
Morfologimatris: Detta är en typ av idégenereringsverktyg som bygger på att skapa så 
många koncept som möjligt genom att kombinera olika delfunktioner. Man utgår från 
en huvudfunktion som produkten/konstruktionen ska ha. Som i detta fall skulle kunna 
vara ”utnyttja solens energi till att pumpa upp vatten” . Detta kan lösas med flera olika 
tekniker samtidigt som man då kan indela i delfunktioner som i sin tur kan lösas på 
flera olika sätt. Dessa skapar ett flertal olika koncept. Här är det viktigt att inte sålla 
bort koncept i ett inledande skede för att inte begränsa sig. Dock med ett flertal 
delfunktioner kan det uppkomma ett större antal kombinationer som inte är troliga. 
Dessa sonderas bort för att de helt enkelt inte anses som troliga. Morfologimatrisen 
kommer att presenteras i bilagorna. 
 

1.5.2 Sållning  

För och nackdelslista: 
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Metoden kommer att användas efter varje konceptgenerering på de två första nivåerna 
dock inte på den sista tredje nivån. Här kommer konceptets fördelar respektive 
nackdelar att listas upp ställt mot de grundkrav som finns  för konstruktionen.  
 
Gemensamsållning: 
 
Efter varje koncept kommer författarnas kommentarer om konceptet. Där presenteras 
problem som kan tänkas finnas om konceptet. Tillsammans kommer med den 
information som har kommit fram genom för och nackdels listan samt genom en 
gemensam diskussion om koncepten att sållas bort.     
 
Beräkningar: 
 
Vid nivå 3 kommer de två kvarvarande koncepten att jämföras med hjälp av 
beräkningar, och med stöd av dessa ligga till grund för en vidare sållning.  
 

1.5.3 QFD – Quality  funktion Deployment 

Detta produktutvecklingsverktyg är till för att översätta de krav som kunden har på 
produkten till mätbara värden (se bild 6). Här gemförs produkten med de konkurrenter 
som finns. I vårt fall ses naturligtvis inte dessa som konkurrenter utan snarare som en 
måttstock som produkten måste kunna uppnå. För att kunna värdera de viktigaste 
kraven låter man värdera dessa med hjälp av poäng.  

  
 ( Bild nr 6, QFD och ”kvalitetshuset”) [20] 
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2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Meteorologiska förhållanden 
 
De  meteorologiska förhållande som existera spelar stor roll när det gäller placering av 
solfångare samt vilken typ som lämpar sig bäst för det tänka området. Förhållanden 
som solinstrålning, soltid, ute temperatur samt vindförhållanden. Dessa förhållanden 
bildar en beräkningsbakgrund för vilken typ av solfångare som lämpar sig för 
ändamålet samt även storleken av den samma.  
Av den effekt som solen strålar mot jorden når endast en liten del markytan (se bild 7)  

 
(bild 7, atmosfärens inverkan på instrålningen) [8] 
 
I atmosfären sker en kraftig påverkan av solenergiinfallet. Denna påverkan är olika för 
olika delar av jordytan och vilket väder som råder för tillfället. Men man har kunnat 
definiera en del generella slutsatser vilka är: 
 
Vid molnig väderlek gäller: 
 
- Molnen reflekterar ca 40 % (upp till 60% kan reflekteras)  

- Molnen, vattenånga, iskristaller m.m absorberar ca 10% (upp till 20 % kan 

förekomma) 

- Molnen strålar en del av den absorberade energin till jordytan. Denna del är mellan 0 

och 50 %. 

 

Vid klar väderlek gäller: 

 

- Reflektion av partiklar, vattendroppar och små iskristaller är ca 5%.  

- Absorptionen av energi (i damm, -partiklar, vattendroppar m.m) 

- Marken och haven reflekterar mellan 0 och  65%.  
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60 % av det instrålande effekten når marken [8]. 

 Anledningen till att det begränsade utnyttjandet av solkraften är solstrålningens 

intensitet, vilken många gånger är relativt låg. Detta på grund av molnighet. 

 

Med intensiteten avses den energimängd som infaller mot en yta (ytan tänks vinkelrät 
mot solstrålningen). Detta om 1 m² under 1s eller 1 h. Intensiteten har därför enheten 
W/m². För att se en bild över den genomsnittsliga solstrålnings intensiteten över 
Afrika (se bild 29) i bilagorna.  
 
De soltimmar man kan räkna med varierar under årets dagar beroende på dagens 
längd. Samtidigt kan man räkna med att de utnyttjningsbara timmarna på dygnet är 
västligt kortare än dagens längd. Även soltimmarna är varierande av årstiderna vilket i 
sin tur hänger samman med jordens rotation kring sin egen axel.    

 

2.2 Solkraftverk och termiska solfångare 
 

För att kunna ta hand om den energi som kommer genom solstrålningen används 
solfångare. Solfångare delas vanligen upp i två kategorier: koncentrerade samt plana 
solfångare.  
 
Koncentrerade solfångare:  
 
Den infallande intensiteten av soljus är ibland inte tillräcklig för att uppnå de höga 
temperaturer man eftersträvar i en solfångare alternativt solkraftverk. För att öka 
denna intensitet koncentrerar man ljuset för att få en högre koncentrationsgrad. För att 
få denna teknik så effektiv som möjligt är det viktigt att solfångaren följer solen bana 
under dagen. Beroende på vilka typ av solfångare det handlar om kan denna 
anordning se ut på olika sätt. Oftast med någon form av instrument som känner av när 
solstrålningen är som starkast, exempelvis en fotocell som genererar ström när den 
belyses av solstrålningen.  
 
Den direkta solstrålningen motsvarar en effekt om ca 1 kw/m². Genom att koncentrera 
ljuset kan effekttätheten öka och därmed få högre temperaturer. (Se bild 8) nedan. 
Kurvan η = 1 motsvarar maximala värden. [8]   
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  (bild 8, uppnåeliga temperaturer genom koncentration av solstrålning) [8] 
 
Principen är att koncentrera solstrålningen och samla in denna i en och samma 
koncentrerade yta. Här används oftast speglar som vinklar sig efter ljuset gång för att 
alla tillsammans ska fokusera på samma punkt. Vanligtvis används inte linser för detta 
ändamål utan då som oftast i laboratorieexperiment där förhållande kan tänkas vara 
mera precisa och kontinuerliga, dock finns det undantag där man använder sig av 
Fresnellinser. Sedan 70-talet har det utvecklats olika typer av solfångare som 
koncentrerar ljuset vilka kan delas in i fem olika kategorier vilka är.  

 
- Cylinderparaboliska koncentratorer som har ett linjärtfokus och hos vilka 

reflektorn vanligtvis rör sig kring en axel.  
 

- Fasta sfäriska koncentratorer vilka har ett rörligt linjärt fokus. 
 

- Paraboliska koncentratorer med ett punktfokus riktade mot solen.  
 

- Tornsystem försedda med en grupp av heliostater (speglar) som fokuserar på 
en central punkt på mottagaren på tornet.  

 
- Solugnar som har en dubbel reflektion vilket även den använder sig av en 

grupp heliostater som speglar solstrålningen mot en fast parabol som i sin tur 
speglar ljuset mot en central punkt i mellan heliostaterna och den fasta 
parabolen.  
 

Dessa olika typer av koncentratorer kan delas upp efter vilken koncentrationsförmåga 
de har. Det kan definieras som förhållandet mellan den stråluppsamlade ytan och 
brännpunktens yta. Alltså för en parabol koncentrator innebär den stråluppsamlade 
ytan den yta vilket är parabolisk formad som koncentrerar solljuset mot 
brännpunktens yta vilket i sin tur kan var utformad på olika sätt. Mer om detta senare.  
 
De koncentrationer man har kunnat uppnå med de olika typerna av koncentratorerna 
är i storleksordningen 20 till 80 för de cylinderparaboliska koncentratorer, 200 till 
3000 för de paraboliska, 300 till 800  för torncentraler samt mer än 5000 för solugnar. 
[9] 
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Solstrålningsmotagare 
Mottagaren av det reflekterade solljuset uppträder vanligtvis i ett så ”svart” material 
som det bara är möjligt. Anledningen är att dessa material absorberar värmen bättre 
från det koncentrerade ljuset och då kan uppnå höga temperaturer.  
Hur höga dessa temperaturer är beror på faktorer som koncentrationen, de optiska och 
det termiska förlusterna som uppstår samt det värmeflöde det är möjligt att använda 
sig av från strålningsbehållaren.  
 
Uppsamlingens effektivitet beror direkt på hur stor yta den har. För att uppnå ökad 
effekt finns det flera tekniker. Som i den cylinderparaboliska koncentratorn där man 
har en ett flertal insamlingsmoduler och mottagningsmoduler samt även 
cylinderparaboliska koncentratorer. Alternativt att använda sig av ett större antal 
heliostater (speglar) vilket gäller fallen i tornsystem alternativt solugnar.  
 
Den solkraft som överförs vid ett givet tillfälle mellan koncentratorn och mottagaren 
beror på den direkt infallande solstrålningen intensitet och solfångarens storlek. Men 
även de förluster som kommer med vid reflektionen och överföringen till mottagaren.  
 
När det gäller förluster vid reflektionen kan de variera beroende på hur pass ren ytan 
är där ljuset reflekteras. Effekten minskar alltså om ytan exempelvis är täckt med 
damm eller smuts av olika slag. Den skillnaden i atmosfären där solfångaren är 
placerad spelar även den roll i hur hög effekt man kan utnyttja ur systemet. Ett klimat 
där luften är förorenat med olika typer av partiklar stör den riktade solljuset från 
reflektorn till mottagaren. 
 
Kraften från ljuset som koncentreras varierar under dagen, detta i takt med solljuset.  
Verkningsgraden hos mottagaren beror på infallsvinkeln från solljuset mot 
solfångaren. För att uppnå en konstant verkningsgrad hos mottagaren krävs att 
reflektorn kan ändras alternativt mottagaren. Bara de paraboliska konstruktionerna har 
möjligheten att ha en konstant verkningsgrad under dagen.  
 
Den värmeenergi som behållaren kan utnyttja är den del av ljusenergin minus den 
energi som försvinner genom mottagaren vilket är i form av de värmeförluster vilka i 
huvudsak består av strålning och konvektion.  
 
För en given mottagares yta stiger temperaturen i takt med att koncentrationen ökar. 
Samtidigt som den energi som kan behållas i mottagaren beror på storleken. En 
mindre behållare har mindre förluster än en större behållare samtidigt som 
värmeförluster stiger vid en temperaturhöjning. [9]      

2.2.1 Olika typer av koncentrerade solfångare 

 
Här följer en beskrivning av de fem tidigare nämnda typerna av solfångarna. 

2.2.1.1 Halvcylindriska  solfångare 
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En halvcylindrisk solfångare består av fasta speglar som bildar en halvcylindrisk 
form.  
Ovanför spegeln placeras ett värmerör där vanligtvis en vätska värms med hjälp av det 
koncentrerade ljuset. Här koncentreras ljuset linjärt utmed värmeröret. En känd 
konstruktion av denna typ konstruerade den amerikanska ingenjören Frank Schumann 
som lät bygga en solfångare i Egypten 1913 för att kunna pumpa upp vatten från 
Nilen för kunna bevattna skördarna i regionen. [6] 
Denna konstruktion likt de andra som har byggts har en rörlig reflektordel som följer 
solens bana. Den vätska som värms i värmeröret värmer i sin tur en ett system vilket 
skapar vattenånga. De ångtryck som skapas till följd driver en turbin vilket är kopplad 
till generator som i sin tur genererar ström. (Se bild 9) 
 

 
(Bild 9, halvcylindrisk solfångare)  [11]  
 

2.2.1.2 Sfäriska solfångare 
Detta är en typ av hemisfäriska solfångare vilket ibland kallas skålfångare. (Se bild). 
Dessa har fast monterade reflektorer men har en rörlig värmemottagare. Solstrålarna 
koncentreras längs en rät brännlinje. Detta gör att solstrålarna kan koncentreras på 
värmemottagaren under dagen även fast inte den fast monterade reflektorn ändrar 
riktning mot solstrålarnas infallsvinkel. För att effektivare kunna utnyttja 
solstrålningen på morgonen och på kvällen kompletteras den fasta reflektorn av en 
eller flera rörliga reflektorer.  
 

2.2.1.3 Paraboliska solfångare 
Paraboliska solfångare är den typ av anordning som kan följa solljuset hela dagen med 
hjälp av att här finns möjlighet att röra sig i flera dimensioner och därmed kunna ha 
en kontinuerlig effekt under hela dagen. Den paraboliska reflektorn koncentrerar 
ljuset på en mottagare monterad framför reflektorn. Här används två typer av 
mottagare. Antingen där man placerar en termodynamik maskin vanligtvis 
förekommande en stirlingmotor som utnyttjar den varma sidan där solstrålarna 
fokuseras och sedan direkt omvandla energin 
(se bild 10). Alternativet till att omvandla energin på plats är att samla den 
gemensamma värmen för att sedan omvandla energin till exempelvis elektricitet. Idag 
används paraboliska solfångare med stirlingmotorer framgångsrikt i USA samt att 
man planerar ett storskaligt projekt i Australien med upp till 400 m² reflektor med en 
effekt på 2MW. [9]  
 



Teoretisk bakgrund 

16 

De erfarenheter man har av dessa solfångare är att det finns två grundläggande 
problem:  
 

- Förhållande mellan strukturens stadga, den optiska kvaliteten och solfångarens 
tyng är direkt kopplat till lönsamheten.  

 
- Justering av de små termodynamiska maskiner vid brännpunkten som är 

avgörande för lönsamheten är svår. [9]       
        

 
(Bild 10, parabolisk solfångare) [10] 
 

2.2.1.4 Torncentraler 
En torncentral gör det möjligt att omvandla stora delar av ljusets värmeenergi och då 
samtidigt uppnå höga temperaturer, vilket då ger en hög omvandlingsgrad. En 
konstruktion bestående av flera heliostater som är rörliga i flera leder för att kunna 
följa ljusets bana optimalt. Dessa heliostater speglar det infallande ljuset mot ett 
centralt stående torn där ljusstrålarna samlas. För att sedan kunna omvandla dess 
värme till exempelvis elenergi värms ett termodynamiskt kretslopp. Ett exempel på en 
sådan konstruktion finns i USA, Kalifornien och kallas Central Solar One (se bild 11) 
[9]  
 

 
 (bild 11, Torncentral) [12] 
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2.2.1.5 Solugnar 
Solugnar är den typ solfångare som kan koncentrera ljuset flest gånger upp till 5000. 
Här används två stycken olika reflektorer samt en värmemottagare som är placerad i 
brännpunkten. Den första reflektorn består av heliostater som riktar ljuset mot en fast 
monterad parabol vilket fokuserar ljuset mot mottagaren. (se bild 12)  
Fördelen med denna teknik är att man kan uppnå höga temperaturer, en 
maxtemperatur på 3800 grader °C vilket man bland annat använder sig av för att testa 
hur olika material beter sig vid höga temperaturer, samt utveckling av nya material.[9]  
 

  
(bild 12, solugn) [13] 
 
 

2.3    Ångmaskinen 
Ångmaskinen är en motor som använder värmeenergi buren av vattenånga för att 
skapa mekaniskt arbete. Vanligen så syftar man på en kolvdriven ångmaskin men det 
finns andra sätt att ta tillvara arbetet från ångan.  
Att ta upp ångmaskinen i detta arbetet kan kännas omodernt. Men om man utgår ifrån 
dom förutsättningar som finns så är det en mycket enkel lösning. Solstrålar skapar 
värmeenergi. En pump behöver övervinna trycket från den pumpade vattenpelaren. 
Bland dom enklaste lösningarna att skapa tryck med hjälp av värme är genom 
förångning av vatten. Men en enkel lösning så bör lösningen kunna tillgodose andra 
krav på pumpen. Så som låg kostnad, hög driftsäkerhet och servicevänlig.  
Vatten hettas upp i en sluten behållare. Vanligtvis så kommer värmeenergin ifrån en 
förbränning av ett bränsle typ kol och olja. Men värmen kan även komma ifrån 
solstrålning eller annan strålning. När vattnet når kokpunkten förångas vätskan och ett 
övertryck bildas. Därför kan en ångmaskin bara dra nytta av den värme som 
överstiger kokpunkten. Kokpunken varierar beroende på vilken vätska och vid vilket 
tryck som man avser.  Trycket skapar en rörelse genom ångmaskinen vanligtvis 
genom en dubbelverkande kolv. Den använda ångan förs ut i atmosfären. [34] 
Förhållandet mellan temperatur och ångtryck kan anges enligt Antoines ekvation: 
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Sambandet är giltigt mellan 60-120 °C där P är trycket i mmHg. Och T är temperatur i 
grades Celsius. Under ser vi uttrycket med Temperaturen utbruten.  [21]  

 

 

1 mmHg = 13595,1 kg/m3 × 1 mm × g ≈ 1 torr = 33.322 387 415 Pa 

En tidigare variant på ångmaskinen beskrevs redan på antiken. Herons ångkula (se 
bild 13) som beskrivs av filosofen Heron levde första århundradet e. Kr. 

 
( Bild 13, Herons kula) [27] 
 
Den första riktiga ångmaskinen konstruerades av den franska fysikern Denis Papin 
1690, men den första tillräckligt robusta tillverkades av engelsmannen Thomas 
Newcomes 1712. De första ångmaskinerna som användes praktiskt var för att pumpa 
upp vatten ur gruvor. Ångmaskinen blev en avgörande faktor i den industriella 
revolutionen. Den kolvdrivna ångmaskinen användes flitigt i både industri och tunga 
transporter fram till början av 1900-talet. [27]  
 

2.3.1 Thomas Saverys ångpump 

1698 patenterade Thomas Savery sin ide på Vattenpump (se bild 14). Patentet blev 
känt som "Fire Engine Act". Pumpen är en tidig variant av ångmaskin. Till skillnad 
från vanliga ångmaskiner så saknar den mekaniska kolvar. Pumpen består av två 
backventiler och en kammare som omväxlande fylls med ånga respektive vatten. 
Pumpen var tänkt att användas i kolgruvor. Maskinen skulle föra upp vatten upp till 
80 feet (ca 24 meter). Saverys pumpar hade många problem som att verkningsgraden 
var låg och man hade svårt att bygga behållare som klarade så höga tryck. 
Pumpen fungerar på följande vis.  

1. Flaskan fylls helt med ånga . Ventilen till kokkärlet (m) stängs. 
2. Vatten hälls på flaskan (P) och gasen kondenserar.  
3. Trycket sjunker i flaskan (P) och vatten sugs upp, genom den undre ventilen. 
4. När Flaskan (P) är halvfull med vatten , öppnas ventilen (m). 
5. Ångtrycket ökar i flaskan och vatten trängs upp genom den övre ventilen tills 

flaskan är fulla med ånga. Se punkt 1. 
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(bild 14, Saverys ångvattenpump) [26]  

2.4 Värmemaskiner 

2.4.1 Stirlingmotorn 

Stirlingmotorn är en så kallad extern förbränningsmotor. Dvs. att värme måste 
tillföras till själva motorn.  Motorn består av en innesluten gas som omväxlade kyls 
och värms vilket skapar undertryck resp. övertryck.  Oftast består motorn av två 
kolvar, en som för gasen mellan kall och varm sida och den andra är effekt kolven 
som utnyttjar undertrycket resp. övertrycket för att skapa rörelse (se bild 15). 
Stirlingmotorn används mycket sällan. Nackdelar är bland annat att det är en 
svårbyggd konstruktion och att effekt/viktförhållande är lågt jämfört med interna 
förbrännings motorer. Detta medför också att motorerna blir stora och dyra. [31] 

 
(Bild 15, stirlingmotor) [24] 

2.4.2 Fluidyne motorn 

Fluidyne är en mycket enkel form av motor.  Den påminner mycket om 
stirlingmotorn. Motorn består av en innesluten gas som flyttas från en varm sida till en 
kall sida. Istället för att flytta gasen med hjälp av en fast kolv likt stirling så använder 
man sig en vätskepelare (se bild 16). Av rörelsen skapas undertryck respektive 
övertryck.  Som kan användas för att pumpa vatten.  Fördelen är att systemet inte 
behöver några rörliga delar som kan slitas ut. Svagheter är låg verkningsgrad och att 
systemet kan bli instabilt vid vissa frekvenser. [32] 
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(Bild 16, fluidynemotor) [23] 

2.5  Vattenpump 
En vattenpumps syfte är att skapa ett flöde av vatten i höjdled. En pumpa kan 
antingen stå på marken och suga upp vatten eller ligga på botten av brunnen och 
trycka upp vattnet. Eller använda en kombination av tryck och sugkraft.  
Vatten kan inte sugas högre är en viss höjd beroende på att kokpunkten i vattnet 
sjunker vid minskat tryck. Som tumregel så bör man inte suga vatten längre är 7 
meter. 
 En vattenpumps prestanda anges i storheterna tryckhöjd(H), Flöde(Q), effekt(P) och 
Verkningsgrad(η). [25] 

2.5.1 Typer av pumpar 

Det finns olika typer av pumpar som är lämpade för olika sammanhang beroende på 
effekt slaglängd och var dom är tänkta att användas. [25] 
Snäckpumpar används vid pumpning av vätskor som kan innehålla fasta föroreningar 
(se bil 17). Snäckpumpen är lämpar sig för högt flöde och låg tryckhöjd. Ett exempel 
på snäckpumpar är Arkimedesskruv. 

 
(Bild 17, snäckpump) [25] 
 
Centrifugalpumpar består av ett svänghjul som slungar ut från hjulets centrum mot 
sidorna (se bild 18).  
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(Bild 18, centrifigalpump) [25] 
 
Kolvpumpar består av en kolv och två backventiler på vardera sida (se bild 19). När 
dras tillbaka bildas det ett undertryck i kammaren mellan ventilerna den undre 
ventilen öppnas och fyller kammaren. När kolven trycks in i kammaren så stängs den 
undre backventilen och den övre öppnar och vatten strömmar upp.  

 
( Bild 19, kolvpump) [25] 
 
Kugghjulspumpar består av två kugghjul i en kammare (se bild 20). Vätska följer 
luckorna mellan kuggarna genom pumpen. Kugghjulspumpar lämpar sig bäst för höga 
pumphöjder.  

 
(Bild 20, kugghjulspump) [25] 
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Ringpumpar används ofta tillsammans med en centrifugalpump (se bild 21). Dess 
uppgift är att pumpa ur luft ur systemet för att öka sughöjden. 

 
(Bild 21, ringpump) [25]  

2.6 Underlag för beräkningar 
Tryckhöjd (1) 

Är det tryck som skapas av vattenpelaren. Trycket kan anges i meter vattenpelare eller 
Pascal (Pa)  

 

Där: 

p = Tryck (Pa) 

ρ = Densitet (kg/m3) 

g = Tyngdacceleration (9,82 m/s2) 

h = Höjd vätskepelare (m) 

Förutom trycket från den statiska vattenpelaren som behöver övervinnas, det är också det 
trycket ifrån flödes förluster i röret (se bild 30) i bilagorna för tabell över förluster.     

Flöde (2) 

Flöde anges i volym per tidsenhet. 

Q= Flöde (m3/s) 

Effekt (3) 

Avgiven effekt anges med flöde (l/s) * tryck (Pa) 
P = p*Q  

Verkningsgrad (4) 

Verkningsgrad är en relationen mellan den inmatade effekten och den effektiva 
effekten. 



Teoretisk bakgrund 

23 

Verkningsgrad(η) = Put/ Pin 
 
Geometri (5) 
Volym tank eller rör:  
Area Tank  /2  
Mantelarea rör:  
 
Pump djup (6) 

40  
40  

 
Volym på trycksystemet (7) 

 
 

 
Densitet vatten (8)   
Vattnets densitet varierar något beroende på temperatur: 
Vid 4°C :   1000 /  
Vis 20°C :   997 /  
För att förenkla uträkningen så används densiteten 1000 /  vid turäkningarna.  
 
Tryck av vattenpelare (9) 

ö   
ö  ä  

ä 101,325 kPa 
Om   40  
Så blir   ö   
392,8 kPa  1000 kg/m 9,82 m/s 40m 

392,8 kPa 101,3 kPa 494,1 kPa 
494,1 kPa 5 Bar 
 
Densitet ånga (10) 
Densiteten av vattenånga vid given temperatur och tryck är: 
1 Bar, 100°C :   0,59 /  
5 Bar, 151°C :   2,67 /  
 
Mängd ånga som åtgår för en cykel mätt i kg (11) 

 (kg) 
 
Specifik energimängd av ånga (  (12) 
 
Vid given temperatur och tryck är. 
5 Bar, 151°C :   2747,5 /  
 
Specifik energimängd av vatten (  (13) 
Vid given temperatur. 
4,18 kJ/(kg · ° ) 
1 Bar, 10°C : 41,8 /  
1 Bar, 81°C : 340,5 /  
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1 Bar, 100°C : 417,51 /  
 
Pumpat vatten per cykel (14) 

% ö  
 
Energiåtgång per cykel (15) 

  
 
 
 



Genomförande  

25 

3 Genomförande 

3.1.1 Tekniksökning 

Informationssökande startades med att försöka bilda en uppfattning av hur situationen 
kan se ut idag. Genom kontakt med vattenportalen [1] vilket är en svensk internetsida 
som bland annat beskriver vattensituationen i världen. Samt att genom ta kontakt med 
SIDA (styrelsen för internationellt utvecklingsarbeten) för att få ytterligare 
information genom olika rapporter och avhandlingar. Genom sökningar på SIDA:s 
hemsida på ordet ”water” vilket var ett råd från informationsansvarig från 
organisationen hittades ett flertal rapporter i ämnet som har gjorts.    
 
Genom rapporter och olika hemsidor kom en förståelse för vilken teknik som används 
idag samt vilka svårigheter som finns vilket är grunden till exarbetets uppkomst.  
Genom sökningar på sökmotorn google [5] på ord som ”vattenpump + Afrika” samt 
”waterpump + Africa” framkom likt information rapporter samt hemsidor att det mest 
förekommande sättet att forcera upp vatten för dessa områden som saknar rinnande 
vatten är den mekaniska handpumpen.  
 
Genom kontakt med hemsidan handpump.org [4] vilket är en donatororganisation. En 
organisation som har inriktat sig på att ta fram en mekanisk handpump för den 
Afrikanska kontinenten med de förutsättningar som finns på plats. Man har här lagt 
stor vikt vid vattenpumpens konstruktion, där man prioriterar robusthet vilket enligt 
organisationen utsago är ett stort problem idag.  
 
Från denna organisation har information hämtas som har legat tillgrund för den 
kravspecifikation som är upprättad för examensarbetets termiska vattenpump.  
 
I gruppen diskuterades olika möjliga användbara tekniker samt även med vår 
handledare.  
Dessa tekniker används inte idag till det ändamålet som examensarbetet syftar till.  
Men dessa kan vara en inspirationskälla till möjliga lösningar på problemet.  
 
Genom patentsökningar på googlepatent [7] på sökord som ”Solar power waterpump” 
, ”Solar + waterpump” hittas snarlika patent för den tekniklösning författarna valt att 
koncentrera sig på. 
 
För en mer ingående tekniksökning lånades böcker på Jönköpings högskolas bibliotek 
i de ämnen exarbetet kom att beröra. Böcker inom solenergi, ångkraft, termodynamik 
samt en beställning av två artiklar ”Development of low tech solar thermal 
waterpumps in developing countries” skriven av K.Mahkamov vid the university 
Durham, England.  
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3.2 QFD Resultat och slutsatts 

3.2.1 QFD - matris 

För att kunna få krav värderade på en produkt upprättades en QFD – matris (se bild 
22). De tekniker som deltar finns med på grund av att de är lösningar som finns på 
marknaden i området idag. Som fungerar på ett mer eller mindre tillfredställande sätt. 
Samt även att med flera tekniker kunna sprida kraven och önskade krav på vad ett 
koncept bör kunna uppnå. De får så att säga agera som ett ”måttstock” för det tänka 
konceptet. I matrisen jämfördes (A) vilket är det tänkta slutgiltiga konceptet mot (B, 
Afripump) [4] handpumpen, (C) vindsnurra samt (D) solcell.  
Viktning kommer att ske av tänkta ”brukare” samt en tänkt ”reparatör” av produkten. 
Båda led fick 100 poäng var att dela ut på sex stycken olika delar vilket representerar 
hur bra produkten uppfyller olika delar så som servicevänlighet, tålighet osv. där det 
viktigaste kravet får högst poäng. Syftet med metoden är att se hur bra andra tekniker 
löser problemet samt se vilka delar som viktas högt och är viktiga för produkten att 
kunna lösa. Värdena är uppskattade av författarna själva för vilka de genom 
informationsökning i ämnet uppskattas som viktiga för ändamålet. De ska nämnas att 
den tänkta tekniklösningen för ämnet är ett otestat område vilket de uppskattade 
värdena på det egna konceptet är osäkra.  

 
(bild 22, QFD-matris) 
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3.2.2  Viktning brukare 

  

Viktning 
brukare 

M.H.w.P 
(A) 

Handpump 
(B) 

Vind snurra 
(C) 

Solcell 
(D) 

   
Pumpa vatten 25 100 100 75 75 
Kostnad 20 40 80 60 20 
Livslängd 20 80 80 60 20 
Servicevänlig 5 20 15 10 5 
Tålig 10 30 30 20 20 
Tillförlitlighet 20 60 100 40 60 
Resultat 100 270 305 225 140 

3.2.3  Viktning reparatör 

Viktning 
reparatör 

M.H.w.P 
(A) 

Handpump 
(B) 

Vind snurra 
(C) 

Solcell 
(D) 

   
Pumpa vatten 0 0 0 0 0 
Kostnad 5 10 20 15 5 
Livslängd 20 80 80 60 20 
Servicevänlig 45 180 135 90 45 
Tålig 25 75 75 50 50 
Tillförlitlighet 5 15 25 10 15 
Resultat 100 345 310 215 120 

 

3.2.4 QFD - resultat 

Resultatet av den interna QFD – matrisen visar på att viktfaktorerna ”livslängd” 
värderas högt i både viktningen från brukaren och reparatören. Högst viktning hos 
brukaren har ”pumpa vatten” kommit samtidigt hos reparatören har ”servicevänlighet” 
värderats högst. Vilket i sin tur hos brukaren i sin viktning värderats lägst, precis som 
”pumpa vatten” och ”kostnad” har värderas lägst hos reparatören.  
 

3.2.5 QFD - slutsats 

 Alla tekniker uppfyller funktionen mer eller mindre tillfredställande med sina styrkor 
olika fördelat. Värt att notera är att handpumpen vilket är en utvecklad typ för att 
klara av de krav som ställs för ändamålet är en bra måttstock med sin konstaterade 
robusta konstruktion och tillförlitlighet. Samtidigt krävs där ett arbete varje dag på 
mellan 3 till 6 timmar för att uppnå den kravsatta volymen vatten. Teknik (A) 
M.H.w.p är i sammanhanget förhållandevis dyr, men är tänkt att med sin enkla 
konstruktion kunna vara billigare att underhålla i form av hög ”servicevänlighet” samt 
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en lång livslängd kunna vara kostnadseffektiv. Men även kontra handpumpen en 
frånvaron av muskelkraft.    
 

3.3 Sållning nivå 1 

3.3.1 Brainstorming, nivå 1  

För att upprätta ett flertal tänkbara koncept användes metoden brainstorming på två 
olika områden. Först vilka möjliga tekniker som kan tänkas användas för att 
koncentrera solstrålarna alternativt insamling av ljusstrålar för att kunna värma 
vätskan i mottagaren. Samt även de tekniker som skulle kunna var tänkbara för att 
pumpa upp vattnet med hjälp av solfångarna. För att kombinera dessa upprättades en 
morfologimatris där dessa olika tekniker kombinerades och bildade tänkbara koncept 
som skulle klara huvudfunktionerna alltså att pumpa vatten med energi genererad av 
solstrålningen. Totalt genererades 21 koncept.    

3.3.2 Introduktion nivå 1 

Sållningen kom att genomföras i två steg. Dels upprättades en för- och nackdels lista 
för de kriterier som är satta (+) betyder att konceptet uppfyller kriteriet samt (–) då 
konceptet inte uppfyller kriteriet. Sedan kommer en kommentar av författarna där 
problem och olika aspekter framförs angående konceptet. Totalt presenteras 21 olika 
koncept var 4 koncept kom att gå vidare till nivå 2 för vidareutveckling. Det bör 
kommenteras att koncepten är inte utförligt gjorda och att de är på en generell nivå. 

 
• Löser huvudfunktionen pumpavatten. 
• Är enkel eller komplicerad. 
• Hög eller låg tillverknings/ installationskostnad. 
• Är enkel eller komplicerad i underhåll. 

3.3.3 Valda koncept nivå 1 

1A. Halvcylindrisk solfångare med hydrauliskpump. 
‐  Kanske inte löser huvudfunktionen att pumpa 

vatten. 
+  Är enkel  
1  Kostnad. 
+  Enkel i underhåll. 

Kommentar: Halvcylindrisk solfångare är enkla och relativt billiga att tillverka. 
Kanske inte klarar att koncentrera solstrålningen tillräckligt med tryck för att pumpa 
vatten. 
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1C. Parabolisk solfångare med hydrauliskpump. 
+  Löser huvudfunktionen att pumpa vatten. 
+  Är relativt enkel. 
2  Kostnad. 
+  Enkel i underhåll. 

Kommentar: Intressant lösning, relativt enkel lösning med bra koncentrationsförmåga. 

 
 

2A. Halvcylindrisk solfångare med mekaniskpump. 
‐  Kanske inte löser huvudfunktionen att pumpa 

vatten. 
‐  Är ganska avancerad 
1  Kostnad. 
‐  Kan vara svår i underhåll. 

Kommentar: En intressant lösning. Hur ska mekaniken se ut? Klara solfångaren 
koncentrera ljusstrålarna tillräckligt. 
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2C. Parabolisk solfångare med mekaniskpump. 
+  Löser huvudfunktionen att pumpa vatten. 
‐  Är ganska avancerad 
2  Kostnad. 
‐  Kan vara svår i underhåll. 

Kommentar:  Relativt enkel lösning och låg kostnad.  Bedömt svårt med underhåll av 
mekaniken samt ett flertalet delar. 
    

 

3.3.4 Bortsållade koncept nivå 1 

Här presenteras de andra 17 koncepten som generades men sållades bort under 
sållning nivå 1. Koncepten presenteras här utan illustrationer, men finns presenterat i 
bilagorna.  

1B. Sfäriskparabol med hydrauliskpump. 

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten. 
+ Är relativt enkel. 
2 Kostnad. 
+ Enkel i underhåll. 

Kommentar: Svårt att tillverka sfärisk solfångare samt svårt att positionera mottagaren 
vid brännpunkten kontinuerligt.  
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1D. Torncentral med hydrauliskpump. 

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten. 
- Är avancerad 
2 Kostnad. 
- Kan vara svår i underhåll. 

Kommentar: Komplicerad lösning med många delas som blir svår att underhålla. 

1E. Solugn med hydraulisk pumpfunktion  

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
- Komplicerad konstruktion 
4 Kostnad 
- komplicerat underhåll 

Kommentar: Komplicerad och kostsam lösning. 

1F. lins med hydraulisk funktion 

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
- Komplicerad konstruktion 
3 Kostnad 
+ Enkelt underhåll 

Kommentar: Linsen blir kostsam att tillverka. Samt förmodat känslig för yttre 
förutsättningar. 

1G. plan solfångare med hydraulisk pumpfunktion 

- Tveksamt om huvudfunktionen att pumpa vatten 
löses. 

+ Enkel konstruktion 
1 Kostnad 
+ Enkelt underhåll 

Kommentar: Plana solfångare bedöms inte klara av att kunna leverera tillräckligt höga 
temperaturer för att kunna koka vatten under tryck under ej idealiska förhållanden. 
Dock är det en mindre kostsam lösning. 

2B. Sfäriskparabol solfångare med mekaniskpump. 

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten. 
- Är ganska avancerad 
2 Kostnad. 
- Kan vara svår i underhåll. 

Kommentar: Kostsam reflektortillverkning. Svårigheter med kontinuerlig 
mottagarplacering. Bedömt svårt med underhåll av mekaniken samt ett flertalet delar. 

2D. Torncentral med mekanisk pumpfunktion 

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
- Komplicerad konstruktion 
3 Kostnad 
- komplicerat underhåll 

Kommentar:  Komplicerad och kostsam lösning med många delar. 

2E. solugn med mekanisk pumpfunktion 

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
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- Komplicerad konstruktion 
5 Kostnad 
- komplicerat underhåll 

Kommentar:  Kostsam, komplicerad lösning med många delar.   

2F. lins med mekanisk pumpfunktion  

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
- Komplicerad konstruktion 
4 Kostnad 
+ Enkelt underhåll 

Kommentar: Linsen blir kostsam att tillverka samt bedömt känslig för yttre 
förutsättningar.    

2G. plan solfångare med mekanisk pumpfunktion 

- Tveksamt om huvudfunktionen att pumpa vatten 
löses. 

+ Enkel konstruktion 
1 Kostnad 
+ Enkelt underhåll 

Kommentar:  Bedöms inte att klara av att nå de temperaturer som krävs för att uppnå 
ett visst tryck. Dock en mindre kostsam lösning.  

3A. Halvcylindrisk solfångare med generator, el-pump. 

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten. 
- Är avancerad 
3 Kostnad. 
- Kan vara svår i underhåll. 

Kommentar:  Mindre kostsam reflektor dock med lägre koncentrationsförmåga men 
med  många delar som blir kostsam och komplicerad.  

3B. Sfäriskparabol solfångare med generator, el-pump. 

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten. 
- Är avancerad 
3 Kostnad. 
- Kan vara svår i underhåll. 

Kommentar:  Kostsam reflektor. Svår placering av mottagare, samt många delar blir 
en komplex konstruktion.  

3C. Parabolisk solfångare med generator, el-pump. 

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten. 
- Är avancerad 
3 Kostnad. 
- Kan vara svår i underhåll. 

Kommentar:  Enkel och effektiv reflektor men med komplicerade och kostsamma 
delar i form av turbin och generator. 

3D. Torncentral med turbin, generator, el - pump 

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
- Komplicerad konstruktion 
4 Kostnad 
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- komplicerat underhåll 
Kommentar:  Många delar, svår att underhålla, kostsam.  

3E. Solugn med turbin, generator, el - pump 

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
- Komplicerad konstruktion 
5 Kostnad 
- komplicerat underhåll 

Kommentar:  Stora kostnader, komplex konstruktion samt komplicerat underhåll. 

3F. lins med turbin, generator, el - pump  

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
- Komplicerad konstruktion 
4 Kostnad 
- komplicerat underhåll 

Kommentar:  Kostsam lins att tillverka, ett mer komplextsystem med flera kostsamma 
delar. Förmodat känslig för yttre förutsättningar.  

3G. plan solfångare med turbin, generator, el - pump 

- Tveksamt om huvudfunktionen att pumpa vatten 
löses. 

+ Enkel konstruktion 
2 Kostnad 
- komplicerat underhåll 

Kommentar:  Tveksamt om den plana solfångaren kan uppnå de krävda 
temperaturerna.   

3.3.5 Sammanfattning nivå 1 

Konceptgenereringen hade givit ett antal tänkbara koncept för ändamålet. Men 
sållningen visade på att flertalet av dessa inte vore möjliga på grund av att de antingen 
helt enkelt är tveksamt om de skulle kunna uppfylla huvudfunktionen och kanske i 
sådana fall bara under idealiska omständigheter. Vilket inte är tillräkligt även fast 
konstruktionen hade varit den klart billigaste lösningen för ändamålet av de koncept 
som presenterades. De framgick även att komplexiteten hos de bortsållade koncepten 
var ett problem. Med denna komplexitet följer en sämre robusthet hos enheten vilket 
är viktigt samt även kostnadsaspekten blir förmodat hög just av samma mening. Med 
robusthet i detta fall kan tänkas vara där flertalet delar gör systemet mer sårbart för 
yttre störningar. Alltså att ett större antal delar gör systemet i sin helhet mer sårbart på 
grund av att det finns fler källor till möjliga uppkomna fel.  
Robusthet kan i detta fallet även vara att systemet klarar av vissa störningar, så som 
delvis igensatta filter för grundvattnet eller smutspartiklar på koncentratorn. De 
koncept som valde för vidareutveckling är mer möjliga koncept som kommer att 
utvecklas inför det fortsatta arbetet. 
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3.4 Sållning nivå 2 

3.4.1 Brainstorming nivå 2 

 
Brainstormingen inför nivå 2 har ägnats åt att utveckla de befintliga koncept som valts 
från den första sållningen. De koncept som kom vidare från den första sållningen var 
koncept 1A, 1C, 2A samt 2C. I brainstormingen utvecklades den hydrauliska 
pumpfunktionen till tre stycken olika teorier över hur den skulle kunna verka samt en 
konventionell teknik för den mekaniska pumpfunktionen. För de fyra koncepten 
skapades åtta nya koncept med de nya teorierna samt tekniken till grund.  

3.4.2 Introduktion nivå 2 

De koncept som har kommit till sållning 2 var koncept som har gått vidare ifrån 
sållning 1. Efter sållning från nivå 2 är målet att det ska vara två koncept kvar inför 
nästa nivå och det kommande slutkonceptet.  
 

3.4.3 Genomförande nivå 2 

Under sållningen under nivå två upprättades en beskrivande text angående hur dessa 
koncept som är grundade på dessa teorier samt befintliga teknik samt fördelar och 
nackdelar med samtliga. Likt den första sållningen på nivå 1 kommer en fördels och 
nackdels lista att upprättas  där de olika koncepten får svara inför de satta kriterierna. 
Samt kommer kommentarer från författarna om eventuella problem och tveksamheter 
presenteras för varje koncept. De kriterier som ställs för varje koncept är: 
 

• Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
 

• Är konstruktionen enkel eller komplicerad, bedöms med skala 1-5, där 1 
har få antal delar.  
 

• Hög eller låg tillverkningskostnad/ installationskostnad. Bedöms med skala 
från 1 – 5 där 1 har lägst kostnad osv.  
 

• Funktionssäkerhet, bedöms med skala från 1 – 5 där 1 har lägst 
funktionssäkerhet.  
 

• Energieffektivitet, bedöm med skala 1 – 5 där 1 har lägst energieffektivitet.   
       

3.4.4 Principer sållning nivå 2 

3.4.4.1 K. Mahkamovs Vattenpump 
Mahkamov är en engelsk professor som utvecklat en soldriven termisk vattenpump 
för utvecklingsländer. Han har tidigare bland annat jobbat med stirlingmotorer. Hans 
lösning bygger på en sorts stirlingmotor som har vätskekolvar och värms med enkla 
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plana solpaneler (se bild 23). Lösningen är en blandning mellan sen stirlingmotor och 
en fluidyne. Mahkamov har fokuserat på att pumpen ska vara ”low-tech”.  Pumpen 
arbetar med relativt låga temperaturer och låga tryck. Detta gör det möjligt att 
använda billiga material så som glas och plast. Detta gör att den går att tillverka och 
underhålla av vanliga verkstäder. Tester har visat att pumpen klarar att arbeta effektivt 
med en tryckhöjd på 2 till 5 meter. Och klara att pumpa upp till 2m³/h. Plana 
solpaneler valdes på grund av att den lägre kostnaden. Pumpens arbetstemperatur 
ligger mellan 75-95 °C. På grund av den låga arbetstemperaturen och den långsamma 
arbetsfrekvensen så blir pumpens verkningsgradrelativt låg 0,2 - 0,5%.  
Pumpens kapacitet ökar markant med ökad arbetstemperatur. Tyvärr klarar ingen av 
Mahkamovs pumpar att pumpa vatten effektivt mer än 10m. [19]  

 
(bild 23, mahkamovs vattenpump) [19] 

3.4.4.2 Ångpump enligt Saverys princip 
Savery utvecklade en koldriven vattenpump redan i början 1700-talet. Principen har 2 
arbetsfaser. Ena fasen förångas vatten och trycker upp vatten. Andra fasen så kyls 
ånga till det att den kondenserar och ett undertryck skapas. Undertrycket gör att nytt 
vatten strömmar upp i pumpen. Denna pump använder sig av både tryck och sugkraft.  
Vatten förångas i mottagaren, detta skapar ett övertryck i kondensationstanken och 
ner till botten behållaren. Vatten trycks upp ur botten behållaren till över behållaren. 
När överbehållaren är full så öppnas ventil 2 och 4. Ventil 4 tömmer överbehållaren 
och ventil 2 styr så att vatten rinner ner på kondensationstanken. Tanken kyls och ett 
undertryck bildas i systemet. Undertrycket gör att bottenbehållaren fylls med vatten 
igen (se bild 24). [30] 
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(Bild 24, Ångpump enligt Saverys princip)  

3.4.4.3 Ångpump med avlastnings ventil 
Att använda en avlastningsventil är en förenkling Saverys ångpump. Fyllnads fasen 
bygger på samma teknik. Vatten förångas och trycket gör att vattnet i bottenbehållaren 
tränger upp genom pumpen. Skillnaden är att trycket släpps ut i luften genom en 
avlastnings ventil när fyllnadsfasen är avslutad. Botten behållaren måste vara placerad 
under grundvattennivån för att den ska kunna fyllas naturligt. Mottagarbehållaren kan 
antingen vara liten och fyllas efter varje cykel eller vara stor och fyllas på mer sällan 
(se bild 25).  

 
(Bild 25, ångpump med avlastningsventil) 

3.4.4.4 Mekanisk ångmaskin 
Det finns många varianter av ångmaskiner. Dom flesta använder en rörlig kolv som 
skapar oscillerande eller roterande rörelse. Rörelsen kan i sin tur driva en 
deplacementpump (se bild 25).  Denna lösning kan få en relativt hög verkningsgrad. 
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Normalt sett så använder sig ångmaskiner av mycket höga ångtryck men kan även 
konstrueras för att arbeta med lägre ångtryck. Nackdelen med denna teknik är att 
lösningen blir komplex med många delar och behöver smörjning. 
Tillverkningskostnaden kan också bli hög.  

 
(Bild 26, mekanisk ångmaskin) 

3.4.5 Sållning nivå 2 

1.A.1  Halvcylind. Solfång. Mahkanov  
+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
4 Komplicerad konstruktion, många delar  
2 Kostsam 
3 Funktionssäkerhet 
1 Energieffektivitet 

  Kommentar: Tekniken klarar inte av de krav som är  
  uppställda på pumphöjd.   
 
  1.C.1  Parabolisk. Solfång. Mahkanov  

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
4 Komplicerad konstruktion, många delar 
3 Kostsam 
3 Funktionssäkerhet 
2 Energieffektivitet 

   Kommentar: Tekniken klarar inte av de krav som är  
  uppställda på pumphöjd.   
 
  1.A.2  Halvcylind. solfång. kondenserande  

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
3 Komplicerad konstruktion, många delar  
3 Kostsam 
3 Funktionssäkerhet 
1 Energieffektivitet 

    Kommentar: Koncentrationsgraden hos den halvcylindriska  
    parabolen kan vara för låg för ändamålet. 
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  1.C.2  Parabolisk. solfång. kondenserande  

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
3 Komplicerad konstruktion, många delar  
4 Kostsam 
3 Funktionssäkerhet 
2 Energieffektivitet 

    Kommentar: Tänkbar konstruktion. 
 
  1.A.23 Halvcylind. solfång. avlstnings ventil  

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
1 Komplicerad konstruktion, många delar  
2 Kostsam 
4 Funktionssäkerhet 
1 Energieffektivitet 

    Kommentar: Koncentrationsgraden hos den halvcylindriska  
    parabolen kan vara för låg för ändamålet. 
 
1.C.3  Parabolisk. solfång. avlastningsventil  

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
1 Komplicerad konstruktion, många delar  
2 Kostsam 
4 Funktionssäkerhet 
2 Energieffektivitet 

    Kommentar: Tänkbar konstruktion. 
 
  2.A.1  Halvcylind. solfång. mekanisk  

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
5 Komplicerad konstruktion, många delar  
4 Kostsam 
2 Funktionssäkerhet 
4 Energieffektivitet 

    Kommentar: Energieffektiv lösning men är för komplex  
    för ändamålet samt känslig för yttre störningar. 
 
2.C.1  Parabolisk. solfång. mekanisk  

+ Löser huvudfunktionen att pumpa vatten 
5 Komplicerad konstruktion, många delar  
4 Kostsam 
2 Funktionssäkerhet 
5 Energieffektivitet 

    Kommentar: Energieffektiv lösning men är för komplex  
    för ändamålet samt känslig för yttre störningar. 
 

3.4.6 Sammanfattning nivå 2 

Sållningen på nivå 2 genererade två koncept för vidareutveckling. Det visade sig 
genom en analys av samtliga koncept att det kan tänkas bli komplikationer, det på 
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grund av  antalet delar i en tänkt konstruktion. Detta är ett problem för den tänkta 
ändamålet det på grund av att desto fler delar, enheter som verkar tillsammans desto 
större blir riskerna att någon del fallerar. Samt att komplexiteten kan tänkas bli för 
hög för ändamålet.  
 
Det kan nämnas att fallet med ångmotor krävs lagerytor, tätningar, smörjning m.m. 
Detta något som med omständigheterna på platts skulle kunna skapa problem samt bli 
känslig för yttre störningar. Likt konceptet som bygger på  K.Mahkamov princip 
fallerar för det tänka ändamålet. Främst på grund av att enligt en analys i 
”Development of low–tech solar thermal water pumps for use in developing contries” 
[19] så hävdar Mahkamov att en användbar pumphöjd skulle vara 2-5 meter och 
maximalt 10 meter vilket enligt examensarbetets krav på ett koncept är inte är 
tillräckligt. 
  

3.5 Sållning nivå 3 

3.5.1 Introduktion nivå 3 

De två kvarvarande koncepten från nivå 2 är 1.C.3 samt 1.C.2 vilket 
båda hydrauliska och har en liknade konstruktion. Den grundläggande 
skillnaden är deras sätt att föra in vatten i kammarna efter en cykel är 
genomförd. Efter sållning på nivå 3 är genomförd kommer ett koncept 
av två kvarvarande att vara valt till ett slutgiltigt koncept.  
 

3.5.2 Genomförande nivå 3 

Sållningen på nivå 3 innehåller en beskrivning på skillnaderna av de 
två koncepten. Detta för att få en bild av vad som skulle kunna tänkas 
vara fördelar samt nackdelar med respektive koncept för det ändamål 
de är tänkta för, samt de tekniska aspekter för driftfunktionen av 
pumpen. För att få ett klargörande i hur energieffektiva respektive 
koncept är har beräkningar att gjorts. Detta för att på det sättet få ett 
klargörande i vilket av det två koncepten som har den högsta respektive 
lägsta teoretiska verkningsgraden för systemet.  
 

3.5.3 Sållning nivå 3 

Saverys ångpump arbetar med både sug och tryckkraft (se bild 26). Vid 
ångfasen respektive kondenseringsfasen. Principen är tänkt att pumpen 
ska vara placerad mitt på pumphöjden. Eller rättare sagt ca 7 meter 
över nivån där man tar in vattnet och resterande höjd trycks vattnet upp 
av ångfasen.  
Målet med projektet är att få upp vatten ifrån 40 meter. Detta skulle  
innebära att anordningen maskinen placeras på 33 meters djup. 
Eftersom 
borrhålen har liten diameter och man vill undvika att ha många delar på det djupet så 
blir Saverys pump olämplig att använda.  

(bild 27, Saverys gruvpump)[33] 
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Det kan gå att anpassa tekniken så att den passar bättre för detta ändamål. En 
möjlighet vore att skilja på botten behållaren och kondensationstanken. På så vis så 
skulle man kunna ha Kondensationstanken och mottagaren uppe på marken. Medan 
botten behållaren är placerad enligt koncept 1.C.2. För att kunna uppnå låga tryck 
med hjälp av kondensering så behöver kondensationstanken vara relativt stor. Detta 
leder till att systemets interna volym ökar. 
 
Andra alternativet är att  släppa ut trycket med hjälp av en avlastningsventil. På så vis 
går normaltrycket tillbaka till atmosfärstryck (ca 100 kPa). Detta skapar inget 
undertyck men eftersom bottentanken ligger under grundvattennivån så fylls den med 
vatten på grund av det omgivande vattentrycket.  
Beräkningen nedan redovisar en jämförelse hur mycket verkningsgraden påverkas av 
en kondensationstank. 
 

3.5.4 Jämförelse mellan 1.C.2 och ett 1.C.3 

I jämförelsen så sätts bottentanken (C1) till 10 liter . Mottagartanken sätts till 1 liter. 
Tryckröret (R1) bestäms en diameter på 10mm. Formler kommer ifrån den teoretiska 
bakgrunden, Underlag för beräkningar 2.6 och är numrerade. 
 
Volymen i tryckröret: (5) 
 

, 0,00314  (3,14 liter) 
 
1.C.3  
Har bara bottentank och mottagare (C2). (11,15) 
 

 
0,0353   

 

0,0353 
2747 340

84,9  

 
1.C.2  
Har separerad bottentank (C1) och kondensations tank (C3). Kondensorn sätts till 10 
liter alltså lika stor som bottentanken. (11,15) 
 

0,0561   
 

0,0561 
2747 340

135  

Verkningsgrad  
Teoretiskt arbete för att pumpa upp 10 liter vatten, 40 meter. (4) 
 

10
9,81

40 3,9  
 

0,01  
0,001  
0,01  
0,003  

0,59 /  
2,67 /   
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. .
3,9

84,9 4,6% 

. .
3,9
135 2,9% 

Detta visar att pumpen med tryckavlastande ventil har en teoretisk verkningsgrad på 
4,6% under pumpfasen. Medan lösningen med separerar kondensationstank och 
bottentank har en verkningsgrad på 2,9%.  
 

3.5.5 Sammanfattning sållning 3 

Enligt resultat i sållning nivå 3 visade det sig finnas en skillnad i energieffektivitet 
mellan de olika koncepten. Detta är något som är viktigt för ändamålet där det gäller 
att få ut så mycket som möjligt av den infångade solstrålningsvärmen. Samtidigt med 
tanke på att dessa konstruktioner i allmänhet har en förhållandevis låg verkningsgrad. 
Dock kan en högre verkningsgrad innebära mer komplexa lösningar med fler faser i 
en cykel vilket för ändamålet är till nackdel. Där fler faser, komponenter kan skapa en 
lägre funktionssäkerhet för enheten. Med detta vill säga att ett enklare system är att 
föredra samtidigt som det kan medföra en lägre verkningsgrad, men med en högre 
funktionssäkerhet.  
 
Dock i fallet med koncepten på nivå 3 är det bortsållade konceptet 1.C.2 mer 
komplext med fler komponenter och även en lägre energieffektivitet än koncept 1.C.3. 
som är enklare till sin konstruktion. Vilket valts vidare till ett slutgiltigt koncept.  
Beräkningarna visar att en kondensationstankens extra volym gör att det krävs mer 
ånga för att pressa upp vatten. Därmed så krävs det mer energi för att fullfölja en 
cykel.   
 
Det kan tilläggas att de beräkningar som gjorts kan ses som uppskattningar eller 
riktlinjer på grund att de inte är fullständiga eller uttömmande om systemets precisa 
energieffektivitet.  

 



Resultat 

42 

4 Resultat 
4.1 Introduktion 
Det slutgiltiga konceptet kommer att presenteras i resultat delen med inledande 
illustrationer över hur en pumpcykel är tänkt att fungera. Vilket är indelade i fyra 
faser. Samt illustration över huvudventilen som styr vatten och gasflöden med 
arbetsschema. Efter kommer en beräkningsdel där en dimensionering av det slutliga 
konceptet kommer att äga rum. Samt en komponentlista där detaljer i systemet 
presenteras med olika kriterier. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Resultat 

4.2 Arbetsfaser – en cykel 
 

A. Huvudventilen är i läge I. Trycket ifrån mottagaren förs ner i bottentanken. 
När trycket i bottentanken uppnår givet tryck så börjar vatten tryckas upp till 
överbehållaren.  
 

B. När underbehållaren börjar tömmas. Så har överbehållaren nått fullt läge. 
Nivåmätaren indikerar att överbehållaren är i fullt läge och slår om 
huvudventilen till läge II.  
 

C. Huvudventil i läge II; tömmer överbehållaren, fyller doseringstanken, låter 
resterande vattenmängd rinna ut i reservoaren. När nivå mätaren indikerar att 
överbehållaren är tömd slår den tillbaka huvudventilen till läge I. 
Överbehållaren töms i sådan takt att undertanken hinner fyllas med nytt vatten. 
 

D. Huvudventilen i läge I; Låter vattnet i doseringstanken rinna ner i mottagaren, 
Se fas A.  
 

Anslutningar går till: 
1 Bottentank (BT) 
2 Dränering Doseringstank (DT) 
3 Fyllning Doseringstank (DT) 
4 Överbehållare (ÖB) 
5 Reservoar (RT) 
6 Fyllning mottagartank (MT) 
7 Ånga mottagartank (MT) 
8 Tryckavlastning atmosfär 

 
  
Huvudventil läge I Huvudventil läge II 
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4.3 Dimensionering av slutgiltigt koncept (1,C,3)  
 
Kraven på pumpen är att den ska uppbringa 2500 liter per dag, från ett djup på 40 
meter, under 8 h. 
Bottenbehållaren bör vara osluten av en behållare som fyller bottenbehållaren under 
fas (C). Denna bör vara minst lika stor som botten behållaren 

4.3.1.1 R2 
Inner diametern på vattenröret (R2) är inte ett kritiskt mått. För att undvika tryckfall 
vid stora flöden(över 5 l / min). Så bör man välja ett rör med diameter över 20 mm. 
(Se bild 30, nomogram för tryckfall) [25] i bilagorna.  

4.3.1.2 R1 
 Ska transportera ånga. Man vill hålla R1 så liten som möjligt då ökad volym av röret 
gör att systemets verkningsgrad minskar. Större diameter leder också till mer 
avkylningsarea och mer kondensations bildning.  

4.3.1.3 DT 
Doseringstankens volym motsvarar mängden ånga som behövs per cykel plus 
kondensationsförluster, angivet i massa (kg).  

4.3.1.4 UB 
Underbehållarens volym bestämmer hur mycket vattenpumpen kan uppbringa under 
en cykel. Vid given  kapacitet så ger en större underbehållare en lägre arbetes 
frekvens. Vad som begränsar underbehållarens storlek är hur stort borrhål man 
använder. Underbehållaren behöver inte tömma hela sin volym per cykel utan 
systemet kan ställas in för kortare arbetscykler. Underbehållaren bör anpassas för att 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 0 0 0 0 0 0 1 
2  1 0 0 0 0 0 0 
3   1 1 1 0 0 0 
4    1 1 0 0 0 
5     1 0 0 0 
6      1 0 0 
7       1 0 
8        1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
2  1 0 0 0 1 0 0 
3   1 0 0 0 0 0 
4    1 0 0 0 0 
5     1 0 0 0 
6      1 0 0 
7       1 0 
8        1 

Huvudventil läge I Huvudventil läge II 

Tabellerna visar kontakt mellan 
anslutningar i respektive läge. 
1 = kontakt 
0 = inte kontakt 
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den minimerar kondensation av inträngande ånga. Detta är nödvändligt för att uppnå 
en hög verkningsgrad.  

4.3.1.5 ÖB 
Överbehållarens volym = (UB) * tömningsgrad(%) 

4.3.1.6 MT 
Mottagartankens volym avgörs av många olika faktorer. För att hitta en optimal 
volym så bör man testa sig fram. Minimal volym skulle motsvara den mängd vatten 
som kommer doserat ifrån doserings tanken. Nackdelen är att systemet blir känsligt 
för variation, med följd att mottagaren kokar torrt. En större tank skulle kunna fungera 
stabilare men också ha större energiförluster. Dessutom måste den vara liten nog att få 
plats i en parabolisk mottagare.  

4.3.1.7 Uppskattning av teoretisk verkningsgrad 
Detta är en uträkning avsedd för att uppskatta verkningsgraden i systemet. Det 
kommer finnas förluster i systemet som författarna inte har full kunskap om på grund 
av att det inte har gjort några praktiska tester, och kommer därför inte att ta upp i 
uträkningarna. Dimensionerna på komponenter i systemet är baserade på antaganden 
av vad som kan tänkas vara rimliga värden. Formler kommer ifrån den teoretiska 
bakgrunden, Underlag för beräkningar 2.6 och är numrerade. 
 
 Pump djup: (40 meter) (6) 
Ger att: 

40  
40  

 
Tryck av vattenpelare (9) 
494,1 kPa 5 Bar 

, 0,000785  (0,785 ) 
 
Avkylande area i R1 (5) 

0,005 40 0,6283  
 
Volym undertank (5) 

, 0,0314  31,41  
 
Avkylande area vattenyta (5) 

0,2
4 0,0314  

Avkylande ytor i  (5) 
0,2
4 ö  0,2 1 0,031  0,15  

Diagrammet nedan illustrerar avkylningsarean beroende på tömningsgrad (se bild 27). 
Vilket illustrerar att den största avkylningsarean finns his R1 samtidigt som arean 
ökar kontinuerligt i takt med tömningsgraden.  

1   5  
2  20  

  200 , L 1000mm 
ö  

2  
DT= Bestäms av uträkningen 
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(Bild 28, avkylningsarea beroende på tömningsgrad) 
 
Volym på trycksystemet (7) 
När systemet är i fas (C) det vill säga UB är full med vatten och trycket i R1 
motsvarar en atmosfär (ca 1 bar).  

 0,000785  (0,785 liter) 
När systemet är i fas (B) så är R1 trycksatt (ca 5bar) och undertanken är helt fylld med 
ånga (dvs tömd på vatten). 

0,0314  0,000785 0,0322  (32,2  
 
Mängd ånga som åtgår för en cykel mätt i kg (11) 

 (kg) 
 

0,0322 2,67 0,000785 0,59 0,0855  
Energiåtgång per cykel (15) 

  
 

0,0855 
2747 41,8

231,2  

Cykeltid 
2500

31,41 0,0855 79,8 /  

 
79,8

8 9,976 /  
 
Verkningsgrad (4) 
Teoretiskt arbete för att pumpa upp * 40 meter: 

31,4
9,81

40 12,3  
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ö
12,3

231,2 5,3% 

Detta visat att pumpen har en teoretisk verkningsgrad på 5,3% under pumpfasen. 
231,2 

9,976
2305

640  

 

4.3.1.8 Dimensionering av parabol 
Mottagaren behöver tillföras 640w. för att klara av att pumpa upp vattnet. 
Enligt sol energi potential karta (Se bild 29, i bilagorna) så är den genomsnittliga 
solenergimängden per år: 2400 kWh/m². 

2400 kWh
m

365 dagar
6,57

m /  

Effekten antas fördelas jämt under dygnets 8 ljusaste timmar:  
6,57

m /
8 822 /m  

Enligt boken solenergi [8] så har en parabolisk solfångare en verkningsgrad på ca 
20%. 
822 m 20% 164,4 m  
Detta ger en solfångar area på: 

640

164,4 m
3,893m  

 
 

4.4 Komponent förteckning av pump 
En förteckning över vilka komponenter som behövs i pumpen och vilka krav som kan 
ställas på respektive komponent. Listan på materialförslag är rekommendationer på 
vilka material som kan vara lämpliga att använda baserat på kraven. Dom enda 
komponenterna som innehåller rörliga delar är ventilerna. 
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Komponentförteckning pump 

 

Komponentförteckning solfångare 

 

 

 

 

Namn Typ Anslutni
ngar 

  Klarar 
tryck 

Dimensioner Materialförsla
g 

Isolering 

Undertank (UT) Sluten behållare 3 >5bar Ø20*100 cm Stål rostfritt Bör 
utredas 

Övertank Öppen tank  2 - 31   Plast behållare Nej 
Doseringstank Sluten behållare 

ställbar volym 
2 >5bar 0,05-0,5  Stål Nej 

Reservoartank 
(RT) 

Öppen behållare 1 - ca 5  Betong Nej 

Mottagartank 
(MT) 

Sluten behållare 3 >5 Bar (Bör 
utredas) 

2  Stål Bör 
utredas 

Huvudventil 
(HV) 

2 lägesventil 8 >5 Bar (Bör 
utredas) 

- Stål 
gummitätning
ar 

Nej 

Rör 1 ( R1) Överför ånga från 
(HV) till (UT) 

2 >5bar 5 40  Metall/plast 
ev. isolerande 
material 

Ja ( Bör 
utredas) 

Rör2 (R2) Forcerar vatten 
från (UT) till (ÖT) 

2 >5bar 20
40  

Metall/plast 
 

Nej 

Rör4 (R4) Forcerar vatten 
från (ÖT) till (HV) 

2 - Bör utredas Plast Nej 

Rör5 (R5) Forcerar vatten 
från (HV) till (RT) 

2 - Bör utredas Plast Nej 

Rör6 (R6) Forcerar vatten 
från (HV) till 
(MT) 

2 >5 Bar (Bör 
utredas) 

Bör utredas Metall Nej ( Bör 
utredas) 

Rör7 (R7) Överför ånga från 
(MT) till (HV) 

2 >5 Bar (Bör 
utredas) 

Bör utredas Metall Ja ( Bör 
utredas) 

Undre backventil 
(UT) 

backventil 2 >5bar - - Nej 

Över backventil 
(UT) 

backventil 2 >5bar - - Nej 

Överycksventil Släpper trycket i 
(MT)  

1 Reglerar 
trycket över 
(5bar) 

- - Nej 

Nivåmätare (ÖT) Nivåmätaren 
känner av Nivån i 
(ÖT) och styr läget 
på (HV) 

- - - - - 

Namn Typ Krav Materialförslag 
Reflektor Koncentrerar 

solljuset till 
mottagartanken 

väderpåkänningar 
och solstrålning 

Filmbelaggd 
plast alt 
högglans plåt. 

Ställning Ställning till 
reflektor och 
mottagartank 

Starka vindar, 
högre 
temperaturer

Fackverks 
konstruktion 

Styrning Styrsystem som 
reglerar en 
optimering av 
det infallande 
solljuset. 

Enkel,  
hög tillförlitlighet 

- 
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5 Slutsats och diskussion 
Målet med examensarbetet var att finna en möjlig teknisklösning på det problem som 
finns i flera av världens utvecklingsländer. En brist på vatten och då framförallt 
dricksvatten. Målet var även att tekniken som skulle kunna pumpa upp vattnet med 
hjälp av solenergi, samt att få en bredare kunskap inom produktutvecklingsprocessen. 
Genom ett flertal koncept som har genererats för ett tänkt slutgiltigt koncept genom 
olika typer av produktutvecklings verktyg samt även sållningsverktyg har författarna 
fått en bredare syn på produktutvecklingsprocessen och dess svårigheter. Detta 
examens arbetet syftade inte till att få fram en färdig produkt som är redo att 
användas. Utan snarare till att få en förståelse för en tänkt teknik och att upprätta 
riktlinjer på vad som skulle behöva göras för att vidare utveckla konceptet till en 
färdig produkt. Detta har gjort att produktutvecklingsprocessen har sett lite olikt ut 
från en produkt som är tänkt att vara mer tillverkningsnära. Genom att studera olika 
typer av litteratur i ämnet solenergi har författarna även fått en fördjupad insikt i hur 
man kan utnyttja solens krafter med fler olika tekniker.   
 
Det slutgiltiga konceptet visade på en tänkt lösning vilket var ett mål för 
examensarbetet. Funktionella krav som sats upp som att ”konstruktionen skall klara 
att pumpa upp vatten från upptill 40 m djup” och ”konstruktionen skall kunna ha en 
kapacitet på 2,5 kubikmeter vatten per dygn” har genom beräkningar bedömts som 
rimliga.  
 
Mycket på grund av de viktiga ickefunktionella kravet ” att produkten skall ha en 
robust konstruktion, så som enkel konstruktion, servicevänlig och lång livslängd” 
valdes det slutgiltiga konceptet. Det bör tilläggas att inga tester på hur konstruktionen 
fungerar har utförts. Konstruktionen kommer att ha en väntat låg verkningsgrad, enligt 
beräkningar i resultatet < 5.3%  likt K. Mahkamovs vattenpump [19]. Men 
kompenserar detta med en enkelhet vilket skapar mindre utrymme för felande 
komponenter i systemet. 
 
- Hur lämpar sig egentligen en sådan här konstruktion för den tänkta ändamålet?  
För att konstruktionen skulle kunna tänkas att användas krävs en närmare analys av 
hur förhållande ser ut på plats samt en vidare utveckling av komponenterna i 
systemet. Samt att konstruktionen testas med olika störmoment, vilket kunde vara 
mindre solstrålning än den beräknade medel solstrålningen. Eller att delar i systemet 
inte kan jobba med full kapacitet så som de är tänkt att göra. Exempelvis inlopp av 
vatten i den undre kammaren blir begränsad på grund av igensatta vattenfilter. Med 
andra ord att systemet blir robust mot yttre störningar vilket är viktigt för brukaren 
med de förutsättningar som finns.  
 
Det finns idag en okänd faktor när det gäller pumpens effektivitet. Det handlar om den 
vattenånga som är tänkt att tränga upp den mängd vatten som finns i den undre tanken 
kommer att kondenseras när den kommer i kontakt med avkylande ytor så som 
grundvattnet och ytor i den undre tanken bland annat. Med detta om trycket kommer 
att sjunka så mycket att den inte klarar att trycka upp den vattenpelare som behövs. 
Utan kommer kondenseras tillbaka till vatten och långsamt fylla på den under 
behållaren snarare än att trycka undan vattnet. 
Detta grundläggande problem kräver att man genom en prototyp testar denna tes. 
Problem som återstår att undersöka är hur pass mycket kommer vattenångan 
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kondenseras på vägen ner till den undre behållaren med tanke på att den kringliggande 
jordlagren  kommer kyla röret konstant. Om detta kommer att kräva isolering av något 
form eller om den kondens som uppkommer är acceptabel mot den kostnadsökning 
som sker genom en isolering nedgående tryckröret (R1).  
 
Ett annat tänkbart problem som skulle kunna uppkomma är den reflektor som 
koncentrerar ljuset kommer att bli nedsmutsad av kringflygande partiklar. Vilket 
kommer leda till en försämrar verkningsgrad som måste tas hänsyn till i en tänkt 
dimensionering av en parabol för att även då kunna säkerhetsställa den volym vatten 
som är kravsatt.  
 
I en tänk fungerande vattenpump av denna typ av konstruktion finns flera fördelar 
vilket var en stark bidragande orsak till att författarna valde denna typ av koncept. Då 
framförallt kontra andra tekniker så som vindkraftverk, handpump och solcell att den 
har ett mindre antal komponenter under marken som kan fallera vilket bidrar till högre 
robusthet, högre servicevänlighet, livslängd bland annat. Men frågan är om den tänkta 
konstruktionen är konkurrenskraftig var det beträffar kostnaden för ett fungerande 
system kontra den mängd vatten som den kan forceras upp. För kostnaden spelar 
naturligtvis en viktig roll när det gäller val av teknik.    
 
En möjlig förändring av systemet skulle kunna vara att den vattenånga som 
produceras skulle kunna ladda en luftklocka med tryck för att vid ett givet tillfälle  
kunna släppa ut ett koncentrerat lufttryck ner genom (R1). Istället för att mottagaren 
producerar kontinuerligt ånga ner genom (R1). En annan tänkbar förändring skulle 
kunna vara att man låter det vatten som kommer ner från den övre behållaren in till 
doseringstanken förvärmas. Detta på grund av att detta vatten som rinner in i 
mottagartanken skulle vara varmare än det grundvatten som har pumpats upp. Med 
det föra med sig att det skulle ta kortare tid att värma upp och förånga det vatten som 
rinner in och med det en något högre verkningsgrad. 
 
 Det visade sig att det krävdes hög koncentrationsgrad för att uppnå dom temperaturer 
som krävs för att pumpa vatten. Därför valdes en parabolisk solfångare. Detta är en 
relativt komplexkonstruktion som kan vara dyr att tillverka. Dock är det svårt att säga 
hur dyr konstruktionen är jämfört med t.ex. solpaneler. 
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8.1 Kravspecifikation 
Produkt: Termiskvattenpump 
Beställare: JTH  ( Jönköpings tekniska högskola ) 
Slutkund/brukare: Personer i utvecklingsländer i behov av vatten. 
 
Människorna på jorden fortsätter att växa i antal och bristen på drickbart vatten blir 
större.Vatten resurserna på jorden är ojämnt fördelat där länder som har det väl ställt 
som bland annat de nordiska länderna har stor tillgång till drickvatten. Sämre ställt har 
exempelvis de centrala delar av Afrika, delar av Asien och även syd Amerika. Dessa 
utvecklingsländer saknar som oftast ett fungerande elsystem samt vattensystem.  
Detta gör att man blir beroende av att få vatten med hjälp av handkraft så som 
handdrivna pumpar av olika slag.  
Författarna vill med hjälp av att utnyttja solens energi kunna pumpa upp tillräckliga 
mängder vatten. För att göra det idag finns det system där man bland annat använder 
sig av solceller för att kunna pumpa upp vatten. Dessa system har nackdelar så som 
livslängd, komplexitet, kostnader bland annat. Ett robust system som saknar komplexa 
delar är önskvärt här. 

Översiktlig beskrivning av produkten 

Produkt : termisk vattenpump 

Produkten avser att fungera för personer som inte har tillgång till ett fungerande elnät 
eller ett vattensystem. Produkten avser att utnyttja solstrålningen till att kunna driva 
upp vatten och att även kunna lagra en viss mängd vatten i en reservoar.  

Funktionella krav 

Produkt : termisk vattenpump 

Konstruktionen ska kunna pumpa upp vatten upp till 40 meters djup. 
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Konstruktionen ska kunna försörja 25 familjer. Detta motsvarar en kapacitet på 2,5 
kubikmeter vatten per dygn. 

Konstruktionen önskas kunna försörja 50 familjer. Detta motsvarar en kapacitet på 5 
kubikmeter vatten per dygn. 

Konstruktionen ska kunna klara den givna kapaciteten under dygnets soltimmar.  

Konstruktionen ska kunna lagra ett dygns vattenbehov i reserv. Motsvarande 2,5- 5 
kubikmeter.  

Konstruktionen önskas kunna drivas med andra drivmedel, om solstrålningen inte är 
tillräcklig.  

Konstruktionen önskas kunna ha en renande funktion för det uppumpade vattnet. 

Icke-funktionella krav 

Produkt : termisk vattenpump 

Produkten skall ha en robust konstruktion. Så som enkel konstruktion, servicevänlig 
och en lång livslängd. 

Kostnaden ska vara starkt konkurrenskraftig med andra soldrivna lösningar så som 
solceller. Kostnaden under hela produktens livslängd ska vara relativt låg.  

Det vore önskvärt om produkten kan produceras och underhållas av lokala verkstäder. 

Krav på användargränssnitt 

Produkt : termisk vattenpump 
Hur produkten interagerar med brukare (person eller system). 

Leveransvillkor 

Produkt : termisk vattenpump 
Ett konceptförslag ska presenteras i en rapport. 
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Produkt : termisk vattenpump 
Inga speciella krav är ställda på produkten. 

 
8.2 Bortsållade koncept 

8.2.1 Nivå 1 

1B. Sfäriskparabol med hydrauliskpump. 

 
 

1D. Torncentral med hydrauliskpump.
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1E. Solugn med hydraulisk pumpfunktion  

 
 

1F. lins med hydraulisk funktion 

 
 

1G. plan solfångare med hydraulisk pumpfunktion 
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2B. Sfäriskparabol solfångare med mekaniskpump. 

 
 

2D. Torncentral med mekanisk pumpfunktion

 
 

2E. solugn med mekanisk pumpfunktion 
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2F. lins med mekanisk pumpfunktion  

 
 

2G. plan solfångare med mekanisk pumpfunktion 

 
 

3A. Halvcylindrisk solfångare med generator, el-pump. 
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3B. Sfäriskparabol solfångare med generator, el-pump. 

 
 

3C. Parabolisk solfångare med generator, el - pump. 

 
 

3D. Torncentral med turbin, generator, el - pump 
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3E. Solugn med turbin, generator, el - pump 

 

 
 

3F. lins med turbin, generator, el - pump  

 
 
3G. plan solfångare med turbin, generator, el - pump 
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8.3 Solenergipotentialkarta 

(Bild 29, solenergipotentialkarta) [28] 
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8.4 Morfologimatris nivå 1 och nivå 2 

8.4.1 Morfologimatris nivå 1                                                      

 

8.4.2   Morfologimatris nivå 2 

 
  Hyd. 

Mahkamov 
1.1 

Hyd.kond
1.2 

Hyd.tryck.vent
1.3 

Mek.deplace.
2 

Halv. 
Cyl.solfång 

(A) 

Halv. Cyl. 
Mahkamov 

1.A.1 

Halv. 
Cyl.kond 
1.A.2 

Halv. Cyl. Hydr. 
Tryckvent. 

1.A.3 

Halv. Mek. 
Deplace. 
2.A.1 

Parabolisk 
solfångare 

(B) 

Parabol. 
Mahkamov 

1.C.1 

Parabol. 
Hydralkond. 

1.C.2 

Parabol.hydr.tryckvent
1.C.3 

Parabol.mek. 
deplace. 
2.C.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hydraulik 

1. 
Mekanik 

2. 

 
Turbin – EL 

3. 

Cyl.par (A)   
1A  2A 

 
3A 

Sfär.par (B)   
1B  2B 

 
3B 

Parabol (C)   
1C  2C 

 
3C 

Centr. torn 
(D) 

 
1D 

 
2D 

 
3D 

Solugn (E)   
1E  2E 

 
3E 

Brännglas 
(F) 

 
1F  2F 

 
3F 

Plan 
solfång. (G) 

 
1G 

 
2G 

 
3G 



Bilagor 

66 

8.5 Nomogram - tryckfall 
 

 
(Bild 30, nomogram för tryckfall) [25] 
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8.6 Tabell – ångtryck 

 
(Bild 31, tabell för ångtryck) [22] 
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8.7 Tidsplan 

 

 
 


