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CONSTRUCCIÓ D’UNA DESTIL·LADORA SOLAR A DUES 
AIGÜES 
 

MATERIALS 

 

1 x Planxa de Contraxapat 122 x 61.5 x 2 cm 

2 x Llistons de 126 x 6 x 1.5 cm 

2 x Llistons de 61.5 x 6 x 1.5 cm 

2 x Llistons de 20.5 x 3 x 1 cm 

1 x Llistó de 120 x 2 x 1 cm 

1x Llistó de 61.5 x 6 x 0.5 

1 x Plàstic d’hivernacle triterm tricapa de 2’5 m2 

2 x canaletes de PVC 

1 Kg de Pintura Impermeable a base de Copolimers en Emulsió (substituible) 

Claus a dojo 

Rodillo pre pintat 

Martell 

Pinces per estirar el plàstic 

Cinta Americana 

2 Tanques perpendiculars 

1.5 m de  goma aillant 

 

PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

1- Netgem les fustes per lliurar-les de pols, greixos i qualsevol altre partícula amb un 

drap. 

 

2- Clavem els llistons laterals de 126 cm a la planxa; pel que fa els costats petits, en 

una banda hi clavem el llisto dde 1.5 cm de gruix i a l’altre, el llisto de les mateixes 
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dimensions, però només 0.5 cm de gruix, al qual fem un forat a una alçada de 4 

mm de 2 cm de diàmetre 

3- A continuació, segellem amb silicona les juntes entre la planxa i els llistons, i entre 

els llistons. L’objectiu es que ens quedi una safata estanca on es pugui acumular 

l’aigua salina. 

4- Pintem en tres capes succesives l’interior d’aquesta safata amb la pintura 

impermeable. És important que la pintura sigui adequada per dipòsits, per allò que 

pugui estar en contacte amb aigua per a consum humà. Entre capa i capa deixem 

assecar la pintura 12 hores. 

 
 

 

 

5- El que farem a continuació és col·locar les tanques sobre el llistó de 61.5 x 1.5 cm 

de gruix, que ens servirà per fer una doble paret al lateral que té un llistó de 0.5 cm 

de gruix. A la part interior,  hi col·locarem la goma de plàstic. L’objectiu d’aquesta 

doble paret, és que en aquest extrem, el plàstic de la coberta no anirà clavat, sinó 

que quedarà atrapat entre les dues parets, i així, obrint les tanques, podrem 

accedir a l’interior de la destil·ladora sense haver de desenganxar el plàstic per 

enlloc, procedint així a les tasques de manteniment. 

 

6- A continuació muntem l’estructura de la coberta, clavant els dos llistonets de 20.5 

cm al punt mig de les dues parets menors de la destil·ladora, i unint els seus 

extrems superiors amb el llisto de 122 x 2 x 2cm. 
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7- Ja només  falta col·locar els canalons que recolliran el producte destil·lat. Els 

recolzem sobre dos fustes aliniades i amb un mínim pendent que ens serviran de 

base i els enganxem amb cola de contacte. 

 

 

 
 

 

8- Finalment, col·loquem el plàstic en forma de tenda de campanya, grapant-lo a la 

base inferior de la  destiladora, menys a la part on quedarà atrapat entre els dos 

llistons, i foradant-lo per tal que el destil·lat surti a l’exterior. 
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RESULTATS EXPERIMENTALS 
 

Des del primer moment es van produir pèrdues per la base de la destil·ladora, causat 

segurament per un mal segellament amb silicona. Independentment, per efectes de la 

calor, el plàstic es va deformar i, conseqüentment, destensar. En cap cas es pot dir 

que la destil·ladora funcionés. 
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