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Abstract 
The lack of access to water is one of the biggest problems facing us now and in the future. 
More than a billion people lack access to safe drinking water. The fact is that the lack of clean 
water is responsible for more deaths in the world than war. 
 
We are often commented to buy bottled water when we are travelling abroad, and in many 
countries there is no drinking water at all. Most of these countries all have a warm climate and 
we tried to invent a device that could use the solar energy, but also take advantage of the fact 
that many of these countries have a lot of salt water surrounding them. 
 
We invented a system based on that we first filter sea water (salt water), then boiled it and 
thereafter we exposed the water to ultraviolet radiation. The whole process is controlled by a 
control system and the system does not require more energy than the sun itself. The cost of 
construction of the system is currently quite high but with the help from experts in the field of 
water treatment the system can be developed and optimized, resulting in lower total cost. 
However it must be noted that the system is expected to function for over 30 years before it 
needs replacing, so this system is an investment that is profitable. 
 
The project is being developed and a prototype is being built. To ensure that our system works 
we have analyzed the quality of the purified water. But we have also done some different tests 
to actually see how clean the sea water becomes after the purification processes. 
 
Our future plans are in the long term to create a similar system on a larger scale that can 
provide drinking water to bigger villages in sunny countries and in countries lacking drinking 
water. 
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Förord 
”Water water everywhere, Nor any drop to drink” lyder ett känt engelskt sjömansuttryck 
uttryck av Samuel Taylor Coleridge. Idag lever över en miljard människor utan rent vatten här 
på vår jord.1 Det enda vatten de har tillgång till är förorenat och fullt av patogena organismer, 
vilket i sin tur leder till att diarré, kolera, tyfus och andra dödliga sjukdomar sprids. Varje dag 
dör ungefär 4000 barn på grund av vattenbristen2. I Sverige använder vi i genomsnitt 200 liter 
vatten per dag till mat, dryck, tvätt och matlagning; men i länder med svår vattenbrist har de 
inte tillgång till mer än 10 liter1. I många länder kan man inte dricka kranvattnet och i flertalet 
svenska sommarstugor finns inget kranvatten överhuvudtaget. Vi hänvisas till att köpa vatten 
på flaska, vilket kan vara 10000 gånger dyrare än kranvatten i Sverige och dessutom går det åt 
ca 500 gånger mer energi3 för att få fram en liter vatten på flaska än en liter kranvatten. 
Flaskvatten leder även till ökade koldioxidutsläpp som i sin tur leder till att 
klimatförändringarna påskyndas. Koldioxidutsläppen må vara små, många bäckar små blir till 
slut en stor å.  
 
Själva inspirationen till detta projekt kommer från lite olika håll. Dels hämtade vi inspiration 
från världsproblemen vi nämnde ovan men dels även från att vi såg hur stor inverkan BPs 
oljeutsläpp 2010 hade på miljön samt att vi möttes av nya rapporter av hur Grönlandsisen 
smälter i rekordfart. Samtidigt som alla dessa händelser skedde gjorde vi ett arbete (mini-
projekt) om solceller och solfångare i skolan och vi båda två blev ganska fascinerade av hur 
dessa system fungerar. På något sätt kom idén med vattenrening med hjälp av solfångare upp i 
huvudet på oss och eftersom det lät intressant bestämde vi oss för att utveckla idén. 
 
Om någon hade sagt till oss för ett år sedan att vi skulle sitta här idag med en prototyp av ett 
egenskapat system som drivs enbart med hjälp av solenergi samt att vi skulle vara i final i 
Unga forskare skulle vi förmodligen bara skrattat. Men vår nyfikenhet, starka vilja och 
envishet har bidragit till att projektetet utvecklats och blivit mycket mer än bara ett projekt.  
Att vi sedan under finalveckan av Unga forskare kammade hem hela tre priser, är helt 
ofattbart! 
 
Men detta projekt hade aldrig kunnat 
genomföras om vi inte fått stöd från olika 
företag och föreningar runt om i Sverige. Vi vill 
främst tacka Arosbröderna för deras 
miljöstipendium som vi fick motta 2012, utan 
ert stipendium hade vi aldrig kunnat starta upp 
detta projekt. Vi vill även tacka Wijkmanska 
Gymnasiet, Hahrska Gymnasiet, ABB, Hawk 
Turbine, Ung företagsamhet, Lundbergs Plåt 
AB samt Mälardalens högskola för all hjälp och 
stöd vi fått, utan er hade vi aldrig kunnat vara 
där vi är idag. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.100innovationer.com/svensk/innovationerna/innovationer/vattenrening.279.html (2013-03-05) 
2 http://www.contributeshopping.com/se/vattenbrist-i-afrika (2013-03-05) 
3 http://www.miljoportalen.se/vatten/dricksvatten/rent-vatten-i-kranen (2013-03-05) 
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Ordlista  
Avdunstning = Övergången från flytandeform till gasform (Noterbart är att vattnet inte 
behöver nå koktemperatur för att detta ska ske!) 
”Rent vatten” = Med rent vatten menar vi i vårt fall destillerat vatten (vatten fritt från salter, 
tungmetaller och dylika föroreningar) 
Kondensering = Övergången mellan gasform till flytande form  
Patogen = Sjukdomsframkallande, något som framkallar sjukdomar (ofta organismer) 
PLC = Programmable Logic Controller, är ett s.k. programmerbart styrsystem som fungerar 
som en enklare typ av dator och gör att man kan styra t.ex. ett vattenkraftverk eller en 
industrimaskin. 
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1. Inledning  
Vårt mål med detta projekt är att rena havsvatten (saltvatten) till rent drickvatten med hjälp av 
solenergi. Vattnet kommer först att filtreras, sedan destilleras och därefter utsättas för UV-
bestrålning för att bli så rent som möjligt. Målet är få dricksvatten som har en sådan låg 
bakteriehalt (helst 0 %) att det går att dricka under längre tid. Varför vi valt just vattenrening 
beror till stor del på att det fortfarande i många länder inte går att dricka kranvattnet och vi 
hänvisas ofta till att dricka flaskvatten istället, vilket inte är lika hälsosamt som kranvatten då 
flaskvatten ofta innehåller för mycket fluor.4 Havsvatten finns det däremot mycket av och 
cirka 70 % av jordens totalyta består av havsvatten. Av dessa 70 % är cirka 97 % saltvatten.5  
 
Man har beräknat att havsvatten innehåller 35000 ppm lösta salter, men dricksvatten bör som 
mest innehålla 500 ppm för att inte kroppen ska skadas av intaget. Eftersom urinen har lägre 
saltkoncentration än saltvattnet förlorar kroppen annars mer vatten genom urinen än den får 
in. Det leder till att man torkar ut om man dricker saltvatten. I dagsläget finns det egentligen 
ingen mekanism som renar havsvatten utan de flesta riktar sig mot rening av brunnsvatten. 
Just detta var något vi lade märkte till och vi började tänka på hur man kan göra för att kunna 
dricka saltvattnet som finns i världshaven. Vi förstod från början att det handlar om att först 
urskilja saltet från havsvattnet och sedan även urskilja bakterier som kan finnas i vattnet innan 
det går att dricka. Vi tänkte att om man filtrerar bort bakterier och större partiklar med någon 
sorts filter och sedan kokar vattnet så det förångas och kondenserar bör man få rent destillerat 
vatten! 
 
Samtidigt som vi påbörjade tänkandet på projektidén höll vi på med ett arbete i skolan med 
solfångare och solceller, och på skoj sade en av oss: ”Men vi kan ju använda oss av en 
solfångare för att koka vattnet och då försvinner saltet!”. Helt plötsligt dök idén om 
vattenrening med hjälp av en solfångare upp och efter det flöt det på. 
 
Grundidén byggde på att vi skulle ha tre lufttäta behållare som utvigdes när vatten fylldes i 
dessa och på så sätt kunde man skapa med lägre tryck i behållarna än utanför, viket ger en 
lägre kokpunkt som i sin tur skulle medföra att mindre energi behövdes för att värma vattnet. 
Idén var att ha magnetventiler eller backventiler som reglerade in och utsläppet av vatten så 
att inte luft kunde ta sig in i behållaren och vi tänkte också styra allt med hjälp av ett 
styrsystem som vi själva programmerar. I första behållaren skulle vattnet komma in och 
kokas, vattnet skulle kondenseras in i den andra behållaren där vi skulle ha en 
mineraltillsättare (som tillsätter mineraler för att vattnet ska kunna drickas under längre tid, se 
exakt beskrivning av detta i genomförande) och en omblandare och i tredje behållaren skulle 
en UV-lampa sitta och en omblandare skulle röra om vattnet för att förhindra bakterietillväxt.  
 
Denna grundidé har sedan förändras en hel del på grund av tidsbegränsningen och de 
ekonomiska och materiella resurser som vi saknar. Vi hade dock turen att lyckats få 
Arosbrödernas miljöstipendium på 15 000: - förra året samt bidrag ur Per Walléns minnesfond 
vilket gav oss en liten slant som vi behövde för att kunna starta upp WaterPhoria, men vi har 
även haft tur att få materiellt stöd av lokala företag här i Västerås. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/For-dig-som-soker-information/Vatten-fran-kran-eller-flaska/ (2013-02-11) 
5 http://www.globalarkivet.se/1137/ , http://www.gryaab.se/default.asp?lid=5&ulid=30&show=1 , http://illvet.se/fraga-oss/varfor-far-man-
inte-dricka-saltvatten (2013-03-05)	  
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1.1 Tidigare undersökningar/teoriavsnitt  
Vad gäller tidigare system har vi tittat och frågat runt bland experter för att undvika plagiat. 
Redan innan vi nämnde idén för någon hade vi letat runt efter liknande idéer men vi hade inte 
hittat någon liknande idé och därför bestämde vi att utveckla våra tankar och presentera dem 
för vår handledare. Vi började prata Camilla Winbo Palmqvist och berättade om vår idé och 
hur vi tänkt kring mekaniken, designen osv. Vi fick positiv respons av henne vilket gjorde att 
vi fortsatte utveckla projektet. Palmqvist rekommenderade oss dock att prata med någon 
expert inom ämnet för att kunna gå vidare och utveckla idén. 
 
Vi kontaktade därför MDH och där hittade vi Monica Odlare, Universitetslektor i miljöteknik, 
som även blev vår medbedömare. Vi diskuterade vår idé med henne samt fick tips om hur 
man kan vidareutveckla idén. Men främst diskuterade vi om det redan finns någon liknande 
apparat men Odlare hade inte sett något liknande förut. Men för att vara helt säkra diskuterade 
vi även frågan med Björn Karlsson, professor i energiteknik. Inte heller han hade sett något 
liknande system innan. Det var positivt att veta att experterna inte kände till något men vi tog 
oss själva också lite tid att titta upp vad som har gjorts innan och vad vi kan lära oss utav.  
 
Det fanns främst två projekt som vi tyckte var nära vårt eget samt inriktade sig på 
vattenrening med hjälp av solen. De två systemen/projekten var: 
 
• Rent vatten6 (”Undersökning om soldriven maskin kan rena vatten kostnadseffektivt till U-
länder”) – Detta projekt uppfann en ”vattenpyramid” som monterades genom att man vek 
ihop den och sedan placerade den i solen. Man kan säga att vattenpyramiden är en förbättring 
av Watercone (ett välkänt projekt som bygger på att vatten kondenseras och blir drickbart, 
byggt av plast) som uppfanns några år innan.  Beräknad livstid ligger på runt 10 år. 
 
•Solvatten7 – Som är en dunk gjord av plast och som utnyttjar solens UV-strålning. Beräknad 
livstid ligger på runt 5-7 år.  
 
Dessa två system har båda varit framgångsrika och vi har därför tagit inspiration från dessa 
och undersökt hur vi kunnat förbättra dem. Vårt system skiljer sig på det sättet att dessa två 
ovanstående system har mycket kortare beräknad livstid samt att de inte är skapade för att 
göras i större skalor. Vårt projekt riktar in sig mer på att på lång sikt kunna skapa större 
anläggningar vid vattnet där man utnyttjar solenergin och saltvattnet och skapar system som 
kan bidra med rent dricksvatten till en hel by. 
  
Som sagt finns det även många bakterier, och speciellt patogena bakterier, i vårt havsvatten 
och genom att dricka orent havsvatten är risken stor att dessa bakterier tar sig in i kroppen och 
gör oss sjuka, dock är detta ovanligt i länder som Sverige där kontroller görs regelbundet. 
Man har inga generella siffror på hur många bakterier som krävs för att man ska insjukna utan 
bakterieantalet kan variera från person till person. Man brukar dock generellt säga att barn och 
äldre är mer mottagliga för många bakterier än ungdomar.8 Genom att utsätta havsvattnet för 
UV-strålning dör bakterierna eftersom deras cellväggar förstörs och på sätt kan man vara 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 http://www.ungaforskare.org/sites/default/files/files/projektbanken/rent_vatten_goteborg_christopher_torisho.pdf (2013-03-10) 
7 http://www.solvatten.se/aboutaboutsolvatten/about-solvatten/ 
8 http://mi.water.usgs.gov/h2oqual/BactHOWeb.html (2013-03-11)	  
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säker på att vattnet blir bakteriefritt. Några av de vanligaste bakterierna och patogena 
mikroorganismerna som man hittar i vatten är9: 
 
• Kolerabakterien (Vibrio Cholera) – Denna bakterie är en av de mest välkända bakterierna då 
den ger upphov till tarmsjukdomen kolera (därav namnet Cholera). Symptomgraderna kan 
variera, de flesta drabbas av normal diarré som går över medan vissa kan drabbas av kraftig 
diarré som stannar en period och då utvecklar kroppen en uttorkning, som i sin tur kan leda 
till döden om sjukdomen inte behandlas i tid. Man har beräknat att procentuella dödstalet kan 
stiga med uppemot 50 % om sjukdomen inte behandlas.10    
 
• Vibrio Parahaemolyticus – Bland Vibrioarterna finns det ännu en art som utmärker sig, 
förruton kolerabakterien. Vibrio Parahaemolyticus förekommer mest i varmt bräkt vatten och 
finns främst i fisk och skaldjur. Det är därför viktigt när man äter sushi att man vet att fisken 
har hanterats korrekt då bakterien annars kan ge matförgiftning.11 
 
• Salmonella Enteric – En mycket vanlig bakterie som förekommer i många U-länder runt om 
i världen. I Sverige är dock sjukdomen ovanlig och endast runt 20 personer drabbas varje år. 
Eftersom infektionsdosen är låg, 100 bakterier räcker, förekommer lätt smitta mellan personer 
och sjukdomen sprids snabbt. Sjukdomen behöver inte ge några symtom utan man kan bära på 
den en lång tid innan den bryter ut. Det vanligaste symptomet är dock s.k. tyfoidfeber som gör 
att man utvecklar hög feber.12 
 
• Escherichia Coli (Mer känt som E. Coli) – E. Coli bakterierna finns naturligt i fåglars, 
varmblodiga djurs och däggdjurs nedre tarmsystem. E. Coli är nödvändigt för matsmältningen 
men de farliga E. Colibakterierna är de patogena som finns i naturen. De patogena E. 
Colibakterierna orsakar tiotusentalls dödsfall årligen samt är en av de vanligaste bakterierna 
som barn under fem år drabbas av.13 
 
• Giardiasis (Giardia Lamblia) – En parasit som är vanlig i den fattiga delen av världen och 
smittar då man fått i sig avföringsförorenat vatten. Liksom Salmonella Enteric behöver 
sjukdomen inte visa några synliga symptom men det är vanligt att långvarig diarré, feber och 
magont utvecklas. Detta gör att många smittade kan förväxla sjukdomen med laktosintolerans. 
Giardiasis tål också klorering vilket gör den svår att bli av med. Man har studerat sjukdomen 
och dragit som slutsats att sjukdomen är mer vanlig bland barn än bland vuxna och att nästan 
alla barn under fem år i utvecklingsländerna redan har drabbats någon gång. Man har beräknat 
att runt 80 miljoner människor runt om i världen är drabbade av sjukdomen. Två miljoner 
människor dör också årligen av orsaker relaterade till sjukdomen.14  
   
• Kryptosporidios (Cryptosporidium) – En infektion som orsakar kraftig diarré hos människor. 
Det krävs bara riktigt små mängder av bakterien för att smittas men ändå har man beräknat att 
bara runt 20 % av de fall av diarré som rapporteras beror på Kryptosporidios. Vi i Sverige 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996186/ (2013-03-11) 
10 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/en/index.html , http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/kolera/ (2013-03-11) 
11 http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-parasiter/Vibrio/Vibrio/ (2013-03-11) 
12 http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/tyfoidfeber/ , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996186/ , 
http://www.salmonella.org/info.html (2013-03-02) 
13 http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/escherichia-coli-infektioner-i-tarmen/ , 
http://www.medicalnewstoday.com/articles/68511.php  (2013-03-13) 
14 http://water.epa.gov/action/advisories/drinking/upload/2009_02_03_criteria_humanhealth_microbial_giardiafs.pdf , 
http://www.sureaqua.com/drinking-water-quality/giardia (2013-03-10)	  
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råkade faktiskt också ut för ett utbrott av sjukdomen i Östersund 2010. Sjukdomen läker utan 
behandling, men behandling kan behövas om man förlorarar för mycket vätska genom 
diarrén.15   

1.2 Systemförklaring  
Sak som är viktig att uppmärksamma är varför vi valt att använda solfångare istället för 
solcell. Det är nämligen så att skillnaden tekniskt mellan en solfångare och solcell är stor och 
de producerar olika saker. Skillnaderna är bland annat16: 
 
                     SOLCELL                                                            SOLFÅNGARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna skillnad är anledningen till varför vi valt att använda oss utav solfångare istället för 
solceller då vi är ute efter att få värme, och med hjälp av den värma vattnet! Solceller kommer 
användas till styrsystemet. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/cryptosporidium-infektion/ , http://www.1177.se/Vastmanland/Fraga-1177se/Fragor/Jag-
har-nagra-fragor-om-Cryptosporidium/ , http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptosporidiosis (2013-03-11) 
16 http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/FAQ/Vad-ar-det-for-skillnad-pa-solceller-och-solfangare/ (2013-03-15)	  

Solceller producerar el och fungerar på så 
sätt att man har två skikt (ett fram och ett 
bak) av ett halvledarmaterial. Vid solljus 
frigörs elektroner från ena skiktet (det 
främre) vandrar sedan till andra skiktet (det 
bakre). Därmed skapas en elektrisk 
spänning. Solcellen tillverkar på det sättet 
likström. 

	  

Solfångare producerar värme genom att 
absorbera värmen från solljuset. Det finns 
många olika varianter av solfångare men den 
enklaste varianten består av en solfångare 
där rör finns anslutna och som pumpas runt 
med hjälp av en pump. Kallt vatten pumpas 
in i solfångaren för att där värmas upp och 
sedan pumpas vidare ut. 
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2. Projektplanen	  
Vårt syfte och mål med detta projekt är att vi vill lyckas framställa rent nyttigt dricksvatten ur 
havsvatten, eller mer specificerat, saltvatten.  Med ”rent” menar vi att det ska gå att dricka 
under en längre tid utan att dö, bli sjuk eller uttorkad. För att vattnet ska vara nyttigt för 
kroppen behövs även att man tillsätter mineraler och salter, men om detta är möjligt är vi 
tveksamma till. Det är faktiskt så att många människor genom historien har påstått att 
avjoniserat vatten är farligt att dricka men det som faktiskt händer i kroppen när man dricker 
avjoniserat vatten är att man späder ut sina jonkoncentrationer lite grann. Det kompenserar 
kroppen sedan genom att inte utsöndra lika mycket joner via urinen. Detta betyder alltså att 
om en normal kost intas är avjoniserat vatten bara farligt om konsumtionen överdrivs. 
Livsmedelsverket avråder t.ex. inte heller normalkonsumenten från att dricka avjoniserat 
vatten.17  
 
Man kan säga att vi helt enkelt ska besvara frågan om det är möjligt att under denna korta 
tidsperiod skapa ett system som renar havsvatten till dricksvatten. Vårt mål är att vid 
projektarbetets slut ha ett system som skapar drickvatten av havsvatten, ett fungerande system 
som drivs endast av solenergi.  
 
För att avgränsa projektet kommer vi bara fokusera på att rena havsvatten. Eftersom 
brunnsvatten kan skilja sig väldigt mycket från brunn till brunn har vi valt att inte använda 
brunnsvatten. När det gäller regnvatten behöver det samlas upp i ett kärl och då är risken stor 
att vattnet blir mer förorenat eller att andra bakterier sprider sig där när vattnet står stilla. 
Sedan får vi inte glömma att det inte regnar när solen är framme så vi har inte mycket vatten 
att rena då. I många länder regnar det också bara några enstaka perioder per år. Vi ansåg att 
havsvatten var det ”jämnaste” alternativet och också det vatten som vi ansåg oss ha störst 
chans att lyckas med. Det gäller att klara av det man tar sig an och därför har vi valt 
havsvatten. När vi väl pratar om havsvatten kan vi också passa på att understryka att vi talar 
om saltvatten och inget annat. Så om vi ska sammanfatta det hela blir det; Vi kommer bara 
rena havsvatten från västra delen av Sverige.  

2.1 Idéskiss 
Projektet består av två behållare som är sammankopplade med varandra genom ett lutande tak 
(runt 45° lutning). Båda behållarna är utsågade i rostfritt stål för att de inte ska rosta sönder då 
de kommer komma i kontakt med saltvatten. Vattnet renas sedan i flera olika steg för att till 
slut bli så rent som möjligt. Det första steget består av ett grövre filter, alternativt en sil, som 
sitter i en tratt där vattnet rinner igenom och det stora slammet, smutsen och partiklarna 
samlas upp. Silens uppgift är bara att samla upp de största partiklarna för att minska risken att 
det blir stop i systemet senare. 
 
Vattnet förs sedan vidare ner till en filterhållare där ett filter sitter och tar bort de flesta 
orenheterna som inte fastnat i silen, och renar vattnet från den värsta smutsen. Men vattnet 
stannar inte här utan det förs vidare genom en magnetventil som släpper igenom exakt fem 
liter vatten in till en behållare med varmvattenledningar från en solfångare i botten. Dessa 
ledningar klarar att värma vattnet om man är i ett varmt land men för att vi ska kunna testköra 
systemet i Sverige är vi tvungna att använda elektriciteten från ett vanligt vägguttag som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Dricksvatten/Ar-det-farligt-att-dricka-destillerat-avsaltat-vatten/ (2013-03-11) 
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driver en kokplatta under behållaren som gör att vattnet förångas snabbare. Saltet och andra 
ämnen blir då kvar i behållaren.  
 
När vattnet värms i den första behållaren förångas det och ångan leds genom det sneda taket 
till den andra behållaren där det kondenseras. Kondensen hamnar i den andra behållaren där vi 
även har installerat en ”omrörare” och även en automatiserad UV-lampa. Omröraren fungerar 
med hjälp av en roterande motor (från Hawk Turbine) som gör att vattnet inte står still och 
istället rör på sig så vi förhindrar en bakteriespridning i behållaren. Nu har vi alltså rent och 
nyttigt vatten att dricka men för att vattnet ska hålla sig fräscht en längre tid innan man hämtar 
ut det från vattenreningssystemet har vi installerat en UV- lampa som med jämna mellanrum 
belyser vattnet vilket tar död på bakterier och därmed håller vattnet rent.  
 
Hela systemet kommer styras av en PLC (Programmable Logic Controller) och ett datasystem 
(Compact HMI (Human-Machine Interface)) från ABB. Detta system kommer att 
programmeras så en magnetventil skickar in precis 5 liter vatten i den första behållaren. När 
vattnet förångats och kondenserats till den andra behållaren kommer en nivågivare skicka en 
signal så att omblandarna börjar snurra och UV-lampan sätts på under kortare perioder 
samtidigt som värmen från kokplattan stängs av för att spara energi. Hela styrsystemet 
kommer som sagt från ABB och det är med deras hjälp som vi kommer programmera hela 
förloppet. 
 
Noterbart och som vi nämnt tidigare är att detta system enkelt skulle kunna fungera även utan 
elektriciteten från ett vägguttag och istället med hjälp av en solcell som driver alla 
komponenter. Detta kräver dock att solfångaren ensam kan värma vattnet i den första 
behållaren till en tillräcklig hög temperatur så det förångas. För att detta ska ske krävs mycket 
sol under lång tid och därför blir det svårt att ha det systemet i Sverige. Med tanke på att vi 
vill kunna testköra systemet har vi valt att använda elektriciteten från ett vägguttag istället för 
från en solcell, för att då också kunna ta hjälp av en kokplatta för att värma vattnet. 
 
Våra skisser av systemet syns nedan:  

 

 
 

2.2 Problemformulering  
Går det att skapa ett system som gör havsvatten, som innehåller salt, bakterier etc., drickbart 
genom att enbart att använda sig av förnybar energi? Ett system som skiljer sig från de system 
som redan finns samt som kan expanderas och användas i större skala i länder med brist på 
dricksvatten. 
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2.3 Tidsplan 
Vårt projekt påbörjades redan smått innan sommaren 2012 men det var först under hösten 
som projektet verkligen tog fart. Vår preliminära tidsplan var: 
 
20-2012 48 
21 49 
22 50 Träff med handledare Ungefär klara! 
23 51 Jullov 
24 Sommarlov 52 
25 01-2013 
26 02 Terminsstart 
27 03 Träff med handledare 
28 04 
29 05 
30 06 
31 07 Träff med handledare 
32 08 Försöka bli helt klara med prototyp! 
33  09 Sportlov 
34 Skolstart 10 80% ska vara klart! Regionala utställningen 

Unga forskare  
35  11 
36 Träffa medbedömare (Monica Odlare) samt få 
själva grundidén klar! 

12 

37 Projektplan lämnas in till WiC, bestämma och 
(beställa) material som vi behöver 

13 Allt ska vara klart! Finalen av ”Utställningen 
Unga forskare” 

38 Börja med byggandet av prototypen. 14 Påsklov! 
39 15  
40  16 Projektredovisningsdagen 
41 17 
42 Träff med handledare 18 
43 19 
44 Höstlov 20 
45 21 
46 Träff med handledare 22 
47 23 
Den grönmarkerade är skolans krav på oss medan de rödmarkerade är hur vi själva tänkt att 
projektet skulle utveckla sig. 
 
Dock fick vi svårt att hålla tidsplanen i början av projektet eftersom vi fick problem med att 
hitta personer som kunde svetsa och såga i rostfritt stål. Men vi har kämpat och jobbat oss 
tillbaka och projektet är nu nästan helt klart. Men tyvärr kommer prototypen troligen inte bli 
klar under projektets gång då vi saknar tiden och den rätta hjälpen (Flera nödvändiga personer 
för arbetet är bortresta eller sjuka).  
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2.4 Presentation 
Mål med detta projekt har länge varit att skapa ett system (en prototyp) som vi själva kommer 
skapa men även skriva en rapport på svenska. Den svenska rapporten kommer också innehålla 
en kort sammanställning på engelska. Dock har planerna förändras en del då tyvärr vi saknar 
hjälp och tid för att kunna få prototypen att bli hel klar. Styrsystemet kommer att färdigställas 
helt och testas. Vi kommer i slutskedet av projektet istället fokusera på att hitta hur vi kan 
utveckla projektet teoretiskt och se över t.ex. material, materialkostnader, design osv. 
 
Eftersom vi har gått vidare till en världsutställning i USA kommer även en engelsk version av 
arbetet skrivas. Den kommer skrivas av oss själva med granskas av en lärare för att förhindra 
grammatiska fel m.m. 
 
Vi kommer däremot köra testet på separata delar av systemet för att se hur rent vi kan få vårt 
vatten. Testerna är bra indikatorer på hur prototypen skulle fungera.  
 
Men man kan fråga sig om projektet kommer ställas ut för allmänheten och svaret på det 
frågan är: Ja! 
Projektet kommer ställas ut för allmänheten under fyra tillfällen: 
– Den regionala utställningen Unga forskare i Stockholm, 8 mars 
– Finalen av Unga forskare på Tekniska museet, 24-28 mars 
– Projektredovisningsdagen på Rudbeckianska Gymnasiet, 17 april 
– International Sustainable World Energy Engineering Environment Project (I-SWEEEP) 
Olympiad I Houston, TX (USA), 8-13 Maj 
 
Under den regionala utställningen och projektredovisningsdagen kommer en vikvägg, skänkt 
av Ung Företagsamhet, användas och designas av oss, medan under finalen av Unga forskare 
kommer vår monter istället fyllas av affischer och bilder med fakta om vårt projekt då 
montern under finalen av Unga Forskare är speciellbyggd.  
 
Under I-SWEEEP kommer vi använda oss av speciella planscher med engelsk text för att folk 
där ska kunna läsa om vårt projekt. Planscherna har designats av oss själva. För oss har det 
varit viktigt att presentera vårt projekt ordentligt för att vi känner att det ingår i just 
projektarbetet. En intressant presentation gör att projektet ser bättre ut, det handlar helt enkelt 
om sälja hela paketet och inte bara projektidén. Ett exempel på all tid vi lagt på designen av 
våra montrar är att vikväggen vi har på presentationsdagen och under regionala uttagningen 
tog 20 timmar att göra då allt är urklippt och klistrad på för hand.   
 
På nästa sida finns bilder på vår monter från den regionala utställningen av Unga Forskare, 
finalen av Unga Forskare (till höger), projektredovisningsdagen på Rudbeckianska Gymnasiet 
samt från I-SWEEEP 2013. 
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3. Material 
På själva behållarna där vattnet ska vara har vi valt att använda rostfritt stål. Detta för att 
materialet inte ska korrodera trots att det kommer vara saltvatten i den första behållaren. Salt 
gör ju som bekant att korrosionen sker snabbare och för att systemet ska vara hållbart väljer vi 
att satsa på rostfritt. Även ”omblandaren” ska vara i rostfritt stål på den slutgiltiga produkten 
trots att den inte kommer i kontakt med saltet. Även detta för att den ska bli mer hållbar och 
inte kunna rosta även på lång sikt och man ska inte behöva krångla med att byta ut den. Vi vill 
ju att vårt system ska vara så hållbart som möjligt i längden, både för att spara på miljön och 
pengarna, och därför väljer vi även hållbara material. Att köpa en sådan här anläggning skulle 
ju innebära en investering och då tycker vi att det är viktigare att den håller länge, har en lång 
livstid, och att man kan få ut maximal mängd rent vatten, än att man sparar några kronor på 
materialet. I så fall kanske man ganska snart skulle tvingas byta ut delar eller hela systemet på 
grund av att delarna rostar. Plånboken mår bättre av mer högkvalitativa material! På vår 
prototyp, som endast används som demonstration för att visa systemet, är axeln till 
omblandaren i kromaterad mässing. Detta för att det var det vi hade hemma och det är också 
ett material som man utan problem kan testa med, det rostar inte på en gång. Så för en 
prototyp fungerar även det materialet. ”Vingarna” på omblandaren kommer förmodligen på 
prototypen vara i plast men även här vill vi att de ska vara i rostfritt stål på den färdiga 
produkten. På vår prototyp som vi bygger i praktiken måste vi spara pengar för att ens ha 
möjlighet att bygga det i verkligheten. Därför har vi här valt billigare material som kanske 
inte skulle hålla lika länge, bara för att ha kunna testa och visa upp systemet. 
 
Vattenledningarna som går in till första behållaren, från solfångaren, vill vi ska leda värme så 
bra som möjligt för att vattnet ska värmas upp så mycket det bara går endast med hjälp av 
solfångaren. Därför tog vi kontakt med Ulrik Palmqvist som är kunnig inom materialdesign, 
och därmed kunde hjälpa oss välja rätt material för vårt ändamål. Han berättade för oss att 
koppar är det material som leder värme bäst och som faktiskt också hämmar bakterietillväxt i 
dricksvatten. Därför är koppar en vanlig metall just i dricksvattenssystem. Därför har vi alltså 
valt att ha kopparledningar inne i första behållaren. Vi skulle teoretiskt sett också kunna ha 
rostfritt här men då hade värmeutbytet från solfångaren blivit betydligt lägre och mer energi 
hade krävts för att få vattnet att förångas. Detta hade gjort det svårt att driva systemet på bara 
solenergi. Kanske att man i så fall hade fått driva en kokplatta eller liknande under första 
behållaren med hjälp av en solcell för att lättare kunna öka temperaturen på vattnet. Vi tyckte 
dock att det var viktigare i detta fall att spara på energin och använda kopparledningar som 
sagt också fungerar och som leder värme betydligt bättre. Även i Sverige när vi inte har så 
mycket sol att man kan driva systemet bara på solenergi skulle det ju spara mer energi ju 
mindre vi tvingas använda kokplattan. Kan vi få upp vattnet i 50 grader till exempel med hjälp 
av solfångaren skulle bara kokplattan behöva värma det ca 20- 30 grader till och skulle då inte 
behöva vara på lika länge och dra elektricitet. För att spara energi har vi också valt att ha 
rören mellan solfångaren och första behållaren i mässing. Eftersom koppar har en så bra 
värmeledningsförmåga skulle mer värme läcka ut på vägen om vi hade haft koppar hela vägen 
istället för bara där vi vill att värme ska avges från ledningarna. Materialet mellan solfångaren 
och första behållaren vill vi ju ha så låg värmeledningsförmåga som möjligt för att värmen ska 
stanna i vattnet när det pumpas runt och vi får på så sätt upp temperaturen högre. 
 
Vi kommer i vårt system använda oss av nivågivare, både i första behållaren för att se till att 
precis fem liter vatten kommer in i systemet och även i andra behållaren för att förhindra att 
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översvämning är möjlig. Dessa är tillverkade i materialet Polyfenylensulfid, PPS. PPS är en 
plast som är mycket hårt och stabil och har en väldigt stark förmåga att behålla sina 
dimensioner (hög dimensionsstabilitet). Det är också kemiskt mycket starkt ämne och 
påverkas inte av något känt lösningsmedel. Det enda som påverkar plasten är starkt 
oxiderande syror. Detta gör alltså att PPS också är mycket motståndskraftigt mot vatten, både 
salt och sött, och passar därför bra i vårt system. Ytterligare en fördel med materialet är att det 
utan problem klarar 120° C. Vissa plaster klarar inte att utsättas för höga temperaturer 
överhuvudtaget utan att smälta men det gör alltså PPS. Vattnet kommer inte påverka 
nivågivarna överhuvudtaget och det är därför vi har valt just detta material på dem trots att de 
fanns i flera olika material att välja på. Som sagt, vi vill genomgående ha en så bra kvalitet 
som möjligt i systemet och satsar därför på material som håller i längden. Nivågivarna är 
också tillräckligt tåliga för att sitta nere i vattnet, vilket två av dem behöver göra. Detta är 
något vi har varit mycket noggranna med att kolla upp eftersom de består av en slags flottör, 
men det är alltså inga problem. 
 
Magnetventilen som sitter i början av systemet och släpper igenom lagom mycket vatten till 
första behållaren (med hjälp av en signal från en av nivågivarna som skickas till PLCn) består 
av koppar och tål temperaturer mellan -10 och 90 grader. Vattnet här kommer inte ha värmts 
upp ännu och naturligtvis inte heller vara fruset så vi har inga problem med att klara 
temperaturangivelserna. Koppar är som sagt också ett material som hämmar bakterietillväxt i 
dricksvattenssystem och dessutom är mycket motståndskraftigt mot korrosion. Det är därför 
också ett hållbart material att ha i systemet. Ventilen som sitter precis i slutet av systemet som 
gör att man när man vill kan släppa ut vattnet heter kultappsventil och kan b.la. köpas på 
Bauhaus. Den ställer inga speciella krav på materialet eftersom den inte behöver klara av att 
utsättas för några stora spänningar. Här kan vi spara pengar utan att det på något sätt påverkar 
systemets kvalitet! 

3.1 Genomförande 
Efter att vi hade bestämt vad vi ville göra för projektarbete började vi med att söka på internet 
efter olika kända tekniker man kan använda för att rena vatten. Detta för att få en inblick i hur 
det ser ut idag på vattenreningsanläggningar och vad man redan har kommit fram till inom 
ämnet. Basfakta helt enkelt. När vi läst på och skapat oss bakgrundskunskaper inom 
vattenrening och hur man kan gå tillväga började vi skissa på ett system som enligt dessa 
teorier skulle kunna klara av att rena havsvatten. Vi pratade också med vår handledare inom 
projektet, Camilla Winbo- Palmqvist, doktor i kemivetenskap, för att få hennes åsikter om vad 
vi kan göra och vad vi borde förbättra på idén. En stor del av projektet var såklart att få själva 
idén klar för hur vi ville få allt att fungera för att det skulle vara så effektivt som möjligt och 
naturligtvis också ge så rent vatten som möjligt! Redan tidigt i processen hade vi idén om att 
destillera vattnet för att rena det. På flera ställen hittade vi information om destillering som 
vattenreningsmetod och den omnämndes som mycket effektiv. I början tänkte vi också ha en 
tredje behållare (se bild nedan) mellan de två vi har kvar nu. Där skulle vi ha en 
mineraltillsats som tillsätter mineraler till det destillerade vattnet, det gröna på skissen. 
Destillerat vatten är ju också fritt från joner, salter och mineraler och ska man dricka vattnet 
under en längre tid är det nyttigare att ha dessa salter och mineraler. Det visade sig dock vara 
svårare än vi trodde att ta reda på vad man skulle tillsätta för salter och mineraler. Ingen 
verkar veta exakt. Vi kontaktade alla vattenreningsbolag vi kunde hitta och frågade dem men 
det var ingen som använde just den tekniken och de kunde inte svara. ”Hässleholmsvatten” 
berättade att det vanliga är att man i så fall inte renar allt vallen till 100 % utan att man 
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släpper igenom lite orenat vatten också och blandar upp med för att få dessa mineraler osv, 
men då i lägre koncentration än de var i från början. Vi tyckte dock att det kändes lite osäkert 
att inte rena allt och bestämde senare att vi skulle skippa mineralerna och istället satsa på att 
få helt rent vatten. Dessa mineraler är inte nödvändiga om man äter normalt också och får i 
sig salter och mineraler den vägen. Det är alltså inte skadligt att dricka destillerat vatten även 
om de flesta nog skulle föredra vatten med salter och mineraler, om inte annat för smakens 
skull. Har man inget rent vatten överhuvudtaget är destillerat vatten ett utmärkt alternativ! 
Därför valde vi tillslut att ta bort mittenbehållaren men den är naturligtvis ett sätt att utveckla 
och förbättra systemet. 

 
När vi hade första skissen redo kontaktade vi Monica Odlare på MDH, universitetslektor 
inom miljöteknik, för att få hennes synpunkter på systemet. Det är ju alltid bra att prata med 
någon som kan och har koll på hur det ska vara för att vattnet faktiskt ska bli rent. De tipsen vi 
fick av Odlare var framförallt att vi kanske skulle kunna sätta solfångaren och solpanelerna 
längre upp, på något som liknar ett brunnshus, för att få bättre effekt. Hon sa också att vår idé 
teoretiskt sett fungerar.  
	  
För att få det att gå åt mindre energi till själva destilleringen började vi också leta efter andra 
lösningar för att få vattnet att förångas lättare och vid en lägre temperatur. Det vi kom fram 
till var att om vi på något sätt kunde sänka trycket i den första behållaren borde vi kunna få 
det att koka och förångas vid en betydligt lägre temperatur, men såklart beror det ju på hur 
lågt tryck vi kan få! Om vi kan utnyttja tyngden av vattnet skulle vi kanske kunna till exempel 
utöka volymen i behållaren när vattnet hälls i och på så sätt sänka trycket utan att det går åt 
alltför mycket energi? Problemet är bara att behållaren måste vara helt tät om vi ska kunna 
ändra trycket i den, och hur kan vi få den helt tät när vi måste leda iväg kondensen 
någonstans? Läs mer om detta i diskussionen. 
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Sen funderade vi också på om man verkligen måste fånga in solens energi och göra om den 
till elektrisk energi bara för att sedan förvandla den till värme igen? Den första idén vi hade 
var alltså att ha solpaneler som skulle driva en värmeplatta under första behållaren för att 
värma vattnet. Det är ju värme vi har från början och det är värme vi vill ha i slutet så därför 
kom vi fram till att man istället skulle kunna utnyttja solenergin direkt och kanske koncentrera 
strålarna till en viss yta, till exempel ett rör som vi leder vattnet igenom. Koncentrera 
solstrålarna borde vi kunna göra med hjälp av en solfångare eller någon slags reflektor… Om 
vi sen försöker få vattennivån så låg som möjligt så vattnet blir grunt borde det ju också gå att 
få det att förångas snabbare. Vi hade en idé om att ställa in magnetventilen så den bara släpper 
in en halv liter vatten åt gången som får förångas innan nästa halvliter släpps in i systemet. 
Efter dessa funderingar gjorde vi en ny skiss, se bild.  
 
Det som syns på bilden är alltså en solfångare och värmeväxlare där vattnet pumpas runt i ett 
slutet system och värms upp av solen. Kanske att man får ha en extra värmekälla precis där vi 
vill ha det som varmast, alltså där vi vill att vattnet ska börja kondensera. Värmeväxlaren, 
som används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat18, kommer inte kunna 
få upp temperaturen på vattnet i behållaren till 100 grader utan kanske bara runt 60 grader 
Celsius, i alla fall i Sverige, om det inte är jättemycket stark sol. Därför ville vi försöka få 
vattnet att förångas vid en lägre temperatur och det är där idén med att sänka trycket kommer 
in.  
 
Om vi kunde få den undre delen i första behållaren att sjunka när vattnet hälls i (genom att 
utnyttja vattnets tyngd, mg) skulle ju volymen öka och om vi då hade ett slutet system 
kommer det leda till att trycket i behållaren sänks. Sen är det ju lättare att få det att förångas 
när det ligger i till exempel ett rör där vattnet inte är så djupt och därför ville vi leda ut vattnet, 
lite i taget, in i en ledning som värms upp lite extra. Problemet är ju då att då måste vi även ha 
ett lägre tryck i den ledningen. Vi tänkte hålla trycket i första behållaren lågt genom att med 
hjälp av en flödesmätare och kanske en backventil se till att det pumpas in precis lika mycket 
vatten där uppe som det släpps ut där nere, för att bibehålla samma låga tryck hela tiden. Men 
på något sätt behövde vi ju nu också hålla ett lågt tryck i ledningen där vattnet ska värmas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  http://www.värmeväxlare.nu/   (2013-03-10)	  



Rudbeckianska Gymnasiet 
Naturvetenskapliga programmet 
Projektarbete 100p - WaterPhoria  
HT 2012 - VT 2013 
2013-08-01 

19	  
	  

För att kunna ändra trycket måste själva systemet vara tätt och det är det som blev det svåra 
eftersom vattenångan måste kunna ledas iväg någonstans. 
 
Antingen fick vi då se till att hela första och andra behållaren och ledningarna där emellan satt 
ihop som ett enda tätt system där trycket var lägre. Då var bara frågan hur lätt det är att kyla 
ner vattnet till flytande form igen efter att det har förångats när trycket fortfarande är så lågt? 
	  
Det andra alternativet skulle kunna vara att man sätter en till ventil någonstans efter att vattnet 
har förångats men innan det ska kondenseras ner till flytande form igen. Om vi där kunde ha 
någon slags backventil där vi kan reglera exakt hur mycket vattenånga och luft som släpps ut 
skulle vi ju kunna behålla det låga trycket fram dit. Efter det blir det normalt lufttryck och där 
ska vattnet kylas ner till flytande form igen och droppa ner i den andra behållaren. Sen var 
nästa fråga vad man ska ha för slags ventil som kan släppa igenom både vattenånga och luft i 
exakt rätt mängd? 
 
Vi pratade därför med vår fysiklärare, Carin Thorén, om den här idén med trycket och frågade 
om hon trodde att den skulle kunna fungera. Carin var säker på att om man hela tiden släpper 
ut exakt lika mycket vatten som man skickar in kommer trycket att bibehållas, precis som vi 
trodde. Sen blir ju också frågan hur svårt det är att kyla ner vattenångan till flytande form igen 
om trycket är lågt. Naturligtvis beror det ju på hur lågt trycket är, vi har inte räknat på vad 
som är rimligt för oss att uppnå!  
	  
Vi hade förmodligen inte haft möjlighet att bygga något ”tryckkärl” själva och det finns inga 
kärl som är perfekta redan att köpa för oss. Kärlet skulle ju behöva ha en öppning på varje 
sida där vi kan pumpa in och ut vatten och att vi själva ska börja borra hål i ett färdigt kärl 
kändes inte som om det skulle blivit så bra…  
 
Sen var det ju också det problemet att trycket ökar igen när man ökar temperaturen. Det 
betyder att vi då skulle ha behövt sänka trycket ytterligare och idén blir ännu svårare för oss 
att praktiskt genomföra. 

 
Så det vi kom fram till efter 
mycket funderande och 
diskuterande var att vi fick ge 
upp hela idén med lågt tryck 
och backa tillbaka lite till den 
mer ursprungliga idén, se 
skiss. Det kändes ju tråkigt 
såklart men vi tror inte vi 
hade så mycket val faktiskt. 
Idén hade varit perfekt om 
den hade varit möjlig för oss 
att genomföra men vi tror 
tyvärr inte den är det i 
praktiken för oss som 
skolelever på begränsad tid. 
Kanske om vi hade haft 
längre tid på oss och mer 
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pengar att det skulle vara värt ett försök men nu kändes det inte värt risken. Så vi kom fram 
till att vi nog får jobba vidare på den säkra vägen och göra det vi tror att vi kommer kunna 
lyckas med. Svårt blev det ju i alla fall eftersom vi ville att allt skulle sköta sig automatiskt. 
Ingen ska behöva stå och trycka på och av de olika komponenterna i systemet!  
 
För att pumpa in vattnet i den första behållaren tänkte vi nu fortfarande ha ett ”vattentorn” till 
hjälp för att det inte ska gå åt någon energi till det. Kanske också att vi skulle kunna använda 
havsvatten för att kyla ner vattenångan och få den att kondensera, det har vi inte funderat så 
mycket på men om det behövs kommer vi nog kunna leda förbi det orenade vattnet där och 
använda det som kylning, innan det kommer in i själva reningssystemet. 
 
Björn Karlsson på MDH, professor i energiteknik, visade oss några olika varianter av 
solfångare som han hade i sitt rum och berättade lite om hur de fungerade. Det är så att det 
sitter som en platta på ett kopparrör (det kan såklart vara ett annat material också men koppar 
är det vanligaste och oftast också det bästa) som fungerar som absorbator och eftersom man 
isolerar på baksidan och även har en glasskiva på framsidan gör det att värmen som den 
mörka absorbatorn fångar in från solen leds in till röret och på så sätt värms vattnet som leds 
där inne. Man kan sedan antingen parallellkoppla flera rör eller koppla dem i ett 
serpentinmönster. Serpentinmönstret är nog det bästa för oss trodde Karlsson. I ändarna 
kopplar vi sen in våra rör som vi leder till den första behållaren med vatten som ska värmas 
upp. 
 
Björn Karlsson gissade, efter lite beräkningar, att vi behöver lite drygt en kvadratmeter 
solfångare för att täcka upp för våra behov. Sen beror det ju naturligtvis på hur mycket solen 
skiner också, är det strålande sol kan man få upp vattnet i 150 grader medan om det inte är sol 
alls kommer inte temperaturen stiga speciellt mycket överhuvudtaget i solfångaren. Björn 
hjälpte oss att lite snabbt och ungefärligt räkna ut hur mycket energi det skulle gå åt och det 
var så han fick fram ungefär hur stor solfångare vi behöver. Han berättade att det går åt ca 800 
kJ för att värma upp en liter vatten till 100 grader och få allt vatten att förångas. En solfångare 
på en kvadratmeter ger ungefär 500kJ så det betyder att vi skulle behöva någonstans mellan 
en och två kvadratmeter. 
 
Ett problem vi stötte på och som gjorde att det tog lång tid innan vi kunde börja bygga själva 
systemet var att det var jättesvårt att hitta någon som kunde såga och svetsa i rostfritt stål. 
Efter många mail, telefonsamtal och andra kontakter fick vi i alla fall tag på Vd:n på 
plåtföretaget Lundbergs plåt, Martin Kristiansson, som kunde hjälpa oss. Han sa att han skulle 
prata med teknikeleverna och deras lärare på Wijkmanska Gymnasiet i Västerås. Han hade 
tydligen kontakt med dem. De skulle lära sig svetsa och då var det ju smidigt att de kunde 
hjälpa oss! Om de inte kunde det sa han att företaget kunde hjälpa oss så vi får det gjort i alla 
fall. Om företaget hade hjälpt oss kanske det hade blivit lite dyrare eftersom vi då hade tagit 
av deras tid men han trodde inte att det skulle bli så jättedyrt ändå. Lundbergs plåt sponsrade 
oss också med plåtar till projektet.  
	  
Vi var också på Wijkmanska gymnasiet många gånger och träffade Peter Grahn som är lärare 
där för de som ska lära sig svetsa, alltså tekniktreorna. Det han gjorde först var att titta på våra 
ritningar och skisserna på datorn som visar hur vi vill att allt ska sitta. Vi förklarade vad vi 
ville få gjort och han sa att de kunde fixa det.  
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För att sätta in rören från solfångaren i den första behållaren kontaktade vi Harska gymnasiet i 
Västerås där de har VVS- program. De kunde hjälpa oss med rören. Håkan Hjerm, yrkeslärare 
på skolan, är den ansvarige för VVS-arbetet. 
	  
Vi lade också under arbetets gång till ett filter innan första behållaren och även ett vanligt 
kaffefilter alternativt en sil före det för att få bort det värsta slammet, algerna osv. För att 
vattnet ska gå igenom det ”stora” filtret (vattnet ska både gå upp och ner där) behövs ett visst 
tryck och det har vi som sagt skapat med hjälp av ett litet ”vattentorn”. 
 
I den andra behållaren tänkte vi också ha två smalare omblandare som drivs med små 
motorer. I alla fall en av dessa motorer har vi fått av företaget ”Hawk Turbine” som 
sponsring. Alla komponenter vi har (magnetventiler, nivågivare, roterande motor, UV- lampa 
och värme som ska sättas på och stängas av) ville vi skulle styras av en PLC. Vi hade därför 
ett möte på ABB och träffade Per- Arne Ekman som är försäljare för ABB Motorer och 
Drivsystem och han visade oss lite hur en PLC fungerar och vad vi behövde för moduler osv 
till den. Det var många nya ord och begrepp och en del var svårt att förstå vad det var på en 
gång men det var otroligt intressant! Priset på PLCn och det vi behövde till den (två moduler 
och compact HMI) är HÖGT men Per- Arne såg till att vi fick det för ett riktigt bra pris 
eftersom vi kanske är deras/ deras kunders framtida arbetskraft.  
Nästa steg efter det var att räkna på mer exakt vad vi behövde, vad styrsystemet skulle kunna 
hantera för ström/ spänning, hur många in- och utgångar vi behövde osv.  
 
För att kunna räkna på allt till PLCn behövde vi först veta exakt vad vi skulle ha för 
komponenter så därför köpte vi in dem först. Det svåra nu var att få alla spänningar att gå 
ihop. Magnetventilen är på 230V och t.ex. nivågivarna är bara godkända upp till 50V. Tillslut 
kom vi i alla fall fram till att ingångarna skulle vi ha för 24V och utgångarna för upp till 230V 
eftersom både kokplattan och magnetventilen är för 230 V. Detta gör ju tyvärr att det inte är 
möjligt att driva prototypen med solceller för att få elektricitet men om man har systemet på 
ett soligt ställe, exempelvis Afrika, skulle man kunna få vattnet att förångas bara med hjälp av 
solfångaren och då istället använda en magnetventil för lägre spänning, förslagsvis 24 V, och 
på så sätt ändå kunna driva det med endast solenergi. Se tabell längre ner för detaljerade data 
om hur mycket energi som krävs. 
 
Magnetventilen är inköpt för att passa ihop med filterhållaren som sitter lite längre upp i 
systemet. Den har nämligen en ¾- öppning där röret ska sitta och det enklaste är ju om 
ventilen då har samma öppning, vilket den nu har. Annars hade vi behövt någon form av 
koppling där emellan och då hade pengarna sprungit iväg för oss… Bara magnetventilen 
kostade 1700 kronor. 
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Här är en liten skiss på hur vi hade tänkt att allt skulle fungera, och vi har också formulerat 
lite villkor för att det ska fungera såhär. Om den första behållaren är full ska ju inte 
magnetventilen kunna öppna sig och släppa in ännu mer vatten (även om man ”trycker på 
on/off- knappen”, alltså ansluter strömmen) så det blir översvämning till exempel. För att den 
ska kunna öppnas krävs det att nivågivaren står på noll. Efter att den här bilden blev gjord 
kom vi fram till att vi tar bort en av motorerna, den är för det första onödig och för det andra 
har vi bara en, och också att vi behövde en nivågivare även i andra behållaren för att säkra så 
inte systemet svämmar över. 
 
Beräkningar 

Komponent Effekt 
Roterande motor 24,46 W 
Nivågivare 25VA (switcheffekt) 
Kokplatta (endast på prototypen) 1500 W 
UV- lampa Ca 10- 15 W 
Magnetventil 10 W 
Totalt Ca 1570 W (prototyp som kan testas i 

Sverige) 
Ca 72 W (färdigställd produkt) 

 
En solcell kan i Sverige som max generera 100 W/m2. Detta när det är stark sol och solcellen 
är placerad i fördelaktig vinkel mot solen för att solstrålningen ska bli maximal. Normalt är 
det 40° lutning i Sverige. För att driva detta system skulle det alltså krävas knappt en 
kvadratmeter solcell och naturligtvis stark sol. Som man kan se i tabellen är det kokplattan 
som drar överlägset mest elektricitet men om man vore i något annat land med stark sol skulle 
man kunna få vattnet att förångas bara med hjälp av solfångaren och på så sätt spara mycket 
energi. Den totala energin som skulle krävas då blir enligt tabell ca 72 W. Denna effekt är 
alltså fullt möjlig att få ut av en solcell! Läs mer om detta i diskussion. 
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3.2 Referenser/källor 
Detta arbete har kunnat genomföras med hjälp av många olika personer som ställt upp med att 
både hjälpa och sponsra vårt projekt, vilket hjälpt oss att få projektet att bli till verkligenhet. 
Såklart har en hel del information letats upp på nätet och vi har jämfört med andra projekt 
men inte hittat något som liknar vårt. I alla fall har vi under projektets varit i kontakt med: 
• Camilla Winbo-Palmqvist (Biologilärare på Rudbeckianska Gymnasiet i Västerås och 

doktor inom kemivetenskap) - Mentor för arbetet 
• Monica Odlare (Universitetslektor i miljöteknik. Jobbar på MDH) – Medbedömare 
• Eva Skytt (Universitetslektor i miljöteknik. Jobbar på MDH) – Hjälpt oss hitta rätt 

personer att jobba med 
• Martin Kristiansson (VD på Lundbergs plåt AB, Västerås) & Peter Grahn (Yrkeslärare 

som undervisar i plåt och svets) – Hjälpt oss med själva bygget av vårt system samt 
bidragit med plåt 

• Björn Cronqvist (Civilingenjör i elektroteknik) - Hjälpt oss med tekniken och 
rekommenderat vilka metoder som kan fungera 

• Carin Thorén (Fysik- och matematiklärare på Rudbeckianska Gymnasiet, Västerås) – 
Hjälpt oss utveckla tekniken med hjälp av fysikens lagar 

• Björn Karlsson (Professor i energiteknik) – Hjälpt oss i frågor rörande solfångare 
• Anita Johansson (Kurator, auktoriserad socionom och stipendiehandläggare) – Var den 

person som hjälpte oss hitta stipendier att söka 
• Oscar Falkenberg (VD på AB Evergreen Solutions) – Har besvarat och hjälpt oss i frågor 

rörande vattenfilter 
• Håkan Hjerm (Yrkeslärare på energiprogrammet på Hahrska Gymnasiet) – Har hjälpt oss 

montera in värmeledningar i den första behållaren samt sett till att värmesystemet är rätt 
kopplat och lufttät så inte kondens försvinner från behållaren 

• Annika Marianne Wikman (Lärare på Rudbeckianska) & Anders Wikman (Hawk 
Turbine) – Annika och Anders har bidragit med att sponsra oss med en motor till 
omblandaren 

• Per-Arne Ekman (Produktförsäljare på ABB motorer och drivsystem) – Hjälpt oss med 
att hitta rätt styrsystem för detta projekt, och sett till att ABB sponsrat oss ekonomiskt  

• Bertil Johansson (Trä- och metallslöjdslärare på Rudbeckianska Gymnasiet, Västerås)- 
Hjälpt oss bygga ett tillbehör som behövs till omblandaren 

• Jhonny P Henriksson (Programmerare) & Anders Jansson (Programmerare på FVB 
Sweden AB)- – Hjälpt oss att programmera styrsystemet till prototypen. 

• Eva Lindberg (Lärare på Rudbeckianska Gymnasiet) – Har tittat igenom och rättat 
grammatiska fel i den engelska rapporten. 
 

Listan med personer vi pratat med kan göras lång och fler kommer tillkomma under projektets 
gång. Ovannämnda personer är de som bidragit mest till utvecklingen av projektet. 
	  

3.3 Materiallista för prototyp 
• 3 st. Nivåströmställare, RSF74Y100RN19  
• Magnetventil, EV220B 15- 50 (NC) 
• Roterande motor MIG 400 4,8V 20 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=35-888-60&toc=19314&name=nivastromstallare,_rsf74y100rn) 
20 http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/elektromotory-a-prislusenstvi/stejnosmerne-elektromotory/mig/133013-mig-
400-4-8v	  
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• Spänningsregulator 5V TO-220 
• Likriktardiod DO-201 200V 3 A 
• Keramisk kondensator 100nF 100VDC 5.08mm 
• Keramisk kondensator 330nF 50VDC 5.08mm 
• 3st. Likriktardiod DO-41 1000V 1 A  
• Metallfilmsmotstånd 22kOhm 0.6W 1 % 
• BDX33C transistor NPN 100V 10A TO220 
• Plastkondensator 100nF63VDC/40VAC5mm 
• Elektrolytkond 220uF 25VDC 
• Kolbanepot. Linjär 100kOhm 20 % 
• CD40106BE logikkrets 
• Laporatoriekort FR2 fenolpapper 
• Kablar 
• Nätaggregat (Endast på prototyp, utan den hade vi behövt en transformator också.) 
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4. Resultat 
Resultatet av detta projekt kommer inte vara 100 % klart innan denna rapport lämnas in utan 
resultatet från alla tester kommer det stå mer om i senare rapportrar. Det är även viktigt att 
påpeka att en patentansökan har skickats in för att förhindra plagering. 
 
De första analyserna av det renade vattnet är pH- mätningar gjorda på det orena vattnet och 
vårt renade vatten. Detta test visar tydliga förbättringar av vattenkvalitén. Dessa mätningar 
gjordes då vi manuellt testade systemet, ventiler, kokning, UV- bestrålning osv. så testerna 
kan inte ge helt tydliga resultat för hur vårt system kommer fungera utan det kan bara ge 
indikationer. Resultatet av pH mättningarna gav oss: 
 
Vattensort pH 
Havsvattnet 8,1 
Det renade vattnet från vårt system 7,2 
Kranvatten 7,6 
Dessa siffor kan vara trovärdiga eftersom vi har sökt och tittat både på nätet och i böcker och 
insett att värdena ligger tillräckligt nära de som finns på nätet och i boken ”Mäta vatten -
Undersökningar av sött och dalt vatten” (Bydén, Larsson, Olsson 2003).  
 
Som vi nämnt tidigare kommer tester göras för att se hur bakteriekulturen förändras. Vi 
kommer gjuta agarplattor och spreta ut lite av varje vattensort på plattorna för att se om det 
finns några organismer kvar i vårt renade vatten. Dessa tester kommer sedan stå i värmeskåp 
och analyseras några dagar senare.   

4.1 Produkt 
Resultatet av projektet kommer bli en färdig produkt som förhoppningsvis kommer kunna 
studeras på finalen av Unga Forskare. Produkten är byggt av rostfritt stål och kommer ha alla 
delar som vi nämnde på idéskissen. Bilder av systemets olika delar syns nedan (detta är bilder 
på separata delar av systemet då själva systemet fortfarande är under uppbyggnad och 
kommer bli klart inom kort):  
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Projektet har fått gott mottagande och vi har fått övervägande positiv respons från 
omgivningen. Vi har mestadels pratat med experter inom kemi, fysik och biologi och dessa 
har uppmuntrat oss att fortsätta projektet eftersom de ser potential i det. De sades bland annat 
på Unga Forskare att vi ”slår två flugor i en smäll” samt att idén är nytänkande, blandar flera 
reningsproceser och skapar ett system som kan lösa ett stort världsproblem. De flesta som 
kom fram till oss på den regionala utställningen tyckte att projektet var väldigt ambitiöst och 
såg fram emot att se hur det utvecklas och om vi kan lyckas utveckla projektet. De flesta 
gillade att vi hade en monter som vi lagt ner tid på och det blev faktiskt så att vi blev 
”besökarnas favorit” på utställningen då folk gillade utseendet på montern samt vår höga 
ambitionsnivå på projektet.  

 
Det negativa som kommit upp var mer valet av visst material (speciellt kaffefilter som vi hade 
som första filter men som vi ändrat nu), att vi är lite väl ambitiösa samt att systemet skulle 
behöva fler delar för att fungera korrekt och fungera bättre. Dock är problemet med de ”extra 
delarna” att vår ekonomi är begränsad därför har vi endast kunna köpa de mest väsentliga 
delarna till projektet. Därför har projektet inte blivit lika utvecklat som vi velat. När det gäller 
valet av material är det samma sak som gäller och vi har fått låna mycket från olika personer 
för att få projektet att fungera överhuvudtaget.  

 
Ambitionsnivån är dock något som vi själva är medvetna om och vi vet att vi har en hög nivå 
för att få en utmaning. Vi tycker ämnet är intressant och relevant och vi vill göra något som 
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gör nytta istället för en massa pappersarbete som många andra projektarbeten består av. Vi 
vill utmana oss själva lite och försöka göra något unikt och roligt istället för att göra något en 
mängd elever redan har gjort. Vi kan lätt bara göra ett halvdant arbete om någon sjukdom 
eller liknande som de flesta gör på vår skola, men det är ingen utmaning för oss. Vi hade 
bestämt från första början av projektet att vårt projekt ska innehålla en stor del praktiskt också 
och därför blev det ett arbete där vi fick utmana oss själva och ta ansvar, något vi båda klarar 
av bra. 

4.2 Test resultat 
Som vi nämnt tidigare kommer vi troligen inte bli helt färdiga med prototypen och därför har 
vi testat systemets delar och använt oss utav havsvatten för att se skillnaden efter rening: 
Svenskt kranvatten                    Havsvatten                   Filtrerad havsvatten 

 

Det renade vattnet -  
Havsvatten som har  
Filtreras, kokas och 
Utsatts för UV-bestrålning     Närbild av havsvattenet    Närbild av det renade vattnet 
 

  

Från testerna ovan kan man ganska enkelt se skillnader som man kan dra slutsatser utifrån. Det 
visade sig att det renade vattenet håller lika hög kvalité som kranvattnet. Vi har räknat 
bakteriekolonier före och efter reningen och upptakt att kolonierna har minskat avsevärt(försvunnit 
helt). Systemet kan därmed vara en möjlig lösning till ett stort världsproblem. 
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4.3 Utmärkelser 
Projektet har fått mottag flera stora utmärkelser och priser och har fått positiv respons från 
många experter runt om i landet. Redan under utvecklingsstadiet av projektet fick vi först ett 
bidrag ur Per Walléns minnesfond på 1500: -. 
 
Vi fick även under utvecklingsstadiet ta emot ett stipendium av Arosbröderna (Sveriges 
äldsta, ännu aktiva kamratförening som bildades i Västerås år 1902): 
• Arosbrödernas miljöstipendium 2012 – 15000: -  
 
Detta stipendium användes för att driva fram projektet och utveckla det. Målet var att ställa ut 
på Unga forskares final i Stockholm men för att komma ditt var vi tvungna att ta oss vidare 
via de regionalla tävlingarna. Vi ställde ut i Stockholm där vi fick mestadels fin respons på 
arbetet och juryn var imponerad av vår motivation och vårt hårda jobb. Totalt ställde 32 
bidrag ut i Stockholm och vi var ett av 7 projekt som gick vidare från den regionalla 
utställningen. Vi vann även ett fint pris som besökarna bestämt, nämligen: 
• Besökarnas favorit på den regionalla utställningen av Unga forskare i Stockholm 2013 
 
Väl under finalveckan av Unga forskare som hölls på Tekniska Museet ställdes totalt 53 
projekt ut och vi var ett av dem. Vi fick väldigt fin respons på arbetet och flera personer 
lämnade sina visitkort/uppgifter för att de gärna skulle vilja sammarbeta med oss och hjälpa 
oss utveckla vår idé. Under finalen av Unga forskare lyckades vi även att bli nominerade som 
ett av tretton projekt till: 
• Svenska Juniorvattenpriset 2013 
 
Vi vann dock inte detta fina pris men istället blev det storslam under avslutningsceremonin av 
Unga forskare där vi tog hem hela tre priser: 
• Tekniska museets Vänners teknikpris för innovation och samhällsnytta – 1000: - 
• Riksutställningarnas Uppdrag – En omvärldsresa till Brasilien 
• Finalplats International Sustainable World (Energy, Engineering and Environment) Project  
Olympiad (I-SWEEEP) I Houston, Texas. – Världsutställning/tävling för energi- och 
miljörelaterade projekt där vi kommer få ställa ut vårt projekt. Evenemanget hålls den 8-13 
Maj 
 
Under I-SWEEEP blev vi de första svenska deltagarna någonsin att ta emot ett 
hedersomnämnande.  
 
Som man kan se ovan har projektet haft stora framgånger och ännu väntar en utställning, så 
det är inte över ännu! 
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5. Diskussion 
Vi har som man har kunnat läsa tidigare i denna rapport valt att i praktiken bygga en prototyp 
av vattenreningssystemet. Denna håller vi på att bygga i lite andra material, metoder osv än vi 
vill ha det ”riktiga” systemet i. Den praktiska produkten vi har tagit fram är bara en prototyp 
och ska också betraktas som en sådan. Anledningen till att vi inte har kunnat bygga systemet 
precis som vi vill ha det vid större tillverkning är att vi som skolungdomar på gymnasienivå är 
begränsade både när det gäller pengar, tid och utbildning. Hade vi haft alla dessa tre hade vi 
förmodligen byggt ett system där vattnet hettas upp och förångas vid ett lägre tryck än 
lufttrycket.  

 
Skissen till ovan finns i större format längre upp, under rubriken genomförande. Tanken var 
då att vi skulle leda upp havsvatten antingen via en automatisk pump direkt från havet eller 
manuellt. Havsvattnet skulle ledas förbi det ställe där vi ville att vattnet skulle kondensera 
tillbaka till flytande vatten igen för att hjälpa till att kyla det. Vid en varm och solig dag i 
något sydligt land skulle det kanske vara bra för att lättare få vattnet att kondensera. Vi 
funderade på om man skulle kunna leda det vattnet direkt till den första behållaren (som vi 
skulle ha ett filter före) och i så fall försöka ha ett konstant flöde från havet, igenom hela 
systemet och ut som rent vatten på andra sidan. Frågan var i så fall hur snabbt vi hade kunnat 
få vattnet att förångas och kondensera, vilket ju då också styr hur snabbt flöde det blir i 
”kylanordningen”. Har man tillräckligt lågt tryck borde man kunna få vattnet att förångas 
ganska snabbt och om man sedan kan höja trycket för att snabbt få det att kondensera borde 
man ändå lyckas få ett hyffsat snabbt flöde genom hela systemet. Blir det för långsamt flöde 
skulle vattnet som är ämnat för att kyla vattenångan hinna värmas upp och nedkylningen 
skulle då inte bli lika effektiv. Därför skulle man också kunna tänka sig att ha två system, ett 
för vattnet som ska renas och ett för ”kylarvatten”. ”Kylarvattnet” skulle då bara ledas upp 
från havet och ledas förbi stället där vi vill att vattnet ska kondensera och sen leda det tillbaka 
till havet igen. Detta för att få ett mer effektivt kylningssystem. Hur effektivt det behöver vara 
beror ju naturligtvis på hur varm dag det är när systemet körs och hur högt tryck man kan få 
upp där vattnet ska kondensera. Kan man utnyttja värmen från solen och luften runt omkring 
för att här höja trycket skulle man nog kunna få det att kondensera ganska lätt trots att det är 
varmt.  
 
Vi tänkte också att vi inte skulle ha en behållare med konstant lågt tryck utan istället ville vi 
utnyttja vattnets egen tyngd, mg, för att öka volymen på kärlet, och därmed också sänka 
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trycket. Tanken var då att den första behållaren skulle bestå av ett slags expansionskärl som 
utvidgas när botten utsätts för tryck från vattnet. Ju mer vatten som hälls i desto större blir 
tyngden och desto lägre blir då också trycket. Eventuellt skulle man också på annat sätt kunna 
utvidga kärlet eller pumpa ut luft för att få ett ännu lägre tryck. Här måste beräkningar ske. 
Hur mycket energi krävs för att sänka trycket ännu mer jämfört med att använda mer energi 
för själva förångningen? Vad är optimalt? För att behålla detta låga tryck vi uppnått hade vi 
en idé om att fortsätta pumpa in exakt lika mycket vatten från havet (så länge systemet är på) 
som vi skickar ut i andra änden i form av vattenånga och luft. Vi skulle här vilja ha ett 
konstant flöde genom ”lågtrycksbehållaren” för att inte behöva slösa energi på att flera gånger 
sänka trycket, exempelvis som om man hade skickat in fem liter åt gången i ”impulser”. En 
annan sak vi tänkte göra för att få det att förångas snabbare var att det borde vara lättare att få 
upp temperaturen på vattnet om det är grunt. Därför hade vi en idé om att leda ut lite vatten i 
taget till ett rör som också har lågt tryck och där förånga vattnet. Vi tänkte också allteftersom 
pumpa ut mer och mer vatten, vattenånga och luft än vi släpper in eftersom trycket höjs när 
temperaturen stiger. Detta skulle kunna till exempel regleras av någon slags tryckmätare 
kopplad till ett styrsystem för att hålla ett jämt lågt tryck. När trycket är lågt ”sugs” ju vattnet 
som ska in i behållaren in och därför behövs i den änden ingen pump som kräver energi. Här 
räcker det med ett vattentorn och en ventil som regleras av styrsystemet.  

 
I andra änden av trycksystemet tänkte vi ha en ventil (förmodligen med pump) som aktivt 
pumpar ut vattenånga och luft till en annan behållare/ rör. Där ska det vara betydligt svalare 
och också gärna ett högre tryck för att lätt få vattnet att kondensera igen. Till detta system 
skulle det gå åt minimalt med energi och det skulle lätt kunna drivas av bara solenergi. 
Problemet var ju bara att vi tyvärr inte hade tid, pengar och möjlighet att förverkliga denna idé 
i praktiken. Vi ser det nu istället som ett sätt att förbättra och utveckla vår produkt för 
framtiden och om det går bra för oss och vi hittar fler sponsorer som är villiga att satsa på vårt 
projekt är det inte omöjligt att vi senare bestämmer oss för att satsa på denna idé! Vi hade 
också i samma veva en fundering på om vi skulle kunna bygga systemet på någon slags flotte 
eller liknande som kan ligga och flyta på havet. Det skulle både göra att det inte krävdes lika 
mycket kraft från pumpen att pumpa upp vatten från havet och också att risken att solcellen 
och solfångaren skulle råka skuggas av till exempel ett hus skulle bli obefintlig! 
  
Men vi ville ju också att vårt projekt skulle innehålla en praktisk del så vi nöjde oss inte bara 
med att ha en bra idé och en skiss utan vi ville bygga ett eget system, en prototyp. Detta 
mycket för att vi skulle lära oss att hitta lösningar till problem vi kanske inte hade tänkt på 
från början men som dyker upp under byggandets gång och också att få erfarenhet och 
värdefulla kunskaper om vi nu någon gång i framtiden skulle vilja förverkliga vår idé om 
tryck. Därför beslutade vi oss för att bygga ett enklare system som också det skulle kunna 
drivas av solenergi. Vi kommer dock, som vi bland annat har nämnt i denna rapport, lägga till 
en kokplatta vi driver av elektricitet från ett vägguttag för att så småningom kunna testköra 
systemet i Sverige. Om vi hade kunnat hade vi gärna åkt till ett varmare och soligare land för 
att testa utan kokplatta men den möjligheten har vi tyvärr inte i nuläget.  

 
Ett annat sätt som vi skulle kunna utveckla vår idé är att vi skulle kunna sätta in den här 
mineraltillsatsen vi också tidigare har nämnt. Anledningen till att vi på prototypen valde att 
avstå från den var återigen att vi inte har tid och pengar att utveckla tankarna kring den. Vi 
hade stora problem med att hitta vilka mineraler som kan vara bra att tillsätta och det hade 
krävts en hel del forskning kring det som vi inte har hunnit med. Vi tror dock absolut inte att 
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det skulle vara omöjligt att hitta exakt vad man ska ha och sätta in en mineraltillsatts i 
systemet. Det är ju också något som man skulle kunna göra i efterhand om vi mot förmodan 
skulle få tid till det. Men som sagt är inte dessa salter och mineraler nödvändiga för 
dricksvatten, utan gör mest att vattnet smakar ”gott”. Något vi inte tror att man bryr sig så 
mycket om om man lider av svår vattenbrist! Det som händer om man dricker avjoniserat 
vatten under en längre tid är att kroppens jonkoncentration späds ut en aning. Detta 
kompenserar kroppen genom att inte avsöndra så mycket salter och mineraler via urinen. Äter 
man normalt finns det inte heller någon som helst risk att få brister på grund av att man inte 
fått i sig dessa salter och mineraler via dricksvattnet. Att det skulle vara farligt för kroppen att  

 
dricka destillerat vatten är en mycket känd myt. Trots det skulle vi såklart vilja sätta in en 
mineraltillsats för att förbättra vårt system om vi hade haft den möjligheten. Detta gäller både 
systemet vi bygger i praktiken och det med olika tryck. Mineraltillsatsen skulle vi då koppla 
till styrsystemet för att se till att det med jämna mellanrum tillsattes dessa salter och mineraler 
och vi skulle också ha en omblandare här som såg till att salterna och mineralerna blandades 
runt och inte bara lade sig på botten. Förmodligen skulle det inte gå åt så mycket energi heller 
till mineraltillsatsen eftersom den inte ska tillsätta några stora mängder.  
 
Det räcker med en snabb ventil eller liknande som öppnar och stänger sig med jämna 
mellanrum och släpper ner mineralerna. Vill man göra det riktigt noggrant och bra skulle man 
också kunna ha någon slags mätare som mäter salthalten i vattnet och sedan koppla den också 
till PLCn för att garantera att rätt mängd salt tillsätts. För att göra det lättare hade vi annars 
tänkt att mineraltillsatsen skulle få verka under en viss tid vi beräknar att det tar för den att 
tillsätta salterna och mineralerna och för omblandaren att se till att allt löser sig i vattnet innan 
vi via en ventil i nederkanten på behållaren skickar vidare vattnet till en tredje behållare där 
UV- lampan finns. Här hade vi inte tänkt pumpa ut vattnet utan för att spara energi ville vi 
utnyttja vattnets tyngd och ha en ventil som sitter långt ner i behållaren och kanske också att 
den lutar lite för att vattnet ska rinna dit av sig själv. Här ovan är lite skisser på ungefär hur 
det skulle kunnat se ut om vi hade haft kvar behållaren med mineraltillsatsen.  
 
I den sista behållaren på vår prototyp sitter en omblandare vi själva har byggt. Den består som 
sagt av en axel av kromaterad mässing med ”vingar” av plast. Anledningen till att vi på 
prototypen valde dessa material var att vi ville hålla kostnaderna nere genom att använda 
material vi redan hade hemma istället för att köpa nytt.  Den kromaterade mässingen är 
tillräckligt motståndskraftig för att stå emot korrosion ett tag i laboratoriemiljö men är inget vi 
vill bygga in i ett färdigt system. Plasten vi har använt är en stark och hård plast och skulle 
kunna fungera även i det färdiga systemet men för att säkra att kvalitén blir så god som 
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möjligt skulle vi föredra att även här ha rostfri stål. Det är ett material vi vet är mycket 
motståndskraftigt och som ger hela systemet lång livslängd. En av sakerna som gör vårt 
system unikt jämfört med de som redan finns idag på marknaden är att det är mer hållbart och 
har en förväntad livslängd som är mycket längre än de system som finns idag. Eftersom det 
naturligtvis är en investering att köpa ett sådant här system tycker vi det är viktigt att man kan 
räkna med att det håller länge och att man får ut så mycket rent vatten som möjligt med 
minimala reparationskostnader. Detta är därför något vi har valt att satsa extra på, även om vi 
inte alltid har haft möjlighet att ha högsta kvalitet i prototypen.  
 
En annan sak som skiljer vår prototyp från hur vi vill att den färdiga produkten ska se ut är att 
vi nu reglerar spänningen till motorn med hjälp av ett nätaggregat. Den är naturligtvis inget vi 
hade tänkt bygga in i ett system utan bara ett sätt att kunna testa prototypen med grejer vi har 
och inte behöver köpa in. I ett färdigt system hade vi istället valt att placera en transformator 
och en likriktare och sen även en spänningsregulator (vilket vi också har på prototypen). 
Anledningen till att vi inte har det i prototypen är att vi är ekonomiskt begränsade och har inte 
möjligheten att köpa en transformator och en likriktare utan vi är hänvisade att använda det vi 
redan har hemma. 
 
Vill man spara mer energi skulle man kunna skippa styrsystemet och PLCn och istället styra 
allt manuellt. I så fall skulle man kunna ha en manuell ventil i början av systemet som man 
öppnar när man har hällt vatten i vattentornet. Man skulle då i den första behållaren kunna ha 
någon liten visare som visar var vattennivån är så man vet när man ska stänga ventilen igen. 
Naturligtvis kan man då inte få exakt fem liter in i första behållaren men det spelar inte så stor 
roll om behållarna är anpassade så de inte svämmar över om 5,5 liter vatten råkar rinna in. 
Man skulle sedan manuellt då få sätta på pumpen till solfångaren så den börjar pumpa runt 
vattnet där och det kan värma havsvattnet som ska förångas. Kör man systemet manuellt 
måste man sedan ha koll på när allt vatten har kondenserat ner i nästa behållare och då 
antingen ta ut vattnet direkt eller (helst) sätta på UV- lampan och omblandaren och låta de 
vara på ett tag. Detta är ju naturligtvis inte omöjligt men skulle innebära betydligt mer jobb 
för att rena vattnet och också en större osäkerhet. Det är större risk att systemet svämmar över 
om man inte har full koll och är man inte beredd att sätta på UV- lampan och omblandaren 
direkt hinner det kanske börja växa bakterier i vattnet igen innan man har tagit ut det ut 
systemet. I fattiga länder kanske detta ändå skulle vara ett alternativ då styrsystemet 
naturligtvis kräver energi. Det systemet vi har valt att använda är styrt av Compact HMI som 
alltså är på en PC men det finns också system som styrs av en styrplatta. Man skulle kunna 
köra även det med hjälp av solenergi men det skulle ju naturligtvis krävas lite mer av 
solcellen då. Vi ville i alla fall programmera en PLC till vårt system för att se att det fungerar 
på bästa sätt. Det optimala är ju att systemet faktiskt styrs av just en PLC och inte manuellt 
men här vill vi ha en öppen valmöjlighet. Vill man köra systemet där man inte har möjlighet 
att ha en dator eller annan styrutrustning ska det också vara möjligt! Och som sagt, lider man 
av brist på rent vatten klagar man nog inte på att man måste hålla koll på när vattnet har 
kondenserat klart! 
 
Vi får hela tiden frågan från olika håll om systemet verkligen kommer att fungera? Kommer 
det verkligen kunna rena havsvatten till dricksvatten? Är det möjligt? Och går det att driva 
med bara solenergi? Vårt svar på den första frågan är att ja, det kommer att fungera! Vi 
kanske inte kommer ha hela systemet klart när vi ska ställa ut projektet men förhoppningsvis 
ska en stor del vara klart. Blir inte själva systemet klart så vi kan testa det kommer vi istället 
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att testa varje del för sig, löst, för att få ett svar på hur rent det kan bli. Teoretiskt vet vi att 
systemet fungerar, med experter som exempelvis Monica Odlare som källa. Men som sagt 
ville vi inte att detta projekt skulle bli bara teoretiskt utan vi ville även ha en praktisk del där 
vi visar upp att vi faktiskt har klarat av att bygga det. Sen om prototypen vi bygger inte skulle 
fungera till 100 % skulle det egentligen inte säga så mycket om varje del i systemet 
tillsammans klarar av att rena vatten. Om det till exempel skulle vara så att vinkeln på 
lutningen på det sneda taket mellan behållare ett och två är någon grad fel för att vara optimal 
betyder det bara att detta naturligtvis skulle ändras om systemet byggdes för större 
produktion. Genom att bygga en prototyp får vi svar på vad vi kan ändra och förbättra för att 
få det att fungera ännu bättre. Vissa problem kan komma upp som vi tidigare inte hade tänkt 
på när vi gjorde den teoretiska skissen och vi får då möjlighet att, på ett praktiskt sätt, 
utveckla även den teoretiska idén. Som Monica Odlare också sa är det så att ett system eller 
en idé sällan är perfekt från början utan oftast får man testa, göra om och testa igen.  
 
Genom att bygga detta system i praktiken fick vi också, förutom att det gav oss möjlighet att 
förbättra även den teoretiska idén, även mycket nyttig kunskap om teknik och hur man i 
praktiken gör för att ett system som det här ska kunna byggas. När vi startade projektet visste 
ingen av oss riktigt hur tekniskt krävande det skulle bli. Personligen tycker vi att det har varit, 
och fortfarande är, fantastiskt roligt att få chansen att bygga detta i verkligheten. Att till 
exempel programmera en PLC är något man faktiskt kanske kommer ha direkt nytta av i 
framtiden i jobbet som civilingenjör! Även andra saker, som att koppla alltihop och att 
kontakta så många olika personer som är kunniga inom sitt ämne har varit otroligt lärorikt!  
 
Vårt svar på den andra frågan, om det kommer gå att driva hela systemet endast på solenergi, 
är ja, det kommer det gå att göra. Men troligtvis inte i Sverige om det inte är en ovanligt solig 
och fin dag. Problemet är som sagt att man för att man ska kunna driva det bara på solenergi 
måste kunna förånga vattnet bara ned hjälp av solfångaren. Om man skulle lägga ut en 
solfångare i solen utan att kyla den alls, alltså inte ha något vatten som leds runt, skulle man 
kunna få den att komma upp i upp till 170 grader, 150° över lufttemperaturen. Ju längre den 
får ligga i solen desto varmare blir den. Solfångaren består ju av ”absorbatorplattor” som 
omsluter rören där vattnet sedan leds och får värmen att överföras till vattnet. En solcell i 
stark sol (i Sverige) kommer kyld upp i ca 100 grader, alltså koktemperatur. Denna 
temperatur beror naturligtvis på hur mycket man kyler solfångaren. Hur långa vattenledningar 
man har påverkar, liksom vart vattnet leds någonstans. Skulle man få för sig att leda vattnet 
från solfångaren långt iväg genom något mycket kallt ställe skulle vattnet hinna kylas av så 
mycket innan det kommer tillbaka till solfångaren att temperaturen inte kan höjas mycket alls. 
Även materialet i ledningarna påverkar. Koppar är det vanligaste materialet, och även det som 
vi använder, eftersom det har mycket god värmeledningsförmåga. Vi vill ju överföra värmen 
från vattnet i ledningarna till vattnet som ska värmas upp utan att förlora så mycket energi 
genom materialet. Beroende på hur lång tid man låter solfångaren vara igång och hur mycket 
vatten man har kan man uppnå olika temperaturer på vattnet. Naturlitvis varierar det från 
solfångare till solfångare också hur effektiva de är. 
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En solcell på en kvadratmeter 
genererar i stark sol utomhus i Sverige 
ca 100 Watt och har normalt en 
verkningsgrad på 15 %. Enligt 
beräkningar under rubriken 
genomförande skulle det till vårt 
system gå åt drygt 70 W. Det innebär 
att systemet lätt skulle kunna drivas av 
en solcell på en kvadratmeter.  I den 
effekten är dock inte styrsystemet 
inräknat eftersom det i vårt fall kräver 
en dator. Men som vi också har nämnt 
kan man även köra systemet manuellt 
om man inte vill eller har möjlighet att 
använda en dator. Vill man investera i 
en dator och ett styrsystem skulle man 
förmodligen också kunna använda 
samma dator till styrning av flera 
vattenreningssystem och på så sätt 
spara energi.  

 
Ett sätt som man skulle kunna förbättra systemet och som vi kanske skulle kunna ha möjlighet 
att göra även på prototypen om vi hade haft mer tid är att placera en soldetektor vid 
solfångaren. Den skulle då inte behöva pumpa runt vatten och dra energi om det ändå inte var 
sol ute och man skulle inte själv behöva ha koll och stänga av och sätta på pumpen när vädret 
varierar. Denna soldetektor skulle man då kunna koppla till styrsystemet så systemet 
automatiskt sätts på när det är sol om man har hällt vatten i vattentornet. På detta sätt skulle 
man precis när som helst kunna hälla i vatten och sen automatiskt få ut rent vatten när det har 
varit sol tillräckligt länge. Befinner man sig i Sverige (många svenska sommarstugor har el 
men inte vatten indraget) skulle detta kunna vara ett bra alternativ då man kan ha ett 
styrsystem som styr allt automatiskt och att alla komponenter drivs av solenergi och sköter sig 
själva. Soldetektorn skulle också kunna skicka signaler till en pump som automatiskt pumpar 
upp vatten direkt ur havet. På så sätt skulle systemet kunna leverera maximal volym rent 
vatten utan att man skulle behöva stå och passa och hälla i vatten några timmar innan man 
behöver det. Istället skulle systemet helt av sig själv känna av när det är tillräckligt mycket sol 
och då pumpa upp vatten från havet och skicka in det i systemet för rening. Man skulle då 
kunna göra den sista behållaren riktigt stor och på så sätt få plats att rena mycket vatten. En 
nivågivare skulle sedan sitta och skicka en signal när sista behållaren är full och då skulle 
vattnet från havet sluta pumpas upp och systemet skulle stängas av. Förutom UV- lampan och 
omblandaren naturligtvis som kör så länge det finns vatten i behållaren! Detta är ett av många 
sätt man skulle kunna utveckla systemet och anpassa det till målgrupp. Är målgruppen 
sommarstugor i Sverige skulle man som tidigare nämnt kunna använda detta system för att 
automatiskt pumpa upp vatten från havet och på så sätt få ut så mycket rent vatten som 
möjligt. Är målgruppen istället fattiga länder i Afrika kanske det är viktigare att systemet 
klarar sig utan elektricitet från vägguttag eller batterier, utan att det endast kan drivas av 
solenergi. I så fall skulle tryckidén vi hade från början tillsammans med en solcell vara 
perfekt! Då går det åt minimalt med energi och man får ut maximalt med rent vatten! 
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Om man byggde systemet för större volymer kanske man skulle få göra om vissa 
konstruktioner. Ett exempel på det är omblandaren. Är det mer vatten som ska blandas om blir 
det tyngre och bladen till omblandaren kanske behöver vara större för att röra om allt vatten 
och inte bara det längst ner. Kanske att det också skulle behövas flera omblandare, beroende 
på hur stora volymer vatten man ska hantera. För att få ner varvtalet på motorn till vår 
prototyp (som är sponsrad av Hawk Turbine) har vi kopplat enligt kopplingsschemat ovan. 
Till motorn har vi också kopplat ett nätaggregat (som i den färdiga produkten skulle bytas ut 
mot en transformator och en likriktare) och en spänningsregulator. Spänningsregulatorn 
omvandlar från 24 V till 5 V och för att få ner spänningen lite till har vi kopplat en diod enligt 
detta schema:	  	  
	  

 
 
Går det bra för oss med detta projekt skulle vi kunna tänka oss att fortsätta utveckla det och 
bygga vidare på idén. Kanske kontakta större företag och beskriva den första idén vi hade om 
tryck och se om den går att förverkliga. Även på andra sätt än att förverkliga idén om tryck 
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skulle man kunna gå vidare med projektet. Vi har ju nämnt en hel del sätt att utveckla 
projektet här i diskussionen men som vi inte har haft tiden eller ekonomin att själva 
genomföra. Det är till exempel att pumpa upp vatten direkt från havet, att bygga prototypen 
mer som ”den riktiga” skulle se ut, att tillsätta salter och mineraler till det destillerade vattnet 
osv. Vi har många utvecklingsidéer men inte möjlighet att genomföra dem i praktiken i 
nuläget. I framtiden när vi också har skaffat oss en högre utbildning och mer kunskap är det 
inte omöjligt att vi kommer på fler utvecklingsmöjligheter för att få projektet att bli så bra 
som möjligt och att vi då klarar av att i praktiken utföra en mer avancerad idé. Vinner vi något 
resestipendium i Unga Forskares tävling ökar chanserna att vi utvecklar detta projekt eftersom 
det då blir som en ”morot” att driva projektet vidare. Med ett mål för arbetet blir det roligare 
och motivationen ökar. I vilket fall kommer vi nog inte lägga ner projektet helt när vi tar 
studenten, det är för mycket jobb bakom för att bara lägga ner! Egentligen borde vi kanske 
försöka ta patent på idén men även det kostar ju…  
 
Det skulle vara perfekt om vi kunde få fler och större sponsorer som kan sponsra oss 
ekonomiskt för att vi ska kunna driva projektet vidare. Helt själva som studenter blir det 
nästan ekonomiskt omöjligt att praktiskt bygga vidare på prototypen men skissa teoretiskt kan 
vi såklart fortsätta med! Något vi tror är väldigt viktigt och en av grundstenarna för att lyckas 
som forskare är att aldrig ge upp om man har en bra idé. Istället ska man bygga vidare på idén 
och utveckla den tills den är tillräckligt stark för att konkurrera på marknaden. Bristen på rent 
vatten är ett stort problem i världen och kan man erbjuda en fungerande lösning på den är det 
alltid värt ett försök! Liv kan räddas och människor kan besparas stort lidande. Har man 
möjlighet att minska spridningen av svåra sjukdomar och annat som orsakar många 
människor stora problem ska man inte tveka. Det är alltid värt alla ansträngningar om det så 
småningom kan hjälpa personer i nöd. Om alla tänkte så skulle det finnas lösningar till många 
av de stora problem som finns i världen idag. Tänk bara hur många som någon gång i sitt liv 
har börjat skissa på en lösning till något av de stora världsproblemen men sedan lagt ned sina 
funderingar med ursäkter som att ”det blir för dyrt”, ”för svårt” eller ”jag har inte tid”. 
Ingenting är omöjligt. Allt går om man bara vill. Förr eller senare lyckas man om man inte 
slutar försöka. Vår idé och vår prototyp kanske inte är helt perfekta i nuläget men det finns en 
stor utvecklingspotential för själva idén och ibland är just det kanske det viktigaste. Ger man 
inte upp kommer det bli bättre och bättre tills det faktiskt blir så pass bra att det faktiskt kan 
rädda människoliv. Det är vårt mål. Att inte ge upp utan istället fortsätta utveckla idén, både 
praktiskt och teoretiskt. 

 
Genom detta projekt har vi också som mål att inspirera andra att våga satsa på sina idéer. Alla 
kan, bara de vill och det är något vi också vill visa. Det här projektet är inte slut här. Det 
kommer fortsätta att leva vidare, kanske mer eller mindre aktivt vissa perioder beroende på 
olika saker, men aldrig dö ut innan det är perfekt. Och perfektion är något man inte kan uppnå 
när det gäller naturvetenskap och teknik. Det går alltid att förbättra och effektivisera. Med 
andra ord går det alltid att jobba vidare och förbättra. Att kunna driva något med bara 
solenergi var en omöjlighet för inte så många år sedan. Men tekniken har förbättrats och idag 
är ett miljövänligt tänkande en självklarhet. Mer och mer energi kan tas tillvara och det krävs 
mindre och mindre energi för att driva olika saker. Allt utvecklas. Men det utvecklas inte av 
sig självt. Bakom de enorma framsteg tekniken gör hela tiden finns ingenjörer och forskare. 
Vi vill tillhöra den gruppen. Vi vill hjälpa till. Vi vill hjälpa människor. Vi vill fortsätta driva 
vårt projekt mot framgång.  
 



Rudbeckianska Gymnasiet 
Naturvetenskapliga programmet 
Projektarbete 100p - WaterPhoria  
HT 2012 - VT 2013 
2013-08-01 

37	  
	  

6. Conclusion 
As the discussion shows, this idea we have shown is something that can develop and improve. 
Our system has an estimated lifetime that are over 30 and the system is so simple yet complex 
which provides clean water with the help from a renewable energy source, the sun. 
Additionally the product shoots two birds with one stone and is easy to use and can be 
expanded  and built at a larger scale so that it could ultimately provide all the millions of 
people who do not have access to water, clean water through our system. So to answer the 
question we mentioned in the beginning: Yes, you can, and our invention can change the 
world. Everything starts as a dream, and dreaming is believing!  
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Sammanfattning 
Ett av de största problemen i världen är avsaknaden av rent vatten och det är faktiskt så att det 
dör fler barn på grund av vattenbrist än i krig och dylikt. Ofta hänvisas vi att köpa flaskvatten 
när vi är utomlands, och i många länder finns det inget rent vatten alls att dricka. Dessa länder 
är ofta solrika och vi försökte därför uppfinna ett system som skulle kunna utnyttja solenergin 
som finns men även utnyttja att många av dessa länder faktiskt har mängder av saltvatten som 
de inte kan dricka. 
  
Vi uppfann ett system som bygger på att havsvatten (saltvatten) först filtreras, sedan 
destilleras och därefter utsätts för ultraviolett strålning. Hela förloppet styrs av ett styrsystem 
som inte kräver någon mer energikälla än solen själv. Kostnaden för bygget av systemet är 
dagsläget högt men med hjälpande kunniga människor kan systemet utvecklas och optimeras 
vilket på sikt kan ge lägre totalkostnad för systemet. Dock måste det noteras att systemet 
beräknas kunna fungera i över 30 år innan det behöver bytas, så detta system är en investering 
som inte behöver bytas lika ofta som liknande system på marknaden. 
 
Vi har från början haft en grundidé om hur man kan rena havsvatten med hjälp av solen, och 
denna idé har sedan förändras en hel del med tiden på grund av de ekonomiska och materiella 
resurser som vi saknade. Framtidsplanerna är att på lång sikt skapa ett liknande system i större 
skala som kan bidra med rent vatten till byar i fattiga solrika länder. 
 
Projektet har belönats med Arosbrödernas miljöstipendium 2012, och vann även tre priser 
under finalveckan av Unga Forskare på Tekniska Museet i Stockholm mellan den 24-28 mars. 
Projektet har även att ställts ut på den internationella världsutställningen International 
Sustainable World Energy Engineering Environment Project (I-SWEEP) i Houston, TX, USA 
där vi fick ta emot ett hedersomnämnande.   
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