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Abstract 

OTEC is a technology where power is produced by utilizing the temperature difference in the 

oceans between surface water and water from the deep. It is considered that a temperature 

difference of 20K is required – a temperature difference found close to the equator. 

This report investigates if OTEC can produce enough electricity to provide 100 000 people, 

living on a generic island of 10 km2 somewhere alongside the equator in the pacific ocean, with 

their electricity needs. In this project a literature review has been made to establish a basic 

knowledge of OTEC and later a mathematical model has been programmed and simulated. 

Finally the results of the simulation has been examined and discussed.  

Two different cycles has been simulated alongside each other with the goal to establish which 

one of these two cycles that were best suited the island. To facilitate computing some 

assumptions and simplifications were made. 

The closed cycle (CC) was the most effective but the open cycle (OC) had several positive 

synergies that the closed cycle didn’t have. The costs of a facility of both cycles were based on 

older studies in the field and the conclusion was that the open cycle was the cheaper one. 

Facilities of both cycles can effectively meet the islands energy needs but if OC is chosen before 

CC more facilities has to be built due to the OC has lower energy output.  

Further work and development is necessary before OTEC seriously can challenge todays fossil 

fuel based energy systems, or until the oil starts to get too expensive. Today OTEC technology 

demands large investments but if the positive environmental effects and the fact that the island 

releases itself from import of energy are taken into account there are incentives to invest in 

OTEC already. 
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Sammanfattning 

OTEC är en teknik där kraft utvinns från havsvatten genom att utnyttja temperaturdifferensen 

mellan ytvatten och vatten från djupet. Denna teknik kräver dock generellt en 

temperaturdifferens på minst 20K. En sådan temperaturskillnad är geografiskt begränsad till den 

tropiska zonen runt ekvatorn.  

I rapporten undersöks om OTEC kan användas till att förse 100 000 människor, boende på en 10 

    stor generisk ö i just den tropiska zonen, med dess elbehov. I detta projekt har det gjorts en 

litteraturstudie för att etablera en kunskapsbas och sedan gjorts en matematisk modell i 

programmet EES och slutligen har resultaten från modellen granskats och diskuterats. I modellen 

jämfördes två olika cykler och målet var att bestämma vilken av dessa som var det bästa 

alternativet för ön. För att underlätta beräkningarna gjordes vissa antaganden och förenklingar.  

Den slutna cykeln var mest effektiv men den öppna cykeln (OC) hade positiva synergieffekter 

som den sluta cykeln (CC) saknade. Kostnaden för en anläggning baserades på äldre studier och 

enligt dessa var den öppna cykeln billigare än den slutna. Anläggningar av de båda cyklerna kan 

tillgodose den fiktiva öns energibehov, det behöver dock byggas fler anläggningar om OC väljs 

framför CC.  

Det kommer krävas ytterligare arbete med att utveckla tekniken innan OTEC på allvar kan 

utmana dagens fossilbränslebaserade energisystem – eller att oljan helt enkelt blir för dyr. Idag är 

OTEC för dyrt för att kunna motiveras rent ekonomiskt, men om även miljövinsterna beaktas, 

samt att ön befriar sig från importer och därigenom får större kontroll över sitt eget energisystem, 

finns goda incitament att investera i OTEC redan idag. 
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Nomenklatur 

Storhet Beteckning Enhet 

Q  Effekt kW 

2H Om  Massflöde för vatten kg/s 

3NHm  
Massflöde för ammoniak kg/s 

       
Massflöde för ånga kg/s 

2
,p H OC  Värmekapacitet för vatten           

q  Volymflöde m3/s 

  
Densitet kg/m3 

  Volymitet m3/kg 

f  Friktionsfaktor - 

dynp  Dynamiskt tryck Pa 

 
 

Tryck över pump Pa 

        Entalpi för turbin kJ/kg 

     Entalpi för värmeväxlare kJ/kg 

          Entalpi för mättad ånga vid 

förångningstrycket 

kJ/kg 

             Entalpi för ångan över turbinen kJ/kg 

                 Entalpi för ånga i kondensor kJ/kg 

    Uteffekt från generator kW 

      Effekt för cirkulationspump kW 

        Effekt för turbin kW 

      Verkningsgrad för pump - 

       Totala verkningsgraden för 

turbin och generator 

- 

   Temperaturskillnad mellan 

fluiderna vid vatteninlopp 

K eller °C 

   Temperaturskillnad mellan 

fluiderna vid vattenutlopp 

K eller °C 

A Area m2 

L  Längd m 

T Temperatur K 

                   Vattentemperatur på väg in i K 
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förångare 

                  Vattentemperatur på väg ut ur 

förångare 

K 

               Vattentemperatur kondensorn K 

u Hastighet m/s 

U Totala 

värmeövergångskoefficienten 
          

     Logaritmiska 

medeltemperaturdifferensen 

K eller °C 

ξ  Effektiviteten - 

ρ Densitet kg/m3 

Pa Effekt för ett vindkraftverk kW 

 

Förkortningar 

 

Förkortning Betydelse 

AC Air Conditioning 

CC-OTEC Closed Cycle OTEC 

EES Engineering Equation Solver 

EPA US Environmental Protection Agency 

OC-OTEC Open Cycle OTEC 

OTEC Ocean Thermal Energy Conversion 

SWAC Sea Water Air Conditioning 

Btu British Thermal Unit 
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1 Inledning 

 

Ungefär 70 % av Jordens yta är täckt av vatten och solen bestrålar Jordens yta med i genomsnitt 

ca: 6        varje dag. Detta innebär att enorma mängder energi lagras i världens hav. En av 

de tekniska lösningarna på problemet om hur denna potentiella energimängd kan tas tillvara är 

OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. OTEC kräver en temperaturskillnad på minst 20°C. I den 

tropiska zonen är differensen mellan yt- och djupvatten som störst, vilket innebär att just det 

geografiska läget är optimalt för OTEC. 

1.1 Syfte 

Detta projekts syfte att undersöka huruvida OTEC är en lämplig elproduktionsteknik för en 

generisk ö placerad någonstans i den tropiska zonen i Stilla havet.  

1.2 Mål 

Projektets mål är att: 

 Bestämma vilken cykel, sluten eller öppen, som är mest energieffektiv. 

 Dimensionera en anläggning som skall kunna producera tillräckligt med el för att försörja 

100 000 invånare med hushållsel. 

 

1.3 Problemformulering 

För att de givna målen skall uppnås måste följande problem undersökas: 

 Hur väl lämpar sig OTEC som öns primära elenergikälla?  

 Är någon av de två tekniska lösningarna, öppen- eller sluten cykel, att föredra om 

elproduktion prioriteras? 

 Vilka faktorer, positiva eller negativa, har störst inverkan på en eventuell storsatsning på 

OTEC? T.ex. Ekonomiska, miljömässiga och teknisk genomförbarhet 

 Hur står sig OTEC som konkurrent till sol- och vindkraft? 
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2 Litteraturstudie 

OTEC är en metod för att utvinna elektricitet genom att utnyttja temperaturskillnaden mellan 

olika vattenlager på olika djup. Den vattenmassa i världen där temperaturskillnaden mellan botten 

och havsyta är som störst ligger i Stilla havet, längs ekvatorn. Skillnaden i temperatur ligger 

mellan 20°C och 25°C och av detta kan den högsta teoretiska verkningsgraden räknas ut till 6-

7%. 

2.1 Historia 

OTEC är en modern uppfinning, metoden har en historia på ungefär 130 år. Arsene D’Arsonval 

föreslog år 1881 en metod att utvinna energi genom att utnyttja temperaturdifferensen i de 

tropiska haven. (Belessiotis och Delyannis, 2000) Hans lärjunge George Claude byggde den första 

anläggningen på Matanzas, Cuba år 1930. Denna anläggning kunde driva en slinga med 

glödlampor. På 1970-talet började Japan att bygga en anläggning på ön Nauru och lyckades 1981 

producera 120 kW med en netto-effekt på 30kW som gav ström åt en skola.  

En testanläggning byggdes på Hawaii 1979 med hjälp av statliga medel från USA. På grund av att 

oljepriset sjönk under 1970-talet så investerades det inte i denna teknik men idag ser läget 

annorlunda ut. Priset på olja stiger och fortsätter denna trend medför det att pengar kommer att 

satsas på denna teknik kommande år. Detta innebär att OTEC kommer ha möjligheten att bli 

mycket effektivare.  

Det förekommer planer på OTEC-anläggningar med en nettoeffekt på upp till 100 MW och 

genom att tekniker förnyas och utvecklas hela tiden kan detta bli en verklighet. 

Det finns tre typer av OTEC-system: ”sluten cykel”, ”öppen cykel” och ”hybridcykel”. 

 

2.2 Sluten cykel (CC-OTEC) 

Den slutna OTEC-cykeln är en variant på rankinecykeln (ångkraftcykeln) som är den absolut 

vanligaste energiomvandlingscykeln för elproduktion. Den används för att omvandla värme till el 

och står för ca 80 % av världens elproduktion (Compedu.net, 2012a). Temperaturområdet som 

används i OTEC medför helt andra krav på arbetsmediet som inte kan uppfyllas av vatten som ju 

normalt används. I rankinecykeln byter arbetsmediet fas från flytande till ånga (och sedermera 

tillbaka) vilket här leder till att arbetsmedia som normalt förknippas med värmepumpar och 

kylsystem används, för att kunna byta fas inom det snäva temperaturintervallet. 

Den enkla cykeln består av fyra steg, se figur 2.1: 

1-2: Isentropisk kompression: en cirkulationspump pumpar fram arbetsmediet och höjer trycket 

något. I vanliga kraftverk är pumpeffekten endast ett par procent av det arbete som utvinns och 

kan som tumregel ofta försummas (Compedu.net, 2012b), i OTEC är tryckfallet i turbinen 

mindre pga. de mindre temperaturskillnaderna och pumparbetet är därför förhållandevis större 

men är fortfarande bara en bråkdel av turbinarbetet. 

2-3: Isobarisk värmetillförsel (förångning): varmt ytvatten värmeväxlar med arbetsmediet som 

förångas. 

3-4:Isentropisk expansion: arbetsmediet expanderar i en turbin varvid mekaniskt arbete kan 

utvinnas. 
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4-1: Isobarisk kondensation: arbetsmediet kyls ned av kallt djuphavsvatten och således 

kondenseras arbetsmediet.

 

Figur 2-1 Ångkraftcykeln i ett T-s-diagram; ingen överhettning (Natox, 2011) 

 

I huvudsak hittas följande komponenter i ett OTEC-kraftverk som arbetar med stängd cykel: 

värmeväxlare, pumpar för köldmediet och vatten, turbin(er), och droppavskiljare, Se figur 2.2 

nedan 

 

 

Figur 2-2. Exempel på OTEC-system med ammoniak som arbetsmedium, (Avery och 
Wu, 1994) 
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2.2.1 Värmeväxlare 

För att kunna uppnå en skälig verkningsgrad för OTEC-system med stäng cykel krävs väl 

tilltagna värmeväxlare (förångare samt kondensorer). Jämfört med konventionella ångkraftverk 

behövs ungefär 10 gånger större värmeöverföringsarea per kilowatt uteffekt vilket betyder att de 

står för en betydande del av kostnaden, en nackdel som den öppna cykeln inte har (Avery och 

Wu, 1994). Plattvärmeväxlare kan vara att föredra då dessa tar mindre plats än konventionella 

tubpannevärmeväxlare men är samtidigt känsliga för biologiska avlagringar från havsvattnet. 

2.2.2 Droppavskiljare 

Eftersom överhettningen i förångaren är begränsad krävs ofta en droppavskiljare för att 

säkerställa att endast ånga når turbinen. 

2.2.3 Turbin 

Stora turbiner för ångkraftverk är ett väl utforskat område. I dagsläget finns inga stora turbiner 

arbetande under lågt tryck som använder ammoniak som arbetsmedium. Detta på grund av att 

efterfrågan aldrig funnits och forskningsinsatserna är därför begränsade. Som ett exempel kan 

nämnas att en turbin med diametern 5m kan antas ge 12 MW netto när den arbetar med 

ammoniak (Avery och Wu, 1994). 

2.2.4 Val av arbetsmedium 

I princip alla vanliga köldmedier är kandidater till köldmedium för den stängda OTEC-cykeln. 

Sammantaget framstår dock ammoniak som den lämpligaste kandidaten. Ammoniak har bl.a. hög 

värmekapacitet och förångningsentalpi vilket gör att massflödet kan göras mindre än för de flesta 

andra köldmedier. En annan fördel är att ammoniak kan tillverkas på plats. Ammoniak är 

kompatibelt med alla konstruktionsmaterial förutom koppar och kopparlegeringar (Murthy och 

Raghavan, 1982). Det största problemet med ammoniak är dess negativa effekter på 

vattenlevande organismer. EPA, US Environmental Protection Agency, tillåter ammoniakhalter 

på upp till 0,4 mg/liter i havsvatten vilket betyder att små läckage vid normal drift inte är ett 

problem (Avery och Wu, 1994) 

 

2.3  Öppen cykel (OC-OTEC) 

En annan typ av cykel är den öppna cykeln som använder havsvatten som medium. Det varma 
ytvattnet pumpas in i en tryckkammare och snabbförångas till en ånga som är rumstempererad, 
denna ånga driver turbinen och kyls sedan ner av en kondensor. Det är endast 0.5% av 
vattenmängden som pumpas in i tryckkammaren som bildar ånga (Avery och Wu, 1994). Ångan 
kyls av det kalla vattnet från djupet som pumpats upp till kondensorn. Ytkylning är en metod att 
kondensera vattnet på. Figur 2.3 visar hur en öppen cykel är uppbyggd. När den förbrukade 
ångan når kondensorn så kondenseras inte all ånga, detta pga. att ångan består icke-
kondenserbara gaser som t.ex. kväve, dessa restgaser måste ledas bort för att effektivisera 
nedkylningen av ångan, de oönskade gaserna förs bort från cykeln och återförs till det restvatten 
som inte kokade i tryckkammaren, som i sin tur pumpas ut i havet igen. Pumparna som pumpar 
upp vattnet från djupen måste bara tillföra det arbete som krävs för att överkomma 
friktionskrafterna i rören och energin som krävs för att övervinna gravitationen mellan vattenytan 
och tryckkammaren (Masatsugu och Tadayosi, 2006). 
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Figur 2-3. Öppen Cykel, (Avery och Wu, 1994) 

2.3.1 Snabbförångare 

Snabbförångaren är en tryckkammare där trycket är mycket lågt (1/20-del av atmosfärstrycket). 

När det varma vattnet kommer in i tryckkammaren förångas en liten del, ca: 0.5 %, av vattnet 

under det låga trycket. Detta medför att volymflödet för att bilda tillräckligt med ånga för att 

driva turbinen måste vara mycket stort. Experiment med olika typer av snabbförångare har gett 

en väldigt hög verkningsgrad, mellan 0.75 och 0.95 (Avery och Wu, 1994). Figur 2.4 visar hur 

snabbförångaren är uppbyggd.  

Figur 2-4. Snabbförångare i genomskärning. (Avery och Wu, 
1994). 
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2.3.2 Kondensor 

När ångan passerat genom ångturbinen når den kondensorn. Antingen kyls ångan via ytkylning 

eller direktkylning. Vid ytkylning är kondensorn uppbyggd av rör i vilka det kalla vattnet flödar. 

När ångan kommer i kontakt med rören så kondenseras den. Vid direktkylning flödar kallvatten i 

ett öppet rum och ångan kondenseras genom att den blandas med vattnet. Vid direktkylning kan 

färskvatten ej produceras men blir billigare eftersom ett lägre flöde behövs, jämfört med ytkylning 

(Avery och Wu, 1994). 

 

2.3.3 Turbin 

Ångans låga energiinnehåll gör en mycket stor och dyr turbin krävs. Det är framförallt kostnaden 

för turbinen som gjort att den öppna cykeln inte kan hålla ett konkurrenskraftigt pris. Ångan 

flödar från förångaren till en fix rad av blad (stator). Ångans massa påverkar bladen med en kraft 

som driver runt turbinen. Större turbiner ger högre effektivitet. En turbin med en bladlängd på 

1,1 meter skulle generera omkring 1.6 MWe (Avery och Wu, 1994). 

 

2.3.4 Utblåssystem av restgaser 

Väte och syre är två gaser som är inlösta i havsvatten, dessa gaser frigörs när vattnet utsätts för 

lågt tryck. Dessa gaser försämrar värmeöverföringen mellan gas och kondensor och minskar även 

tryckminskingen över turbinen. Därför behövs det en vakuumpump i kondensorn som för bort 

de icke-kondenserbara gaserna, detta för att öka effektiviteten på anläggningen. En avluftare kan 

behövas, se figur 2.3, för att föra bort luft från vattnet redan innan vattnet passerar 

snabbförångaren. Det kommer därmed att behövas ytterligare energi för att driva detta 

utblåsningssystem (Avery och Wu, 1994). 

2.3.5 Vattenpumpar 

Vattenpumpar behövs för att pumpa vatten genom anläggningen. Dessa pumpar varierar i storlek 

och styrka beroende på var anläggningen är belägen jämfört vattenytan. 

 

2.4 Hybrid 

Hybridsystemet är en kombination av öppen- och stängd cykel, för att dra nytta av de båda 

systemens fördelar. Det blir dock komplicerade i uppbyggnad och svårare att räkna på. Därför 

fokuserar detta projekt på det slutna och öppna systemet.  

 

2.5 Placering 

Nästan genomgående har författarna till de vetenskapliga studierna som lästs som en del av 

litteraturstudiens förarbete och som i någon behandlat ämnet om val av placering valt 

havsbaserade plattformar som typ av anläggning för elproduktion; det verkar råda en konsensus 

hos experterna. I stort överväger fördelarna nackdelarna.  
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En helt landbaserad anläggning kräver branta kuster, något som oftast endast kan hittas på 

vulkaniska öar. För långgrunt och rören till och från anläggningen blir för långa. En kompromiss 

är att placera anläggningen längs kusten nära land. Det grundare vattnet dock gör denna lösning 

mer känslig för stormigt väder eftersom vågornas höjd ökar när vattnet blir grundare. 

Havsbaserade anläggningar ger kortare rör men introducerar nya tekniska svårigheter, bl.a. när 

det gäller förankring, kabeldragning samt underhållsarbete. 

2.6 Miljöpåverkan 

Det hävdas att OTEC är helt ofarlig för miljön men få studier har gjorts inom ämnet. För att bli 

säkra på att OTEC är en ofarlig energikälla så måste fler utförliga studier genomföras. OTEC 

kräver stora flöden av kallt havsvatten från djupen, vilket kan resultera i bortföring av att stort 

antal organismer och larver med okänd påverkan av det marina livet. Stora mängder havsvatten 

som förs upp till ytan kan även transportera kol, fångat i havsvattnet under längre tidsperioder. 

Vilket kan leda till ökad mängd koldioxid i atmosfären. Denna påverkan påstås vara liten men 

tillförlitliga resultat av dessa undersökningar har inte presenterats.  

Djuphavsvatten är mycket rikt på näringsämnen och ekosystem nära kusten är känsliga för 

tillförsel av näringsämnen. Detta kan i sådana fall leda till övergödning av dessa ekosystem. 

Många marina ekosystem är känsliga för temperaturändring och dumpning av kallt havsvatten 

kan slå ut eller minska marina populationer och korallrev (Fujita R m.fl, 2011).  

Ett annat problem uppkommer när varmt och kallt vatten blandas. Det varma vattnet vid ytan 

kyls ned och minskar då effekten av OTEC-anläggningar som ligger i närheten. En sänkning av 

yttemperaturen kan medföra väderförändringar.  

Utsläpp av kemikalier i avfallsvattnen så som arbetsmedium eller biocid, ämne som dödar levande 

organismer, ger negativa konsekvenser för de närliggande marina ekosystemen (Lavi och Lavi, 

1979). 
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2.7 Synergieffekter 

OTEC kräver att kallt vatten pumpas upp från djupet för att användas som kylmedium, men det 

kalla vattnet kan användas till annat, så kallade synergieffekter. Nedan följer de synergieffekter 

som har stor potential och höjer värdet på OTEC. 

 

2.7.1 Drickbart vatten 

Denna synergieffekt är främst tillämpbar på det öppna systemet eftersom avsaltning är en naturlig 

del i systemet. Vattnet värms upp i tryckkammaren och kyls sedan av, det kondenserade vattnet 

kan sedan användas som dricksvatten. Detta skulle kunna göras med det stängda systemet men då 

krävs det en extern anläggning som tar hand om detta. Som av ett sammanträffande producerar 

en OTEC-anläggning, designad att möta energibehovet av en stad i tropikerna, ungefär samma 

vattenmängd som motsvarar stadens vattenbehov (Rey och Lauro, 1981). Jämfört med den 

stängda cykeln så kan den öppna cykeln producera 20 % mer destillerat vatten (Rey och Lauro, 

1981). 

2.7.2 AC-System (SWAC) 

Här utnyttjas det kalla vattnet till att kylning av ett vattenbaserat kylsystem av exempelvis kontor 

eller hotell. I en studie som gjordes 2010 så undersöktes hur mycket ett SWAC-system skulle 

kosta att installera för 24 hotell längs Egyptens kust mot rödahavet och hur lång pay-back 

perioden skulle bli. Det visade sig att en investering på 100 000 000 dollar skulle innebära en pay-

back period på 11 år (Elsafty och Saeid, 2010). SWAC-systemet minskar den årliga 

elförbrukningen med 75 % jämfört med den befintliga kyltekniken (Elsafty och Saeid, 2010). 

I Figur 2.5 visas hur ett SWAC-system kan vara uppbyggt. Det kalla havsvattnet kyler ned 

sötvattnet i kylsystemet genom en värmeväxlare. Avfallsvattnet pumpas sedan ut i havet igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2-5. SWAC-system (Elsafty och Saeid, 2010) 
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2.7.3 Havsodlingar 

Det kalla havsvattnet från djupet innehåller mängder av mineraler och näringsämnen som kan 

användas till havsodlingar av både fisk och skaldjur. Vattnet är även ”rent” eftersom det lever få 

organismer på detta djup, vilket minskar sjukdomar hos de odlade organismer och djur. Detta 

innebär en potentiell egenförsörjning av mat till befolkningen på ön, eventuellt exportmöjligheter 

av exempelvis fisk (OTEC Innovation Group, 2012).   

2.8 Problem och svårigheter med OTEC 

Hos bägge cyklerna är den ekonomiska aspekten med långa återbetalningstider ett stort hinder, 

men även tekniska svårigheter finns, vilket diskuteras nedan. 

2.8.1 OC-OTEC 

Ett problem för OC-OTEC är att havsvattnet inte endast består av vatten. Bl.a. finns en mängd 

olika gasformiga ämnen som följer med vattenångan ut ur förångaren och som försämrar 

prestandan, t.ex. luft. Problemet uppkommer framför allt i kondensorn där gaserna isolerar 

värmeöverföringsytorna och vattenångan från varandra och minskar därmed kylkapaciteten.  Det 

skapar en situation där gasen som bildas i kondensorn kontinuerligt måste avlägsnas utan att 

vattenångan följer med (Masatsugu och Tadayosi, 2006).  

Det enskilt största tekniska problemet är designen av turbiner för stora OC-OTEC-system som 

med stora diametrar och speciella krav (bl.a. mycket låga varvtal, runt 100 rpm). Den bästa 

jämförelsen är de sista stegen i lågtrycksturbinerna i stora kärnkraftverk. I dessa är turbinbladen 

gjorda av stål och drygt 1 m långa. Skulle prestandan översättas till OTEC-förhållanden skulle 

dessa turbiner i normala fall generera omkring        .  Förslag har lagts fram och tester har 

gjorts på turbinblad av fiberarmerad plast men fortsatt forskning krävs. Slutsatsen är att den 

enklaste lösningen för stora OC-OTEC-system är att använda flera turbiner parallellt (Avery och 

Wu, 1994).  

2.8.2 CC-OTEC 

I vattnet lever en stor mängd organismer som fastnar och förökar sig i värmeväxlarna, så kallad 

beväxning eller biologisk påväxt. Detta orsakas av bland annat alger, kiselalger och plankton. En 

biofilm på                     minskar värmeöverföringen med en tredjedel. Den absolut 

vanligaste lösningen är at klorera vattnet (Fava, 1978). 

EPA:s gränsvärde är ett medel på           (Avery och Wu, 1994), men större doser kan 

behövas beroende på vilken organism det handlar om (Fava, 1978). 

2.9 Energibehov på Hawaii 

Energibehovet för hushållsel på Hawaii är 35.7 biljoner Btu per år (EIA, 2009), vilket motsvarar 

10 460 000 MWh per år. Hawaiis befolkning uppgick år 2010 till 1 360 301 (US Census Bureau, 

2011). Efter omräkning till öns förhållanden kan det konstaterats att medeleffekten som krävs 

uppgår till 87,8 MW. 
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2.10 Andra elproduktionstekniker 

Det finns i dagsläget i huvudsak två andra elproduktionstekniker som fått stor genomslagskraft i 

Europa, framförallt vindkraft men även solkraft. En intressant fråga är hur OTEC förhåller sig 

till dessa två andra typer av kraftutvinning och därför jämföras med dessa två tekniker. 

 

2.10.1 Vindkraft 

Vindkraft är en teknik vars marknad expanderas i stora delar av Europa. Den kräver dock att det 

blåser stora delar om året och med ganska höga vindhastigheter. På en ö med Hawaiis topografi 

där med stora höjdskillnader blåser det inte kraftigt, vindhastigheten ligger mellan 3,6 - 5,8 m/s 

(WRCC, 2012). Det blåser mest ute vid Hawaiis kust där medelhastigheten är ca 6 m/s (Muljadi 

E m.fl., 2000). Ett vindkraftverk som designas med en förhållandevis stor rotor (långa blad) och 

liten generator (låg effekt) är bra på att tillvarata energiinnehållet vid låga vindhastigheter och kan 

då generera elektricitet under många timmar över året, men kommer endast i begränsad 

omfattning kunna tillvarata energiinnehållet vid högre vindhastigheter (Vattenfall, 2012). 

 

2.10.2 Solkraft 

De tropiska breddgraderna ligger bra till för utnyttjande av solkraft. Närheten till ekvatorn gör att 

insolationen från solen ligger nära den teoretiska. Honolulu på Hawaii har mellan 200-300 

soltimmar per månad (World Weather and Climate Information, 2010) beroende på årstid samt 

drygt 270 soliga dagar per år1 (Current Results, 2012) där dagarna är mellan 11 och 13 timmar 

långa. Kahului, Hawaii bestrålas med 518 W/m2 eller 5,8 kWh/m2/dag. 

2.10.2.1 Solceller 

De bästa kommersiella solcellerna når en verkningsgrad på nästan 20 % under optimala 

förhållanden (SunPower, 2012), enklare varianter kan antas ligga på mellan 10-15 %. Kostnaden 

för solcellsmoduler ligger på ca 2,5$/W för småskaliga installationer och under 1$/W för 

storskaliga installationer (Quiggin J, 2012). 

2.10.2.2 Solfångare 

Ett annat sätt för att ta tillvara på solenergin är att omvandla den till värme medelst solfångare. 

Solfångare kan vara till fördel om centraliserad kraftproduktionen till t.ex. större obebodda 

landområden föredras. Att sätta solfångare på hustak fungerar utmärkt för produktion av 

varmvatten men är en otymplig lösning för decentraliserad elproduktion.  

För storskalig elproduktion används framförallt två olika lösningar: paraboliska tråg som 

koncentrerar solljuset mot vätskefyllda rör samt centralt placerade krafttorn omgivna av 

heliostater som värmer upp ett salt till över sin smältpunkt, normalt över      (Boyle G., 2004) 

En fördel med saltmetoden är att det är enkelt att lagra värmen vilket tillåter elproduktion över 

hela dygnet. En tredje metod är att använda värmen för att driva sterlingmotorer.  

 

                                                 
1 Dagar där molnen som mest täcker 80 % av himlen. 
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Idag finns flera solkraftanläggningar med installerad effekt på över 100 MW. Den största, Solar 

Energy Generating Systems, har en installerad effekt på 354MW med en kapacitetsfaktor på 21 % 

(U.S. Departement of Energy, 2012). Ett av delsystemen som är på 80 MW har en area av 

solfångare på hela 464 000   . (Boyle G., 2004) 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_Energy_Generating_Systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_Energy_Generating_Systems
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3 Metod och modell 

Arbetsgången som följts består av en litteraturstudie för att hämta in kunskap från tidigare 

arbeten och för att ge en uppfattning om rimliga antaganden och begränsningar, uppställning av 

ekvationer till en matematisk modell som simuleras samt en sammanställning och utvärdering av 

resultaten som stått till grund för slutsatserna. I Figur 3-1 nedan följer en grafisk presentation av 

arbetsgången. 

  

Litteraturstudie, 
informationsinsamling

Ekvationer, 
begräsningar, 
antaganden

Simulera stängd 
cykel

Simulera öppen 
cykel

Utvärdera 
resultaten

Sammanfatta 
resultaten; slutsats

Figur 3-1. Grafisk presentation av arbetsgången 
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3.1 Ekvationer och begränsningar för CC-OTEC 

En modell av ett CC-OTEC-system har gjorts. Modellen bygger på energibalanser över de olika 

komponenterna med antaganden av bl.a. temperaturdifferenser i värmeväxlarna samt lämpliga 

mättnadsförhållanden för ammoniakcykeln. Modellen utgår från fluidernas massflöden och har 

därför i flera fall skrivits om från grundekvationerna. 

För värmeväxlarna gäller:   

 

 

                     

        
       

           

  (1)  

(2)  

(3)  

Där    är effekten,    är fluidens massflöde,    är vattnets temperaturförändring i värmeväxlaren, 

       är vattnets specifika värmekapacitet vid inloppstillstånd,    är ammoniakens 

entalpiförändring i värmeväxlaren,     är den totala värmeöverföringskoefficienten 

multiplicerad med värmeväxlarnas värmeöverföringsarea, och LMTD är den logaritmiska 

medeltemperaturdifferensen.  

För turbinen gäller: 

              
          (4)  

 

Effekten ut från generatorn: 

                    (5)  

Där        är den totala vekningsgraden för turbin samt generator 

För cirkulationspumparna gäller: 

 
      

     

     
           

       

     
 (6)  

Där    är fluidens volymflöde och   är dess volymitet. 

Varm och kallvatten antas bli pumpade i cirkulära rör. För att beräkna tryckfallen i rören används: 

 
     

 

 
      (7)  

Där   är en friktionsfaktor som beräknas medelst den i EES inbyggda funktionen PipeFlow_N 

som är en funktion av Reynolds tal, Prandtls tal och 
 

 
 , dvs. rörets längd genom dess diameter. 

Rörens insidor antas vara släta.       är det dynamiska trycket som beräknas enligt: 

 
     

 

 
         

    

 
  

 

   
 
    

 
 
 

 (8)  

Där   betecknar rörets tvärsnittsarea och   betecknar fluidens hastighet 
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Följande antaganden har gjorts i grundfallet för den slutna cykeln: 

 Pumpen och turbinen antas arbeta isentropiskt. 

 Inga tryckförluster i ammoniakcykeln 

 Ammoniaken antas vara mättad ånga efter turbinen samt mättad vätska efter 

kondensorn. 

 Tryckfallet i varmvatten- respektive kallvattenrören uppgår till 0,3 Bar 

respektive 0,7 Bar. Rören är 100 m respektive 1100 m långa.  

 Varmvattnet håller temperaturen     , kallvattnet håller temperaturen    .  

        antas vara 90 %,       antas vara 75 % 

 Värmeväxlarna antas arbeta motströms vilket betyder att LMTD blir 
     

    
  
  

 
 där 

  och   är temperaturskillnaderna mellan fluiderna på vardera sidan av 

värmeväxlaren, index 1 tillämpas på sidan med vatteninlopp. Överhettning och 

underkylning försummas vid beräkningen av LMTD. 

 På varmvattensidan antas       och        . På kallvattensidan antas  

      och         

 Massflödet av kallvatten antas vara 60 % av det för varmvatten eftersom det är 

en dyrare råvara. (Bharathan D., 2011) 

3.2 Ekvationer och begränsningar för OC-OTEC 

På liknande sätt som för den slutna cykeln ställs energibalanser upp för det öppna systemet. Det 
varma vattnet antas vara 3K överhettat, dvs. förångningen sker vid det tryck som motsvarar en 
temperatur 3K under inkommande varmvatten. Kondensorn antas arbeta med en 
temperaturförändring på 5K (inkommande kallvatten minus utgående kallvatten) vilket ger 
ungefär samma massflöde av kallvatten som hos den slutna cykeln. 

För blixtförångaren gäller: 

                                 

                                  

                          

(9)  

 

Där           är entalpin för mättad ånga vid förångningstrycket (före turbinen),    betecknar 

massflödena för varmvatten och ånga och        är den specifika värmekapaciteten för det 

inkommande varmvattnet. 

 

För turbinen gäller på samma sätt som innan: 

                              (10)  

 

Där         är turbinens teoretiska uteffekt och               är ångans entalpiändring över 

turbinen. 
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Vidare gäller på samma sätt som tidigare: 

                    (11)  

 

För kondensorn gäller: 

                                                      

 

(12)  

 

Där    är kallvattnets temperaturökning i kondensorn och    är ångans entalpiförändring i 

kondensorn. Ångan antas kondensera till mättad vätska. Övriga antaganden såsom vattnets 

temperaturer, tryckförluster, rörlängder och verkningsgrader är samma som för den slutna cykeln. 

3.2.1 Ekvationer för vindkraft 

För att räkna ut effekten som ett vindkraftverk ger används:  

                  (13) 

Där   är effektiviteten, A är cirkelarean bladen bildar från spets till spets,   är luftens densitet och 

u är vindhastigheten. 
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3.3 Simulering 

För att kunna jämföra OTEC med andra elproduktionstekniker krävs en trovärdig modell för 

beräkning av kraftproduktion och kostnadsuppskattning. Den termodynamiska biten modelleras 

med EES, Engineering Equation Solver. 

EES är en ekvationslösare som arbetar iterativt. Variablerna behöver inte lösas ut för hand och 

ekvationerna kan införas i valfri ordning. Inbyggt i programmet finns termodynamiska funktioner 

för en mäng olika fluider för beräkning av entalpi, tryck, specifik värmekapacitet mm. För att 

variera systemet används i första hand parametertabeller där värdet på både in- och utvariabler 

kan varieras för att bedöma modellens uppträdande och känslighet. För en överblicksbild över 

arbetsmiljön i programmet EES se fig. 3.1. 

 

Figur 3-2 Exempel på arbetsmiljön i EES och hur resultatet kan presenteras i t.ex. ett P-h-
diagram. 

.  
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4 Resultat och Diskussion 

Här nedan följder de resultat av simuleringen och diskussioner som återkopplar till de studier 

som gjorts innan simuleringen tog vid. I figur 4.1 jämförs den slutna- och öppna cykelns 

nettoeffekter med varandra. Indata har varierats för att undersöka modellens känslighet. 

 

 

Figur 4-1 Jämförelse av den sluta- och öppna cykelns nettoeffekter 

 

I figur 4.1 ovan belyses att den nettoeffekt de två cyklerna producerar skiljer sig från varandra 

genom att den slutna cykeln producerar mer energi. Vid lägre massflöden är skillnaden dock 

mindre än vid högre massflöden. Simuleringen gjordes mellan massflöden på 5000 kg/s upp till 

20 000 kg/s för att det var mellan dessa massflöden som tillräcklig effekt producerades. Dessa 

massflöden är väldigt höga, för att en effekt på 8 MW resp. 9,8 MW för de olika cyklerna skall 

uppnås krävs ett massflöde på 20 000 kg/s. Det är dock inte oresonliga mängder vatten som 

pumpas in i systemet. Exempelsvis kyls både Ringhals och Forsmark med ett massflöde på 

ungefär 20 000 kg/s per kondensor. Dessa anläggningar producerar dock avsevärt högre effekt än 

OTEC, ungefär 1 GW. OTEC kräver stora mängder vatten för att producera en 100-del av detta. 

Den generiska ön har enligt studierna visat sig ha ett effektbehov på nästan 90 MW. Detta skulle 

innebära 9 anläggningar av den stängda cykeln eller 11 anläggningar av den öppna cykeln.  

När endast elproduktion prioriteras är den slutna cykeln det bästa alternativet, eftersom den 

cykeln är effektivare för de massflöden och antaganden som beaktats i denna simulering. Denna 

slutsats kunde dras redan efter litteraturstudien där de teoretiska studier som gjorts redan kommit 

fram till liknande resultat. Däremot, om hänsyn även tas till synergieffekter och kostnaden så är 

det inte självklart vilken cykel som är mest fördelaktig.  
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Vid det högsta massflödet så är skillnaden mellan cyklerna ca: 2 MW, denna skillnad kanske kan 

överses om synergieffekterna beaktas.  

 

4.1 Resultat för grundfallen 

I Tabell 1 samt Tabell 2 visas resultaten för grundutförandena med de antaganden som 

presenterades i kapitel 3.2 samt 3.3. 

Tabell 1. Resultat för CC-OTEC-simuleringen, grundfall. 

Storhet Beskrivning Värde Enhet 

         Bruttoeffekt ut 5 670 kW 

          
 

Effekt, cirkulationspump för 

ammoniak 
40,1 kW 

                  
Effekt, cirkulationspump för 

varmvatten 
301 kW 

                  
Effekt, cirkulationspump för 

kallvatten 
420 kW 

- Summa parasitiska förluster 761,1 kW 

     Nettoeffekt ut 4 910 kW 

            Ammoniakens förångningstryck 8,86 Bar 

              Ammoniakens kondenseringstryck 5,54 Bar 

            Termisk effekt, förångare 125 000 kW 

            Termisk effekt, kondensor 45 200 kW 

              
Logaritmisk 

medeltemperaturdifferens, förångare 
2,16 K 

              

Logaritmisk 

medeltemperaturdifferens, 

kondensor 

1,96 K 

     
 Massflöde, ammoniakkrets 101 kg/s 

             Massflöde, varmvattenkrets 10 000 kg/s 

             Massflöde, kallvattenkrets 6 000 kg/s 

            
Ammoniakens 

förångningstemperatur 
21    

              
Ammoniakens 

kondenseringstemperatur 
7   

            
Värmeöverföringskoefficient 

multiplicerad med 

värmeöverföringsarea, förångare 

58 000 kW/K 

            Värmeöverföringskoefficient 23 000 kW/K 
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multiplicerad med 

värmeöverföringsarea, förångare 

 

 

Tabell 2. Resultat för OC-OTEC-simuleringen, grundfall. 

Storhet Beskrivning Värde Enhet 

         Bruttoeffekt ut 4 681 kW 

                  Effekt, cirkulationspump för 

varmvatten 
301 kW 

                  Effekt, cirkulationspump för 

kallvatten 
388 kW 

- Summa parasitiska förluster 689 kW 

     Nettoeffekt ut 3 990 kW 

            Varmvattnets förångningstryck 1,170 kPa=0,01 Bar 

              Ångans kondenseringstryck 2,650 kPa 

            Termisk effekt, förångare 114 000 kW 

            Termisk effekt, kondensor 117 000 kW 

             Massflöde, varmvattenkrets 10 000 kg/s 

             Massflöde, kallvattenkrets 5 548 kg/s 

            Varmvattnets förångningstemperatur 22,0    

              Ångans kondenseringstemperatur 9,0   

            Varmvattnets temperaturförändring i 

förångaren 
3,0 K 

            Kallvattnets temperaturförändring i 

kondensorn 
5,0 K 
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4.2 Nettoeffekt vid olika rördiametrar 

Här undersöks hur nettoeffekten förändras när rördiametern på inloppsröret ändras. Detta görs 

för både den öppna- och stängda cykeln. Resultaten diskuteras nedan. 

 

 

Figur 4-2 Nettoeffekt öppen cykel vid varierande rördiametrar 

  

 

Figur 4-3 Nettoeffekt sluten cykel vid varierande rördiameter 
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För den öppna cykeln, figur 4.2, så ses att en större rördiameter ger en förhållandevis lägre 

effektförlust allt eftersom massflödet av vatten ökar. Den uppmärksamme noterar att den högst 

uppkomna effekten blir högre än den beräknade effekten i figur 4.1. Detta pga. att rördiametern i 

figur 4.1 är satt till ett fixt värde på 1,6 meter. Den karakteristiska böjen som ses vid 1,0 och 1, 2 

m betyder att massflödet är för högt i kombination med rördiametern. Pumparna kräver då högre 

effekt för att kunna hålla masflödet till den givna nivån och således sjunker nettoeffekten.  

Vid en rördiameter på 1,0 m blir nettoeffekten negativ vid drygt 15 000 kg/s. Alltså behövs mer 

energi till att driva pumparna än vad anläggningen själv producerar. Av detta följer helt naturligt 

att större rör krävs när en högre effekt önskas.  

Den öppna cykelns maximala nettoeffekt är ungefär 8,9 MW vid en rördiameter på 2 m, vilket är 

en ökning på 0.9 MW. Diagrammet för den slutna cykeln, figur 4.3, har nästan samma utseende 

som diagrammet för den öppna cykeln. Det som skiljer är nettoeffekten, varje linje går lite högre i 

figur 4.3 än linjerna i figur 4.2.  

Vid 2 m rördiameter blir effekten 10,5 MW, vilket är en ökning på 0,7 MW jämfört med 

diagrammet i figur 4.1. En större ökning åstadkoms för den öppna cykeln men den totala 

effekten är fortfarande mindre i jämförelse med den slutna cykeln. Kostnaden för rören 

bestämmer vilken storlek på rören som är bäst lämpade, detta för att få en så låg kostnad per 

producerad watt som möjligt. 
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4.3 Nettoeffekt vid låga temperaturskillnader 

OTEC är väldigt beroende av temperaturskillnaden mellan det varma ytvattnet och det kalla 

djupvattnet. Den antagna ytvattentemperaturen är satt till 25°C och djupvattentemperaturen 

varieras från 4°C till 8°C.  

 

 

Figur 4-4 Nettoeffekt för den öppna cykeln vid olika djupvattentemperaturen 

 

 

 

 

Figur 4-5 Nettoeffekt för den slutna cykeln vid olika djupvattentemperaturer 
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Figur 4.4 visar hur temperaturskillnaden påverkar effektiviteten i den öppna cykeln. När 

bottentemperaturen ökar från 4  blir uteffekten sämre, vid ett massflöde på 20 000 kg/s sjunker 

effekten från 8,0 MW till 5,0 MW. För att inte förlora för stor effekt krävs ett djup där 

temperaturen är låg, så nära 4  som möjligt. Redan när temperaturen når 5°C så förlorar förloras 

0,9 MW, eller nästan 12 % av effekten. En förlust på 0,9 MW är dock kanske billigare än att dra 

längre rör. Samma resonemang gäller för det slutna systemet, figur 4.5, där förlusten ligger på 

ungefär 1 MW per grad i ökad djupvattentemperatur.  

Den maximala effekten för den slutna cykeln varierar mellan 9,8 MW och 6,5 MW, vilket innebär 

att den slutna cykeln kan användas även när möjlighet att nå en djupvattentemperatur kring 4°C 

ej ges. Faktum är att enligt figur 4.4 och 4.5 så är en anläggning med den stängda cykeln vid 8°C, 

lika effektiv som den öppna cykeln vid 6°C. 

4.4 Nettoeffekt vid höga temperaturskillnader 

Här nedan visas åter igen hur effektiviteten är beroende på temperaturskillnaden mellan det kalla 

och varma vattnet. Här hålls djupvattentemperaturen vid 4°C och ytvattentemperaturen varieras 

från 25°C till 29°C.  

 

 

Figur 4-6 Nettoeffekt för den öppna cykeln vid olika ytvattentemperaturer 
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Figur 4-7 Nettoeffekt för den stängda cykeln vid olika varmvattentemperaturer 

 

Den högsta ytvattentemperaturen som registrerats i stilla havet ligger kring 30°C (Vattenfall) och 

eftersom temperaturen vid ytan har större sannolikhet att ändra på sig jämfört med 

djupvattentemperaturen så kan detta påverka kraftproduktionen från dag till dag, eller kanske från 

en timme till en annan.  

I figur 4.6 visas ett diagram för den öppna cykeln och i diagram 4.7 visas den slutna cykeln. Där 

visas att den öppna cykeln kan producera upp till 11 MW vid en ytvattentemperatur på 29°C. 

Detta är en stor förbättring jämfört med det maxvärde som visas i figur 4.1. Som väntat 

producerar den slutna cykeln mer el, upp till 13 MW är alltså möjligt. Skulle ön ligga i ett område 
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4.5.1 Vindkraft 

Vindhastigheten på den generiska ön antas vara samma som den på Hawaii. Detta medför att 
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Med hjälp av ekvation (13) samt        ,            ,        och en diameter på 
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För att uppnå nästan 90 MW så måste 540 sådana vindkraftverk installeras. Det är inte rimligt 
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4.5.2 Solkraft 

Kostnaden för solcellsmoduler ligger på ca 2 500 $/kW för småskaliga installationer och under 

1000 $/kW för storskaliga installationer (Quiggin J, 2012). 

Rent kostnadsmässigt skulle alltså solkraft vara en konkurrent till OTEC eftersom tekniken är 

mellan 50-75 % billigare, se tabell 3.  

En nackdel med solkraft är att det tar upp stora ytor och endast producerar el när solen lyser. Ett 

alternativ kan vara att installera solceller på hustak för att på så sätt kunna utnyttja denna teknik 

på en liten generisk ö, utan att tekniken tar för stor plats. 

4.5.3 OTEC 

 

Ett antal studier har under årens gång gjorts för att uppskatta kostnaden för en storskalig OTEC-

anläggning för kraftproduktion. De har dock flera år på nacken. En rapport från Westinghouse 

Electric Corp. som publicerades 1980 kom fram till följande, se Tabell 3. Kostnadsjämförelse 

mellan OC- och CC-OTEC för en 100MW-anläggning (Coleman W.H, 1980)(kostnad angiven i 

år 1977:s valutakurs):  

 

Tabell 3. Kostnadsjämförelse mellan OC- och CC-OTEC för en 100MW-anläggning (Coleman 
W.H, 1980) 

Komponentgrupp OC-OTEC [$/kW] CC-OTEC [$/kW] 

Värmeväxlare 457 1050 

Roterande utrustning (turbiner, 

pumpar mm.) 
482 165 

Rör, kablar, kontrollsystem, 

hjälputrustning 
98 108 

Konstruktion 490 390 

Totalt 1527 1713 

Idag totalt (300 % inflation) 4581 5139 

 

US-dollarn har inflaterats nästan 300 % sedan 1977 (WolframAlpha, 2012).  

Med inflationen inräknat blir det idag 4581 $/kW för OC och 5139 $/kW för CC. Den slutna 

cykeln är alltså dyrare än den öppna, främst tack vare de stora värmeväxlare som krävs för att nå 

hög effektivitet. 

 

4.6 Modellens känslighet och rimlighet 

Den största svårigheten när det kommet till hur verklighetstrogen modellen kan anses vara ligger 

i de få verkliga installationer som faktiskt tillämpar OTEC-tekniken. De anläggningar som drivs 

idag är i första hand testanläggningar med låg uteffekt vars primära syfte är att utveckla tekniken. 
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Anläggningar av den storlek som krävs för att göra OTEC en realistisk kraftkälla har diskuterats 

under flera årtionden men har inte lämnat idéstadiet. Modellen som presenterats här är tätt 

bunden till antagandet att betydligt större anläggningar än de som går att hitta idag är möjliga att 

konstruera enligt de förslag som talar om kraftverk i storleksordningen 10-100 MW. De 

komponenter som krävs för stora OTEC-kraftverk är idag mer eller mindre endast förslag.  

Eftersom beräkningsmodellen är ett förhållandevis simpelt ekvationssystem är det lätt att variera 

inparametrarna och utvärdera dess inverkan på resultatet. Ett antal sådana variationer presenteras 

i rapportens resultatavsnitt. Överlag kan sägas att modellen beter sig förutsägbart.  

Modellen har ett antal svagheter, förenklingar och begränsningar. Bl.a. tas ej hänsyn till och 

försummas tryckförluster i värmeväxlare, effektförlust i skyddet mot biologiska avlagringar 

(klorering, mekanisk rening). 
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5 Slutsatser och framtida arbete 

Resultaten visar att skillnaden mellan cyklerna är ganska liten. Med de antaganden som har gjorts 

är den slutna cykeln ca 20 % effektivare rent effektmässigt men saknar ju samtidigt de positiva 

synergieffekter som den öppna cykeln erbjuder. Samtidigt kan det ej blundas för att den öppna 

cykeln har fler tekniska svårigheter framför sig än den slutna. 

Den öppna cykeln är ändå en mer elegant lösning som när den förfinats antagligen är att föredra 

framför den slutna. 

När det gäller framtida arbeten är det stora problemet att intresset fortfarande är litet från 

makthavare och opinionsmakare. Än idag talas det endast om testanläggningar. Det kommer 

krävas ytterligare arbete med att utveckla tekniken innan OTEC på allvar kan utmana dagens 

fossilbränslebaserade energisystem – eller att oljan helt enkelt blir för dyr. Idag är OTEC för dyrt 

för att kunna motiveras rent ekonomiskt, men om hänsyn tas till miljövinsterna, att ön befriar sig 

från importer och därigenom får större kontroll över sitt eget energisystem, samt att havet 

fungerar som ett energilager finns goda incitament att investera i OTEC redan idag. 

En vidareutveckling av modellen skulle kunna inkludera en ekonomisk optimering samt ta hänsyn 

vattentemperaturernas variation med tiden. 
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Bilaga A – Projektplan  
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Bilaga B – Programkod 

ccotec2.ees 

"Varmvatten" 
L_1=100 
D_1=1,2 
T1w_in=25 [C] 
Cpw_1=CP(water;T=T1w_in;P=1,2) 
vol_1=volume(water;T=T1w_in;P=1,2) 
Pr_1=Prandtl(water;T=T1w_in;v=vol_1) 
mu_1=Viscosity(water;T=T1w_in;v=vol_1) 
Re_1=(mp_w1*vol_1)*4/(D_1^2*pi)/(mu_1*vol_1) 
 
p_d_1=(mp_w1*vol_1*4/(D_1^2*pi))^2/(2*vol_1) 
 
call PipeFlow_N(Re_1;Pr_1;L_1/D_1;0: Nusselt_T_1;Nusselt_H_1;f_1) 
 
dp_f_1=f_1*L_1/D_1*p_d_1 
 
Ep_w1=mp_w1*vol_1*dp_f_1/1000 
{dp_f_1=30000} 
 
{mp_r=500} 
mp_w1=50000 
{Tevap=T1w_in-5 
Tcond=T2w_in+5} 
 
 
"Förångare" 
P1=P_sat(Ammonia;t=Tevap) 
 
h_2t=enthalpy(Ammonia;P=P2;x=1) 
h_s2=enthalpy(Ammonia;P=P2;x=0) 
s_pump=entropy(Ammonia;h=h_s2;P=P2) 
s_turb=entropy(Ammonia;h=h_2t;P=P2) 
"t3=T_sat(Ammonia;P=P2)" 
 
{NTU_2=UA_evap/(mp_w1*cpw_1) 
eps_2=1-exp(-NTU_2)} 
Q2=mp_r*(h_2t-h_s2) 
{Q2=eps_2*mp_w1*Cpw_1*(T1w_in-Tevap)} 
Q2=mp_w1*Cpw_1*(T1w_in-T1w_out) 
Q2=UA_evap*LMTD2 
de=de1/de2 
 
 
de1=T1w_in-Tevap 
de2=T1w_out-Tevap 
LMTD2=(de1-de2)/ln(de) 
de1=4 
de2=1,0 
"Kallvatten" 
{T2w_in=4 [C]} 
Cpw_2=CP(water;T=T2w_in;P=1,2) 
 
mp_w2=0,6*mp_w1 
L_2=1100 
D_2=1,2 
vol_2=volume(water;T=T2w_in;P=1,2) 
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Pr_2=Prandtl(water;T=T2w_in;v=vol_2) 
mu_2=Viscosity(water;T=T2w_in;v=vol_2) 
Re_2=(mp_w2*vol_2)*4/(D_2^2*pi)/(mu_1*vol_2) 
 
p_d_2=(mp_w2*vol_2*4/(D_2^2*pi))^2/(2*vol_2) 
 
call PipeFlow_N(Re_2;Pr_2;L_2/D_2;0: Nusselt_T_2;Nusselt_H_2;f_2) 
 
dp_f_2=f_2*L_2/D_2*p_d_2 
 
Ep_w2=mp_w2*vol_2*dp_f_2/1000 
{dp_f_2=70000} 
 
 
"Kondensor" 
P2=P_sat(Ammonia;t=Tcond) 
 
h_1tis=enthalpy(Ammonia;P=P1;s=s_turb) 
h_s1=enthalpy(Ammonia;P=P1;s=s_pump) 
 
 
 
{NTU_1=UA_cond/(mp_w1*cpw_2) 
eps_1=1-exp(-NTU_1)} 
{Q1=mp_r*(h_1tis-h_s1)} 
{Q1=eps_1*mp_w1*Cpw_1*(Tcond-T2w_in)} 
 
Q1=mp_w2*Cpw_1*(T2w_out-T2w_in) 
Q1=UA_cond*LMTD1 
dc=dc1/dc2 
 
dc1=Tcond-T2w_in 
dc2=Tcond-T2w_out 
LMTD1=(dc1-dc2)/ln(dc) 
dc1=3 
dc2=1,2 
 
"Turbin" 
{Et=20000 [kW]} 
Et=mp_r*(h_1tis-h_2t)*eta_totturb 
 
vol_r=volume(ammonia;P=P2;h=h_s2) 
 
Ep=mp_r*vol_r*(P1-P2)*100*eta_pump "bar till pascal" 
"graf" 
 
{Array ccotec} 
ccotec[1..5;1]=[P2;P2;P1;P1;P2] 
ccotec[1..5;2]=[h_2t;h_s2;h_s1;h_1tis;h_2t] 
{Array ccotec end} 
ccotec2[1..5;1]=[P2;P2;P1;P1;P2] 
ccotec3[1..5;1]=[h_2t;h_s2;h_s1;h_1tis;h_2t] 
 
"verkningsgrader" 
eta_totturb=0,9 
eta_pump=0,75 
 
"nyttig" 
E_ut=Et-Ep-Ep_w1-Ep_w2 
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"export" 
{ 
T$='C:\Users\joa.000\Desktop\otec.csv' 
$Export T$ Et;mp_w1} 

 

ocotec.ees 

"Varmvatten" 
L_1=100 
{D_1=1,2} 
T1w_in=25 [C] 
Cpw_1=CP(water;T=T1w_in;P=1,2) 
vol_1=volume(water;T=T1w_in;P=1,2) 
Pr_1=Prandtl(water;T=T1w_in;v=vol_1) 
mu_1=Viscosity(water;T=T1w_in;v=vol_1) 
Re_1=(mp_w1*vol_1)*4/(D_1^2*pi)/(mu_1*vol_1) 
 
p_d_1=(mp_w1*vol_1*4/(D_1^2*pi))^2/(2*vol_1) 
 
call PipeFlow_N(Re_1;Pr_1;L_1/D_1;0: Nusselt_T_1;Nusselt_H_1;f_1) 
 
dp_f_1=f_1*L_1/D_1*p_d_1 
dp_f_1=30000 "Pa" 
Ep_w1=mp_w1*vol_1*dp_f_1/1000 
mp_w1=10000 
 
"Flash evaporator" 
{T1w_in-T1w_out=5} 
T_sup=3 [C] 
T_evap=T1w_in-T_sup 
P_evap=P_sat(water;T=T_evap) 
mp_s=mp_w1*cpw_1*(T1w_in-T1w_out)/(h_1t-cpw_1*T_evap) 
h_1t=Enthalpy(Water;x=1;P=P_evap) 
 
eta_evap=(T1w_in-T1w_out)/(T1w_in-T_evap) 
eta_evap=0,95 
 
 
"Kallvatten" 
L_2=1100 
{D_2=1,2} 
T2w_in=4 [C] 
Cpw_2=CP(water;T=T2w_in;P=1,2) 
vol_2=volume(water;T=T2w_in;P=1,2) 
Pr_2=Prandtl(water;T=T2w_in;v=vol_2) 
mu_2=Viscosity(water;T=T2w_in;v=vol_2) 
Re_2=(mp_w2*vol_2)*4/(D_2^2*pi)/(mu_2*vol_2) 
 
p_d_2=(mp_w2*vol_2*4/(D_2^2*pi))^2/(2*vol_2) 
 
call PipeFlow_N(Re_2;Pr_2;L_2/D_2;0: Nusselt_T_2;Nusselt_H_2;f_2) 
 
dp_f_2=f_2*L_2/D_2*p_d_2 
dp_f_2=70000 "Pa" 
 
Ep_w2=mp_w2*vol_2*dp_f_2/1000 
 
"Nyttig" 
E_ut=E_t-Ep_w1-Ep_w2 
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"kondensor" 
T2w_out-T2w_in=5 
mp_s=mp_w2*cpw_2*(T2w_out-T2w_in)/(h_2t-h_2s) 
 
P_cond=P_sat(water;T=T_cond) 
h_2s=enthalpy(water;P=P_cond;x=0) 
 
eta_cond=0,95 
eta_cond=(T2w_out-T2w_in)/(T_cond-T2w_in) 
 
"Turbin" 
s_turb=entropy(water;x=1;P=P_evap) 
h_2t=enthalpy(water;P=P_cond;s=s_turb) 
 
E_t=mp_s*(h_1t-h_2t)*eta_totturb 
 
{verkningsgrader} 
eta_totturb=0,9 
eta_pump=0,75 
 
{Array ccotec} 
ocotec[1..4;1]=[P_evap;P_evap;P_cond;P_cond] 
ocotec[1..4;2]=[cpw_1*T_evap;h_1t;h_2t;h_2s] 
 
 

 


