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Abstract	  
Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC, is a sustainable energy conversion technology that is 
not yet commercialized. OTEC is a technology that utilizes the temperature difference in oceans 
between the warm surface water and the cold water at 1 000 m depth to run a Rankine Cycle. 
This technology can produce electricity and provide synergies like fresh water, air conditioning 
and aquaculture. A simulation program for three alternative OTEC systems has been created in 
order to decide which OTEC system is most profitable; closed, open or hybrid system. In this 
simulation a production cost analysis is performed in order to investigate and decide which one 
of the three systems that has the lowest production cost. The production cost analysis also 
analyzes if the profitability is affected by the size of the facility. After these analyzes, the most 
profitable of the three different OTEC-systems is expanded by an installation of solar collectors 
in order to see if the thermal efficiency is improved.  

The result shows that the most profitable system varies with the size of the facility. For smaller 
OTEC-plants the closed system is more profitable and when the size of the facility increases, 
hybrid systems proceed to give more profit. The simulation also shows that the production cost 
reduces with the size, which means the production cost gets lower for larger facilities. Therefore 
the most optimal concept is a large facility based on a hybrid system. Installation of the solar 
collectors indicates that the thermal efficiency improves significantly.  
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Sammanfattning	  
Dagens samhälle är i behov av förnybara primärenergikällor. Sedan industrialiseringen inleddes 
har efterfrågan på el blivit allt större och en mer konkurrenskraftig elmarknad har uppstått. De 
primärenergikällorna som dominerar på dagens elmarknad är kraftverk som använder fossila 
bränslen och utgör 81 % av världens energiförsörjning, vilket ej anses vara hållbart.  

En hållbar energiomvandlingsteknik som är under utveckling kallas för OTEC, Ocean Thermal 
Energy Conversion. Det är en teknik som nyttjar den termiskt lagrade energin i havsvattnet för 
att generera användbar energi i form av elektricitet. Tekniken utnyttjar temperaturdifferensen 
mellan varmt ytvatten och kallt vatten från djupet för att driva en Rankine cykel. Denna teknik 
kräver dock generellt en temperaturdifferens på minst 20°C och en sådan temperaturskillnad är 
geografiskt begränsad till den tropiska zonen runt ekvatorn. Förutom att elektricitet utvinns har 
tekniken en fördel att kunna producera användbara synergier som färskvatten, fjärrkyla och 
akvakultur i form av fiskodling. 

Syftet med arbetet är att skapa ett simuleringsprogram för de varianter av OTEC-system som 
finns; slutet-, öppet- och hybridsystem. I simuleringsprogrammet utförs en produktions-
kostnadsanalys för att avgöra vilket av de tre systemen som ger lägst produktionskostnad. 
Dessutom undersöks om lönsamheten påverkas av anläggningens storlek. Det system och storlek 
som visar sig vara mest ekonomiskt lönsamt ska utvecklas genom en installation av solfångare 
och syftet här är att undersöka om den termiska verkningsgraden förbättras.  

Simuleringsmodellen som har skapats utgår från ekvationer, antagande och begränsningar som 
baseras på litteraturstudien. Samtliga simuleringar har modellerats i programmet EES, Engineering 
Equation Solver. Produktionskostnadsanalysen tar bland annat hänsyn till kapitalkostnad, räntor, 
livslängd, synergiintäkter, där produktionskostnaden uttrycks i $/kWh. 

Resultatet visar att det mest lönsamma systemet varier med anläggningens storlek. För mindre 
anläggningar är ett slutet system mer lönsamt medan i större anläggningar övergår det till ett 
hybridsystem. Simuleringen visar även att produktionskostnaden reduceras med storleken, det vill 
säga produktionskostnaden blir lägre för större anläggningar. Detta resulterar i att det optimala 
konceptet är en stor anläggning baserat på hybridsystem. Dessutom indikerar installationen av 
solfångare att den termiska verkningsgraden förbättras avsevärt.  

 

Figurreferens till figuren på framsidan (Energinat, 2013). 
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1. Inledning	  
Det moderna samhället är starkt beroende av energi. Sedan industrialiseringen inleddes har 
efterfrågan av energi blivit allt större och en konkurrenskraftigare marknad har uppstått. Den 
utveckling som skett under de senaste decennierna har ifrågasatt ett ökat energibehov som i sin 
tur påverkar samhället på ett politiskt, miljömässigt och ekonomiskt sätt.  Nuvarande kraftverk 
som dominerar elmarknaden drivs med fossila bränslen och utgör 81 % av världens 
energiförsörjning (Energikunskap, 2009), detta anses vara problematiska ur hållbarhetssynpunkt 
(Dahlin, 2013). När det diskuteras hållbar utveckling talas det oftast om den globala 
uppvärmningen som sker genom koldioxidutsläpp från det fossila bränslet (Dahlin, 2013). 
Dessutom är denna energiresurs ändlig, vilket innebär att det någon gång kommer att ta slut. 
Istället har stora summor satsats på forskning kring hållbart energisystem; såsom flödande 
energikällor som vindkraft, vattenkraft och solkraft, men även växande energikällor som 
biobränslen (WWF, 2010). 

En relativt okänd teknik som används för att omvandla energi är OTEC, Ocean Thermal Energy 
Conversion. I detta projekt har en serie olika OTEC-system analyserats med syfte att generera 
fördjupad teoretisk kunskap inom området. 

1.1 Bakgrund	  	  

OTEC är ett tekniskt avancerat system som fortfarande utvecklas och optimeras för att uppnå en 
kommersiell marknad. Processen bygger på att utnyttja den termiskt lagrade energin i havsvattnet 
för att producera elektricitet. Förutom el kan processen leverera ett antal synergier; bland annat 
färskt och drickbart vatten, fjärrkyla till byggnader och akvakultur i form av fiskodling (OTEC-
news, 2013).  

Första teorierna kring OTEC togs fram redan år 1881, men det skulle dröja ända fram till 1979 
innan den första framgångsrika anläggningen konstruerades. Detta var i Hawaii och anläggningen 
kunde producera en eleffekt på 50 kW och den befann sig flytande i vattnet.  Tekniken är 
fortfarande under utveckling och anses ha en god hållbarhet och framtidspotential (Avery & Wu, 
1994).  

1.2 Problemformulering	  

Fossila bränslen är dominerande bland dagens kraftverk och måste ersättas med hållbara 
primärenergikällor. OTEC-tekniken, som är gynnsam i de tropiska områdena, är en potentiell 
ersättare för de samhällen vars energiutvinning sker med fossila bränslen.  

Syftet med detta arbete är att skapa ett simuleringsprogram över samtliga OTEC-system; slutet-, 
öppet- samt hybridsystem. Med hjälp av det skapta simuleringsprogrammet tas det mest 
lönsamma systemet fram genom en produktionskostnadsanalys. Det ska dessutom undersökas 
om storlek på OTEC-anläggningen påverkar den ekonomiska lönsamheten. 

När det slutgiltiga systemet har valts, det vill säga systemet med bäst lönsamhet, utvecklas detta 
system ytterligare genom att simulera installation av solfångare med syfte att höja temperaturen i 
systemet. Det undersöks om denna temperaturhöjning bidrar till en förbättrad verkningsgrad och 
i så fall hur stor.  
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1.3 Mål	  
Följande mål sattes upp för projektet: 

• Skapa ett simuleringsprogram för ett slutet-, öppet- och hybridsystem 
• Med hjälp av produktionskostnadsanalys avgöra vilket av de tre system som är mest 

ekonomiskt lönsamt  
• Avgöra om anläggningens storlek påverkar den ekonomiska lönsamheten 
• Avgöra om uppvärmningen av ytvattnet med hjälp av solenergi förbättrar systemets 

verkningsgrad och hur mycket 
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2. Litteraturstudie	  
Litteraturstudien är en sammanställning av information och data som ligger till grund för 
beräkningar och alla val som görs.  

2.1 Historia	  	  

De forntida egyptierna och kineserna använde ånga och förbränningsgaser för att utföra arbete i 
särskilda applikationer. Den första praktiska användningen av värmemotor var en ångdriven 
kolvmotor för att pumpa vatten från gruvor och uppfanns år 1698 av engelsmannen Thomas 
Savery. Det dröjde många år innan en bra teknisk bas för konstruktion av motorer, baserat på 
Rankine-cykel, skulle komma till användning. År 1881 publicerade den franska fysiologen, Jacques 
Arsène d'Arsonval, en artikel om att motorer baserat på Rankine-cykeln, med flytande gaser som 
arbetsmedium skulle kunna generera ström med hjälp av befintliga källor i naturen. D'Arsonval 
förklarade att motorerna skulle kunna producera märkbar kraft med en temperaturskillnad mellan 
panna och kondensor på 15°C och att sådana temperaturskillnader fanns allmänt tillgängliga i 
naturen (Avery & Wu, 1994). Han noterade att en lämplig temperaturskillnad fanns i havet vid 
ekvatorn, där en temperatur på 4°C kunde finnas på ett djup av 1 000 meter. Således kunde 
motorer vara designade genom att använda varmt vatten vid ytan för att koka en fluid och det 
kalla vattnet på djupet för att kondensera fluiden, och därmed skapa den tryckskillnad som 
behövs för att driva motorn. D'Arsonval's utpekande av de tropiska haven som en potentiell 
primärenergikälla, genom användning av temperaturskillnaden mellan ytvatten och djupvatten, 
ger honom rätt att erkännas som fadern av tekniken som nu kallas Ocean Thermal Energy 
Conversion eller med förkortningen OTEC (Avery & Wu, 1994). 

Den första OTEC-anläggningen konstruerades år 1930 i Kuba och mannen bakom var den 
franska uppfinnaren Georges Claude, som under många år var D'Arsonval's elev. I den 
landsbaserade anläggningen förångades vatten i en lågtryckkammare och blandades sedan direkt 
med ammoniak, en teknik som kallas Direct Contact Condensor (DCC). På grund av att vattnet 
blandades med ammoniaken fanns det ingen möjlighet att utvinna färskvatten som en biprodukt. 
Anläggningen kunde dock inte uppnå en nettoeffekt på grund av ett dåligt platsval där de 
termiska resurserna inte räckte till (Vega L. , Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), 1999). 

Mycket forskning har utförts på OTEC sedan utvecklingen år 1881. Den första framgångsrika 
anläggningen som konsturerades var i Hawaii år 1979. Anläggningen var baserad på en sluten 
cykel och hade en eleffekt på 50 kW. Demonstrationsanläggningen var placerad till havs och 
kallvattnets temperatur låg kring 4.4 °C, som hämtades från ett djup på 670 meters djup (Faizal & 
M.Rafiuddin, 2013). 

År 1993 installerades en OTEC-anläggning som baserades på ett slutet system. Den var en 
landsbaserad experimentanläggning i Hawaii. Anläggningens turbin och generator var 
konstruerad att kunna omvandla en eleffekt på 210 kW med en temperaturskillnad mellan 
ytvatten och djuphavsvatten på 20°C, temperaturerna var 26°C respektive 6°C. Av den 
producerade ångan avleddes 10 % till en kondensoryta för att framställa färskvatten. Den högsta 
produktionen av anläggningens nettoeleffekt under sin tid i bruk kunde uppskattas till 103 kW 
och kunde leverera 0.4 l/s färskvatten, vilket idag är världsrekord (Vega L. , Ocean Thermal 
Energy Conversion (OTEC), 1999).  
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2.2 OTEC	  
Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) är en teknologi där den naturliga 
temperaturskillnaden mellan varmt ytvatten och kallt djupvatten utnyttjas för att driva en turbin i 
syfte att generera el (Faizal & M.Rafiuddin, 2013). Processen utgörs oftast av en variant av 
Rankine-cykel (ångkraftcykel), som är den absolut vanligaste energiomvandlingen för 
elproduktion. Den används för att omvandla värme till el och står för ca 80 % av världens 
elproduktion (CompEdu, 2005). Denna cykel omvandlar värme till mekaniskt arbete genom att 
förånga en vätska till gas och sen låta denna gas driva en turbin, där den utnyttjar tryck- och 
entalpifall.  

Solen avger energi i form av strålning som havet i sin tur absorberar och omvandlar till termisk 
energi. OTEC-tekniken blir därför som effektivast och mest lönsam i de tropiska delarna på 
jorden då det är här de största temperaturskillnaderna uppstår. I dessa områden är ytvattnet cirka 
24-26°C och det kalla djuphavsvattnet är, på cirka 1 000 meter, ungefär 4°C. Det handlar om en 
temperaturskillnad kring 20°C. Nedanför detta djup faller temperaturen endast ett fåtal grader 
(Masutani & Takahashi, 2001). 

På grund av den låga temperaturskillanden är energiomvandlingen relativt liten. För att uppnå en 
hög elproduktionskapacitet kräver processen stora mängder av havsvatten och en motsvarande 
stor mängd energi till pumparna. Trots att stora OTEC-anläggningar pumpar in enorma volymer 
av havsvatten är dessa anläggningars teoretiska Carnotverkningsgrad endast 6-8 % (Masutani & 
Takahashi, 2001). Dessa faktorer påverkar negativt på kostnadseffektiviteten och är anledningen 
varför OTEC idag inte är kommersiellt gångbart. För att förbättra effektiviteten och det 
ekonomiska hållbarhetsperspektivet har det testats att integrera verket med industriell verksamhet 
så att anläggningen kan, bortsett från att generera elektricitet, leverera synergier såsom fjärrkyla, 
färskvatten, jordbruk och akvakultur, se Figur 1. Dessa synergier gör det möjligt för systemet att 
bli mer lönsamt (OTEC-news, 2013). 

 

 
Figur 1 .  Illustration av ett OTEC-system. Temperaturskillnaden mellan varmt ytvatten (24oC) och kallt djupvatten (4oC) i 
tropikerna driver en elproduktionsprocess samt genererar diverse synergivärden, såsom produktion av fjärrkyla, färskvatten samt 
näringsämnen för jordbruk och akvakultur till fiskodling (OTEC-news, 2013). Modifierad figur. 
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2.2.1 Slutet	  OTEC-‐system	  (CC-‐OTEC)	  	  

I ett CC-OTEC cirkulerar ett permanent arbetsmedium, se Figur 2. Arbetsmediet, oftast 
ammoniak, passerar genom en pump med syfte att öka trycket hos mediet under isentropiskt 
förhållande. Mediet leds därefter vidare in i en förångare och fungerar som en värmeväxlare där 
det varma ytvattnet, som pumpas in från omgivningen, värmer upp arbetsmediet under konstant 
tryck. Ammoniaken stiger i temperatur och passerar kokpunkten och övergår till gasform. En 
negativ effekt som kan uppkomma i värmeväxlaren mellan havsvatten och arbetsmediet är att det 
kan uppstå oönskad påväxt av mikroorganismer, vilket försämrar värmeöverföringen. Detta 
motverkas genom att tillsätta klor. Mediet, i sitt nya aggregationstillstånd, leds vidare till turbinen 
där den expanderar isentropiskt och sätter turbinskovlarna i rörelse och ger upphov till mekanisk 
energi. Turbinen i sin tur driver en generator som genererar el. Arbetsmediet leds ut ur turbinen 
och in i kondensorn där den kyls av det kalla havsvattnet från bottenskiktet. Ammoniaken 
övergår återigen till vätska och är redo att upprepa cykeln (Etemadi, Emdadi, Asef Afshar, & 
Emami, 2011). 

         
Figur 2 .  Schematisk figur över hur arbetsmediet vandrar i ett slutet OTEC-system, CC-OTEC.  

Eftersom överhettningen i förångaren är begränsad krävs ofta en droppavskiljare för att 
säkerställa att endast ånga når turbinen. I CC-OTEC används havsvattnet för att värma och kyla 
arbetsmediet vilket medför att det varma havsvattnet aldrig förångas, på så sätt kan inget 
färskvatten utvinnas (Avery & Wu, 1994).  

Konstruktionen av CC-OTEC anläggning med ammoniak som arbetsmedium har sina fördelar. 
Då ammoniak förångas vid ett högre tryck än vatten kan trycket för ett slutet system vara 
betydligt större än i ett öppet system. Ett högre tryck gör det enklare att konstruera en turbin som 
effektivt kan producera elektricitet. Dessutom är en anläggning för ett slutet system mindre än för 
ett öppet (Etemadi, Emdadi, Asef Afshar, & Emami, 2011). Ammoniakens värmekapacitet och 
förångningsentalpi är hög vilket gör att massflödet kan göras mindre jämfört med andra aktuella 
köldmedium. (Masutani & Takahashi, 2001). Nackdelen med ammoniak som köldmedium är dess 
miljöfara vid läckage. Ämnet är giftigt i måttliga mängder och därför är det väldigt viktigt att 
tätningar är väl genomförda (Avery & Wu, 1994). 
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2.2.2 Öppet	  OTEC-‐system	  (OC-‐OTEC)	  	  

Till skillnad från CC-OTEC, använder OC-OTEC havsvatten som arbetsmedium, se Figur 3. I 
det första steget i denna cykel genomgår havsvattnet en partiell förångning i en vakuumkammare. 
Under den partiella förångningen utsätts havsvattnet för ett tryck som är lägre än mättnadstrycket 
motsvarande för dess temperatur, och på så sätt kommer det varma havsvattnet att börja koka. 
Av det varma havsvattnet som pumpas in är det endast 0,5 % som förångas. Ångan driver en 
turbin, som i sin tur driver en generator (Masutani & Takahashi, 2001).  

 
 Figur  3 .  Scehmatisk figur över hur arbetsmediet vandrar i ett öppet OTEC system, OC-OTEC   

När ångan lämnar turbinen kondenseras den med kallt djuphavsvatten. Det finns två möjliga sätt 
att kondensera ångan; antingen med hjälp av DCC eller värmeväxlare. Vid DCC sprejas kallt 
havsvatten över ångan, som då kan kondenseras. Fördelen med DCC-tekniken är att den är dels 
billig men också att värmeöverföringen är mycket bättre jämfört med en värmeväxlare, som är 
dyrare och svårare att underhålla. I och med det kalla havsvattnet sprejas direkt på ångan finns 
inget termiskt gränsskikt som förhindrar värmetransporten, vilket innebär stor värmeöverföring. 
Nackdelen med DCC är att spillvattnet inte kan användas som färskvatten efteråt, på grund av 
besprutningen av kallt havsvatten. Däremot kan färskvatten utvinnas utifrån värmeväxlaren 
(Masutani & Takahashi, 2001).  

Det vatten som fås utav kondensorn övergår till omgivningens tryck innan den släpps ut. I 
kondensorn kan det förekomma olika gaser, såsom vatten ånga, som inte har kondenserats och 
luft som har läckts in i systemet, även dessa gaser behöver komprimeras innan de släpps ut. 
Vakuumpumpens primära roll är att evakuera ut icke kondenserbara gaser samt skapa och 
kontrollera trycket i anläggningen (Kariainen & Reichel, 2012).  

I ett OC-OTEC är trycket ca 1-3 % av atmosfärtrycket, vilket i sig medför tekniska svårigheter. 
Det är svårt att konstruera ett isolerat system som ska förebygga läckage av luft vid det låga 
trycket. Luften kan degradera systemets effektivitet samt förstöra delar av systemet. Ett annat 
problem är konsekvensen av den specifika volymen av lågtrycksångan. Dess volymflöde är väldigt 
stor och därför krävs det stora komponenter för att åstadkomma hög verkningsgrad (Vega L. , 
Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), 1999). 

OC-OTEC i förhållande till CC-OTEC har vissa fördelar. I OC-OTEC används havsvatten som 
arbetsmedium, till skillnad mot ammoniak som är miljöfarligt ämne (Vega L. , Ocean Thermal 
Energy Conversion (OTEC), 1999). Dessutom kan färskvatten utvinnas från ett öppet system, 
vilket är en bristvara i delar av de tropiska områdena (Kariainen & Reichel, 2012).  
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2.2.3 Hybrid	  OTEC-‐system	  (HC-‐OTEC)	  	  

Ett HC-OTEC är en kombination av ett CC- och OC-OTEC, det vill säga den använder sig utav 
två arbetsmedium, havsvatten och en annan lämplig fluid, vanligtvis ammoniak (Etemadi, 
Emdadi, Asef Afshar, & Emami, 2011). HC-OTEC har förmågan att producera färskvatten som 
ett OC-OTEC och har även potentialen att generera elektricitet som ett CC-OTEC, se Figur 4. 
För nuvarande finns det ett fåtal fiktiva HC-OTEC, men har ej applicerats i praktiken (Masutani 
& Takahashi, 2001).  

Den vanligaste varianten av HC-OTEC är en kombination av de två tidigare systemen. Första 
delen av processen består systemet av OC-OTEC medan andra delen består av en CC-OTEC. I 
lågtryckskammaren sker en partiell förångning av det inpumpade havsvattnet. I 
lågtryckskammaren förångas ammoniaken genom en värmeväxlare med hjälp av varmvattnet. 
Under processens gång framställs avsaltat vatten, det vill säga färskvatten. Ammoniaken som har 
förångats överförs vidare till en CC-OTEC-cykel och kommer sedan att kondenseras av kallt 
havsvatten. De icke kondenserbara gaserna kommer att komprimeras innan de släpps ut till 
atmosfären (Masutani & Takahashi, 2001).  

 
Figur 4 .  Schematisk figur över ett hybridsystem, HC-OTEC, som består av två arbetsmedium.  

HC-OTEC bestående av kombination av CC- och OC-OTEC har en alternativ uppbyggnad. 
Temperaturskillnaden mellan det varma och kalla spillvattnet är vanligtvis 12°C i en CC-OTEC 
och denna temperaturskillnad är tillräcklig stor för att driva en DWC, Desalinated Water Cycle. 
Tekniken är baserad på en OC-OTEC, fast utan turbin. Det varma havsvattnet genomgår en 
partiell förångning i vakuumkammaren. Vattenångan kondenseras i förångaren där värmeutbyte 
sker med kallt vatten. Precis som OC-OTEC frigörs det gaser från vattnet i vakuumkammaren, 
vilka behöver evakueras ut till omgivningen (Vega L. , Ocean Thermal Energy Conversion 
(OTEC), 1999).  

Tredje varianten av HC-OTEC består av en liknande CC-OTEC. Det varma vattnet förångas i en 
partiell förångare. Istället för att använda som ovanstående värmeväxlarmetod blandas ammoniak 
direkt fysiskt med det varma havsvattnet, då det blir en två-fas och två-substans blandning. 
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Ammoniaken förångas och behöver separeras från vattnet, därmed måste den genomgå en 
kondenseringsprocess innan den återgår till CC-OTEC-cykel. Den fasombytta vatten/ammoniak 
kommer att driva en turbin, som i sin tur driver en generator (Etemadi, Emdadi, Asef Afshar, & 
Emami, 2011). Då det tillkommer en extra process för att separera ämnena ökar kapitalkostnaden 
för denna typ av HC-OTEC (Masutani & Takahashi, 2001). 

2.2.4 Solar-‐boosted	  OTEC	  (SOTEC)	  	  

Ett sätt att kunna höja effektiviteten hos OTEC-systemet är att öka den befintliga 
temperaturskillnaden. Det är bevisat att ju större temperaturskillnad desto effektivare blir den 
termiska verkningsgraden hos Rankine-cykeln (Yamada, Hoshi, & Ikegami, 2009). En 
forskargrupp i Japan har föreslagit ett koncept som åstadkommer högre effektivitet genom att 
utnyttja termisk solenergi med hjälp av solfångare. Detta system av OTEC kallas för SOTEC – 
Solar-boosted OTEC (Ahmadi, Dincer, & Rosen, 2012). Det finns ett flertal möjliga sätt att 
tillämpa denna termiska solenergi hos OTEC-system, oftast kombination med CC-OTEC.  

En variant av SOTEC är att använda solfångare för att öka temperaturskillnaden. Solfångaren 
kan installeras på två olika sätt; antingen värms det varma havsvattnet under inloppet eller sker 
temperaturhöjningen direkt på arbetsmediet. I den sistnämnda sker ångöverhettning av 
arbetsmediet innan den når turbinen och på så sätt erhålls högre temperatur, vilket ger högre 
entalpi. Med denna teknik går det att höja temperaturen med ca 20-40°C. Om temperaturen höjs 
med 20°C kan cykelns teoretiska Carnotverkningsgrad uppnå 13 % medan den konventionella 
brukar ha en teoretisk Carnotverkningsgrad på 6-8 % (Ahmadi, Dincer, & Rosen, 2012). I Figur 5 
visas hur den termiska verkningsgraden förbättras med större temperaturskillnad, där TE är 
temperaturen i förångaren och TC temperaturen i kondensorn. 

 
Figur 5 .  Temperaturdifferens och verkningsgrad för SOTEC (Yamada, Hoshi, & Ikegami, 2009). Bilden är modifierad 
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2.3 Synergier	  
OTEC är i dagsläget inte en tillräckligt effektiv primärenergikälla för att användas i ett 
kommersiellt syfte. Anläggningens kostsamma utrustning och dess låga verkningsgrad medför att 
det nu fokuseras på att förbättra den potentiella energiomvandlingsteknikens nettoeffekt och att 
reducera kostnaden för den genererade elen. Synergier (biprodukter) gör att motivet för att 
utnyttja OTEC ökar, trots nackdelarna ovan. Beroende på vilket system anläggningen konstrueras 
efter kan ett antal synergier utvinnas; såsom färskvatten, kyla, akvakultur och olika mineraler som 
finns i havsvattnet. Möjligheten att utvinna färskvatten minskar elproduktionskostnaderna med 
en tredjedel. Dessa skäl gör att OTEC blir alltmer attraktivt alternativ för tropiska länder och öar 
(Hamza Semmari, 2012) 

2.3.1 Färskvatten	  

Från OC-OTEC- och HC-OTEC-anläggningar går det att producera färskvatten. En liten HC-
OTEC-anläggning med en effekt på 1 MW är kapabel till att producera 4 500 m3 färskvatten per 
dag, vilket är tillräckligt för att förse en population på 20 000 invånare. Jämfört med 
standardiserade saltanläggningar är sättet att producera drickbart vatten kvalitativt samt att 
kostnaderna är låga (OTEC-news, 2013).  

2.3.2 Akvakultur	  

Det näringsrika kallvattnet som pumpas upp från det djupa havet är en viktig del av 
energisystemet. Det är väldigt näringsrikt och kan användas som akvakultur. Liksom färskvatten, 
reducerar akvakultur kostnaden för processen vilket förbättrar den ekonomiska hållbarheten hos 
OTEC (Cavrot, 1993). En OTEC-anläggning med en kapacitet på 1 MW pumpar upp tillräckligt 
med vatten för att dagligen ersätta vattnet i 25 stycken 10 000 m3 bassänger (Vega L. , Economics 
of Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) , 1992).  

2.3.3 Fjärrkyla	  

OTEC-anläggningen kan använda spillvattnet för att producera fjärrkyla. Spillvattnet distribueras 
till byggnader som ska kylas. I byggnaderna blåses luft över det kalla vattnet och den nerkylda 
luften kan därefter användas till luftkonditionering (Masutani & Takahashi, 2001). 

2.4 Miljöpåverkan	  

OTEC anläggningar utsätts för konstanta fysiska och kemiska påfrestningar och läckage i 
arbetsmediets transportsystem kan enkelt uppstå. När arbetsmediets tryck överstiger vattnets 
tryck vid läckagets utgångspunkt kommer arbetsmediet att sippra ut till omgivningen och orsaka 
miljöproblem. I allmänhet används ammoniak som arbetsmedium och utsläpp av en liten 
volymandel riskerar inte att påverka det lokala marina ekosystemet, men med en större volym kan 
det ge det marina ekosystemet förödande konsekvenser (Avery & Wu, 1994). 

Värmeväxlaren i OTEC-systemet utnyttjar det kalla havsvattnet som är näringsrikt och 
bakteriefritt. När detta vatten når kondensorn sker det tryck- och temperaturskillnader hos det 
kalla vattnet som sedan släpps ut till havsytan. Utsläppet av det kalla havsvattnet kommer att 
minska ytvattnets temperatur och även bidra till ökad salthalt vid ytvattnet  (Wang, Yee, Krock, & 
Tay, 2011). Därför är det viktigt att ta hänsyn till var detta vatten släpps ut för att minska 
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klimatförändringar kring OTEC-systemet. Genom att släppa ut vattnet 50-100 meter under 
havsytan minskar inverkan på havsmiljön. Detta näringsrika havsvatten ger emellertid inte bara en 
negativ inverkan, det är tack vare detta havsvatten som akvakulturen drivs (Yamada, Hoshi, & 
Ikegami, 2009).  

Det kalla havsvattnet innehåller en stor mängd mättad upplöst koldioxid. Denna koldioxid släpps 
ut när vattnet pumpas upp till ytan. I jämförelse med koldioxidutsläppen hos OTEC-system och 
produktion av elektricitet från fossila bränslen motsvarar det dock endast 1 % (Khaligh & Onar, 
2009). 

2.5 Problem	  med	  OTEC	  
Det finns olika problem associerat med OTEC-system. Installationen av de långa rören för att 
pumpa det kalla djupshavsvattnet kan innebära komplikationer. Ett exempel är en anläggning 
som genererar 100 MW eleffekt. Denna kräver 400 m3/s varmt vatten och 200 m3/s kallt vatten, 
vilket innebär en rördiameter på 16 m respektive 11 m. Detta medför svårigheter då rördelarna 
ska sammanfogas till en enhet. (Vega L. , Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), 1999). I 
ett OC-OTEC är det endast 0,5 % av det varma havsvattnet som förångas och detta vid ett lågt 
tryck, vilket kräver stora turbiner för att generera hög elektricitet (Etemadi, Emdadi, Asef Afshar, 
& Emami, 2011).  

2.6 Placering	  av	  OTEC-‐anläggning	  

Det finns två alternativa sätt att placera ut en OTEC-anläggning; landbaserad och havsbaserad, 
där havsbaserad är den mest fördelaktig (Laestander & Laestander, 2012).  

En helt landbaserad anläggning kräver branta kuster för att ha tillgång till kallt havsvatten, vilket 
oftast hittas på vulkaniska öar. För att pumpa upp det kalla vattnet krävs det långa rör, vilket vid 
utplacering av dem uppstår problem. Då rören sträcker sig från kusten ända ner till havsbotten är 
de mycket känsliga. Beroende på vädret utsätts de för varierande vågor och havsströmmar. 
(Laestander & Laestander, 2012). En fördel med de landbaserade är att utvinningen av synergier 
underlättas, då inga dyra transportsträckor uppstår för att transportera tillbaka till landet. (Bechtel 
& Netz, 1998). 

Havsbaserade anläggningar använder kortare rör, då de är vertikalt riktad ner mot havsbotten. 
Kostnaden är en tredjedel mindre jämfört med den landbaserade, även om de inkluderande 
transportsträckorna tas hänsyn till (Laestander & Laestander, 2012).  

2.7 Rankine-‐cykel	  –	  En	  ångkraftprocess	  

Rankine-cykeln utgörs av en ångkraftprocess med syfte att omvandla den termiska energin till 
mekaniskt arbete. Den grundläggande ångkraftprocessen består av fyra delprocesser som 
genomförs kontinuerligt i varsin komponent i ett slutet kretslopp för arbetsmediet. De fyra 
ingående komponenterna är matarvattenpump, ånggenerator, turbin och kondensor, dess 
kopplingsschema kan ses i Figur 6.    
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Figur 6 .  De fyra delprocesserna i en Rankine-cykel bestående av matarpump, ånggenerator, turbin och kondensor, där a-d 

representerar olika tillstånd av arbetsmediet i respektive punkt.  (Ekroth & Granryd, 2006). 

Vid beräkning av processen skiljs idealiserat och verkligt tillstånd åt, där idealiserat tillstånd har 
isentropiskt förlopp i pump och turbin. I tillstånd a, se Figur 7 och 8, befinner sig arbetsmediet i 
vätskeform vid ett lågt tryck p2. Vätskan leds genom matarvattenpumpen och höjs till trycket p1. 
Pumpprocessen kräver ett tekniskt arbete 𝜀! . Vätskan befinner sig nu i verkligt tillstånd b och 
strömmar in i ånggeneratorn där värme 𝑞! tillförs till systemet. Temperaturen stiger hos 
arbetsmediet och övergår till ånga. I turbinen expanderar ångan från tillstånd c till verkligt tillstånd 
d. Entalpifallet medför rotation i turbinskovlarna och ett mekaniskt arbete 𝜀! uppstår. För att 
skapa och bibehålla ett lågt tryck efter turbinen kondenseras ångan till vätska i kondensorn. 
Kondensorn avger värme 𝑞!    till ett yttre kylmedium och processen har återgått tillståndet a. 
Tillfört tekniskt arbete och bortfört värme tecknas med absolutbeloppstecken eftersom de får 
negativt tecken.  

 
Figur 7 .  Temperatur och Entropi diagram för ammoniak (Ekroth & Granryd, 2006). 
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Figur 8 .  Entalpi- och entropidiagram för ammoniak (Ekroth & Granryd, 2006). 

Arbetet 𝜀! som utvinns från kretsprocessen under ett varv beräknas genom att ta differensen 
mellan turbin- och pumparbetet. Arbetet beräknas enligt  

 

 c T Pε ε ε= −  (1) 

där 𝜀! betecknas som cykelns totala arbete, 𝜀! turbinarbetet och 𝜀!  pumparbetet. Ett annat 

förhållande för arbetet 𝜀! , då pump och turbin ofta anses arbeta adiabatiskt, är differensen mellan 
den tillförda värmen i ånggeneratorn och den bortförda i kondensorn.  

 1 2c q qε = −  (2) 

där 𝑞! är den tillförda värmen och 𝑞!   den bortförda värmen. Vid beräkning av termiska 
verkningsgraden ηt kan följande uttryck ställas upp  

 1 2 2

1 1 1 1

1T pc
t

q q q
q q q q

ε εε
η

− −
= = = = −  (3) 

Vid en översiktlig analys kan det i regel försumma strömningsförlusterna och tryckfallen i 
ånggeneratorn och i kondensorn vilket innebär att förloppen anses isobariska. Vid försumbara 
ändringar för hastighets- och höjdtermer fås arbetet för respektive komponent enligt 
ekvationerna nedan: 

Pump: p b ah hε = −  (4) 

Förångare: 1 c bq h h= −  (5) 

Turbin: T c dh hε = −  (6) 



13 
 

Kondensor: 2 d aq h h= −  (7) 

där entalpi betecknas h och samtliga index a-d hänvisas till punkterna i Figur 6.  

2.8 Värmeväxlare	  
Värmeväxlare förekommer i många tekniska tillämpningar med syfte att överföra värme från ett 
medium till ett annat. De kan tillämpas i ångpannor, kondensorer, matarvattenförvärmare och i 
luftvärmare. Vid industriella processer representerar ofta utrustningen för värmeväxling en stor 
andel av anläggningskostnaden.  

Värmeväxlare brukar särskiljas i två huvudgrupper. I den rekuperativa värmeväxlaren, som även 
är den vanligaste typen av de två huvudgrupperna, skiljs de två aktuella strömmande medierna åt 
med en fast vägg genom vilken värmeutbytet sker. 

Andra typen är den regenerativa värmeväxlaren där medierna som skall kylas respektive värmas, 
växelvis strömmar genom ett utrymme försett med ett fyllningsmaterial. Fyllningen bör ha en stor 
area med en stor värmekapacitet och dessutom ha ett litet strömningsmotstånd. Det varma 
mediet leds in i utrymmet och strömmar genom fyllningsmaterialet, vilket gör att fyllningen 
värms upp. I nästa skede avges den upptagna värmen till det kallare mediet, som då 
genomströmmar fyllningen.  

Den rekuperativa värmeväxlaren har flera utgångsformer, de två vanligaste är motströms- 
respektive medströmsvärmeväxlare. Skillnaden är strömningsriktningen på de två medierna. Vid 
motströms värmeväxling möter de två medierna varandra, medan vid medströms värmeväxlingen 
har medierna samma strömningsriktning. I Figur 9 visas en schematisk bild över hur 
temperaturen förändras i de två olika medier, 1 och 2, beroende på strömningsriktning (Ekroth & 
Granryd, 2006).  

 
Figur 9 .  Temperaturförändringen i motströms- respektive medströmsvärmeväxlare. (Ekroth & Granryd, 2006) 
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Det överförda värmeflödet 𝑄 kan skrivas som en energibalans mellan de två medierna 

 1 1 1 2 2 2ΔT ΔTp pQ m c m c= =⋅ ⋅ ⋅ ⋅& & &  (8) 

där 𝑚 betecknar massflödet, 𝑐!    betecknar specifik värmekapacitet och ∆𝑇 betecknar 
temperaturskillnad mellan in- och utloppet. Vid beräkning av det överförda värmeflödet i en 
värmeväxlare antas temperaturdifferensen mellan de två medierna utmed värmeväxlarytan ej 
konstanta. På så sätt beräknas ett medelvärde av medeltemperaturdifferensen 𝜗!,  som tar hänsyn 
till temperaturförändringen längs ytan enligt följande 

 1 2

1

2
ln( )

m
ϑ ϑ

ϑ
ϑ
ϑ

−
=  (9) 

där temperaturdifferensen i respektive värmeväxlare, i Figur 9, används olika temperaturer vid 
beräkning. I motströmsvärmeväxlare definieras 𝜗! temperaturdifferensen mellan utlopps-
temperatur för medium 1 och inloppstemperatur för medium 2, och tvärtom för 𝜗!. I 
medströmsvärmeväxlare definieras 𝜗! temperaturdifferensen mellan inloppstemperaturerna samt 
𝜗! utloppstemperaturerna för medierna 1 och 2. Medeltemperaturdifferensen 𝜗! definieras även 
som LMTD, Log Mean Temperature Difference (Holman, 2010). För att beräkna det överförda 
värmeflödet  𝑄 tillämpas LMTD-metoden, vilket definieras enligt följande 

 mQ U A ϑ⋅ ⋅=&  (10) 

där U betecknar övergångstalet och A arean.  

2.9 Strömningsmekanik	  

Strömningsmekanik handlar om studier av vätskors och gasers mekanik. Detta behöver tas 
hänsyn till vid beräkningar i rörströmningar och därför introduceras de relevanta områdena inom 
strömningsmekanik. 

2.9.1 Hydrostatik	  

Tryck mäts alltid som en differens mellan två tryck. Ofta är det ena av dessa ett referenstryck och 
de två dominerande referenstryck som används är dels det omgivande atmosfärstrycket och dels 
vakuum, det vill säga trycket i ett helt evakuerat kärl. Tryck som mätts med vakuum som referens 
kallas absoluttryck. Det finns något som kallas för över- och undertryck. Om det omgivande 
atmosfärstrycket används som referenstryck representerar uttrycken det som de låter; över- och 
undertryck betyder var de befinner sig i förhållande till referenstrycket, se Figur 10 (Karlsson, 
2012).  
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Figur 10.  Olika representationer av trycket 

Trycket i en fluid varierar med nivån i tyngdkraftsfältet. Vid hydrostatisk jämvikt, för vertikala 
fall, kommer denna ekvation att tillämpas 

 0 0( )p p g z zρ− = ⋅ ⋅ −   (11) 

Där 𝑝 − 𝑝! är tryckskillnaden mellan önskad tryck och referenstrycket, 𝜌 densiteten, g 
gravitationsaccelerationen och 𝑧! − 𝑧  är höjdskillnaden mellan referensnivån och önskad höjd.  

2.9.2 Viskös	  strömning	  

Strömningar utsätts för viskösa effekter och det har en stor betydelse i hela strömningsfältet. Det 
krävs 1 000 meter långa rör för att pumpa upp det kalla havsvattnet och därför är det viktigt att ta 
hänsyn till de viskösa krafterna vid beräkningarna. I strömrörsriktning kan det uppkomma 
laminär eller turbulent strömning, beroende på olika faktorer (Karlsson, 2012). Om strömningen 
antar laminär eller turbulent strömning avgörs genom att beräkna Reynolds tal. Det är ett 
dimensionslöst tal och anger fluidens karaktär. Reynolds tal Re definieras normalt som 

 
Re 2300 laminär

Re ,  för rörsströmning gäller 
Re 2300 turbulent

u dρ
µ

< −⎧⋅ ⋅
= ⎨

> −⎩
  (12) 

där 𝑢 är medelhastigheten över rörets tvärtsnitt, 𝑑 rörets (inner)diameter och 𝜇 den dynamiska 
viskositeten. Vid viskös strömning genom rör har man ett tryckfall i strömningsinriktningen, ofta 
kallat tryckförlust. Ett vanligtvist stort bidrag till denna tryckförlust orsakas av friktionen mellan 
fluiden och väggarna i röret, men även exempelvis rörkrökar, areaändringar och ventiler bidrar 
också till tryckförlusten. Utgångspunkten vid all analys av tryckförluster bör därmed vara den 
generalisade Bernoulli’s ekvation (Karlsson, 2012). Den generaliserade Bernoulli’s ekvation 
definieras som nedan 

 
2 21 2
1 21 2

1 1
2 2

förlustpp pu g z u g z
ρ ρ ρ

Δ
+ ⋅ + ⋅ = + ⋅ + ⋅ +  (13) 

där denna ekvation förutsätter att fluiden strömmar från position 1 i rörledningen till position 2. 
Den sista termen på högerledet i ekvationen, ∆𝑝!ö!"#$%, representerar tryckförlusten. Tryck-
förlusten delas in i två termer; en engångsförlustterm och en friktionsterm, och de har olika 
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innebörd. Alla tryckförluster utom den som orsakas av den rena friktionen mot väggarna kallas 
för engångsförluster  ∆𝑝!"#å!", och den kan skrivas som följande 

 
21

2engångp uα ρΔ = ⋅   (14) 

där 𝛼 är dimensionslös och kallas för förlustfaktorn. Den dimensionslösa förlustfaktorn är dels 
en funktion av Reynolds tal och dels av geometriska parametrar för den komponent som 
genererar tryckförlusten, det vill säga areaändringar, krökformar etc. Friktionstermen 
representerar emellertid de tryckförluster som orsakas enbart av friktionen mot rörväggarna. 
Definitionen för friktionsförlusten orsakad av friktionen mot rörets väggar blir 

 
24 1

2friktion
f lp u
d

ρΔ = ⋅  (15) 

där f är friktionsfaktorn som också är beroende av Reynolds tal och l rörets längd.  

2.10 Elproduktionskostnad	  för	  en	  OTEC-‐anläggning	  
Electric Power Research Institute har utvecklat en formel som beskriver produktionskostnaden för el 
hos en OTEC-anläggning (Vega L. , Economics of Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) , 
1992).  

 ( ) / ( )elkostnadp FC CC OM G CR NP CF HY= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   (16) 

Kostnaden som fås uttrycks i dollar per kWh och formeln tar hänsyn till ett antal faktorer som 
ger en verklig bild över produktionskostnaden. Beteckningen FC står för räntesatsen av 
kapitalkostanden CC ($), ett lån från staten. Termen OM är underhållskostnaden (%), G livslängd 
(år) och CR återhämtningsfaktorn för kapitalkostnaden (%). Nettoeffekten i anläggningen 
betecknas NP (kW) som multipliceras med produktionskapacitetsfaktorn CF (%) och antal 
produktionstimmar per år HY (h). Formeln tar ej hänsyn till synergier. 

2.10.1 El-‐	  och	  färskvattenpris	  

I en OTEC-modell används färskvatten som en intäkt för att reducera anläggningens 
produktionskostnad och kan justeras för att tillgodose olika marknadsförhållanden. På öar i Stilla 
havet kan värdet av färskvatten variera från 0,80 – 1,60 $/m3 (Vega L. A., Economics of Ocean 
Thermal Energy Conversion (OTEC): An Update, 2010). 

Enligt D. E. Cavrot är produktionskostnaden i OTEC-anläggningar ej konkurrenskraftiga jämfört 
med anläggningar som eldar olja och kan därför inte användas för kommersiellt syfte. 
Uppskattning indikerar att ett slutet havsbaserat system och ett öppet landbaserat system med en 
kapacitet på 40 MW skulle ha en produktionskostnad på 0,078 $/kWh respektive 0,104 $/kWh, 
inflation ger ett dagsvärde på 0,13 $/kWh respektive 0,16 $/kWh (CoinNews, 2013). Detta är 
inte gynnsamt då en anläggning som drivs med olja har en produktionskostnad oberoende storlek 
på 0,059 $/kWh, inflation ger ett dagsvärde på 0,10 $/kWh (CoinNews, 2013). Det slutna 
havsbaserade systemet har lägst produktionskostand av de två fallen ovan. Om det skulle 
konverteras till ett oljefatpris med avseende på inflation skulle priset hamna på 35$/fat. 
Dåvarande, år 1993, var oljepriset i Nordsjön, 20 $/fat (Cavrot, 1993).  
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2.10.2 Kapitalkostnader	  

I Tabell 1 presenteras den första generations OTEC-anläggningar som finns installerad i USA, 
Europa och Japan. Inflation har tagits till hänsyn på kapitalkostnaden för samtliga anläggningar. 

Tabel l  1 .  Kapitalkostnader för olika anläggningsstorlekar av den första generationens OTEC (Vega L. A., Economics of Ocean 
Thermal Energy Conversion (OTEC): An Update, 2010) 

Anläggnings storlek, 
MW-nettoeffekt 

Kapitalkostnad (CC) 
[$/kW] 

 
Land- och havsbaserad 

 
År 

 
1,4 41 562 L 1992 
5 22 812 L 1995 

5,3 35 237 H 1994 
10 24 071 L 1992 
10 18 600 H 2010 
35 12 000 H 2010 
50 11 072 H 1992 

53,5 8 430 H 2010 
100 7 900 H 2010 

 

Kapitalkostnaderna inkluderar kostnad för samtliga komponenter i systemet, installationer, 
anläggningen, arbets- och transportkostnad. Det spekuleras att implementationer av liknande 
teknologier i framtiden kommer att reducera kapitalkostnad med 30 % (Vega L. A., Economics 
of Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC): An Update, 2010).  
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3. Metod	  	  
Arbetsgången för att uppnå de sökta målen inleds med en grundlig litteraturstudie. Den 
sammanställda litteraturstudiens syfte är att ge en djupare förståelse och kunskap kring OTEC, 
vilket underlättar när rimliga antaganden, begränsningar och ekvationer utförs i samtliga systems 
simuleringsprogram. Beräkningarna utförs både analytiskt och numeriskt. Till de numeriska 
beräkningarna används simuleringsprogrammet EES, Engineering Equation Solver, som hjälpmedel.  
Avslutningsvis sker en utvärdering av resultatet från lönsamhetsanalysen, som ska stå till grund 
för slutsatserna, och solfångare installeras i det mest lönsamma systemet. Hela arbetsgången kan 
illustreras med hjälp av ett flödesdiagram, se Figur 11.  

 

 
Figur 11.  Arbetsgången för att uppnå önskade mål. 
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4. Modell	  
I nedanstående avsnitt beskrivs den modell som tagits fram i projektet för respektive system, som 
ligger till grund då programmering ska genomföras. Modellen utgår från att jämföra de tre 
systemens ekonomiska lönsamhet och därefter avgöra om storleken på anläggningen påverkar 
lönsamheten. Därför är det viktigt att in-och utparametrar i varje modell är densamma så att de 
baseras på samma förutsättningar, vilket leder till en objektivare jämförelse.  

4.1 CC-‐OTEC	  	  

Modellen för slutet system bygger på energibalanser över de olika komponenterna i processen där 
bland annat temperaturdifferenser i värmeväxlare och olika mättnadstillstånd hos 
ammoniakcykeln har antagits. Följande ekvationer beskriver värmeöverföringen i värmeväxlaren: 

 
2 2 2,H O p H O H OQ m c T= ⋅ ⋅Δ& &  (17)  

 
3 3NH NHQ m h= ⋅Δ& &  (18) 

 mQ U A ϑ⋅ ⋅=&  (19) 

Storheterna i ekv. (17) och (19) har tidigare introducerats i avsnitt 3.8. I ekv. (18) fås 
värmeeffekten 𝑄 genom massflödet 𝑚 multiplicerat med entalpiändringen ∆ℎ (Havtun, 2010). I 
samtliga ekvationer står index H2O för vatten och NH3 för ammoniak. Turbineffekten erhålls 
genom att använda turbinarbetet, ekv. (6), multiplicerat med ammoniaks massflöde. 
Turbineffekten 𝐸!"#$%& fås ur följande ekvation  

 ( )
3turbi Hn c dNE m h h= ⋅ −& &   (20) 

Eleffekten 𝐸!"  ut från generatorn beräknas enligt ekvation 

 el turbin genE E η= ⋅& &  (21) 

där 𝜂!"# står för generatorns verkningsgrad. Eleffekten i cirkulationspumpen fås genom samma 
princip som turbineffekten, det vill säga pumparbetet, ekv. (4), multipliceras med ammoniakens 
massflöde. Cirkulationspumpens eleffekt 𝐸!"#!  definieras som följande 

 ( )
3pump N b aHm hE h= ⋅ −& &  (22) 

Rören för det varma och kalla vattnet som pumpas in i systemet antas ha cirkulärt tvärsnitt. Röret 
för att pumpa in det varma vattnet är parallellt med havsytan och eftersom det befinner sig på 
samma havsnivå uppstår inget hydrostatisktryckfall, det vill säga trycket vid rörets inlopp samt 
utlopp är densamma. Pumpeffekten 𝐸!"#!,!!    som krävs för att pumpa in varmvattnet blir därför 

 ( )2 2, ,pump vv friktion H O H O vv pE mp v η= Δ ⋅ ⋅ ⋅& &  (23) 

där 𝑣!!! är vattnets specifika volymkapacitet, 𝑚!!!,!!   varma vattnets massflöde och 𝜂! 
pumpens verkningsgrad (Karlsson, 2012). Däremot uppstår det tryckförändring i röret som ska 
pumpa upp det kalla havsvattnet. För att beräkna tryckfallen som sker i röret tillämpas ekv. (11) 
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och (13). Pumpeffekten  𝐸!"#!,!"    som krävs för att pumpa upp det kalla vattnet beräknas enligt 
följande 

 ( )( )2 2, 2, ,pump kv rör atm H O H O kv pp pE mv η= − ⋅ ⋅ ⋅& &  (24) 

där 𝑝!,!ö! − 𝑝!"# är tryckskillnaden mellan rörets utlopp samt atmosfärstrycket och 𝑚!!!,!"   
kalla vattnets massflöde. 

Den totala nettoeffekten  𝐸!"##$   fås ur  

 , ,netto el pump pump vv pump kvE E E E E= − − −& & & & &   (25)  

Följande antagande har gjorts i grundfallet för det slutna systemet: 

• Tryckförlust i den slutna cykeln försummas  
• Varmvattnets och kallvattnets inloppstemperatur sätts till 26°C respektive 4°C 
• Ammoniaken antas vara mättad ånga innan och efter turbin samt mättad vätska efter 

kondensor 
• Ammoniaken i kondensorn antas ha samma temperatur under hela vätskebildningsfasen 

då entalpin rör sig från mättad ånga till mättad vätska 
• Isentropisk verkningsgrad för pump och turbin är 0,75 respektive 0,801 
• Verkningsgrad för generator antas vara 0,972 
• Förångare och kondensor antas arbeta motströms 
• Rörlängd för varmvatten och kallvatten är 80 m respektive 1 000 m 
• Temperaturskillnad mellan varmvattnets inloppstemperatur och ammoniakens 

utloppstemperatur i värmeväxlaren sätts till 4°C 
• Temperaturskillnad mellan varmvattnets inlopp- och utlopptemperatur i förångare sätts 

till 3°C 
• Temperaturskillnad mellan kallvattnets inlopps- och utloppstemperatur i kondensor sätts 

till 4°C 
• Varmvattnets och kallvattnets densitet3 antas vara 1 027,70 kg/m3 respektive 1 032,48 

kg/m3  
• Tryckförlusttermen i rörströmning antas endast ske med friktionsförlust  ∆𝑝!"#$%$#&'. Alla 

engångsförluster ∆𝑝!"#å!" försummas 

 	  

                                                
1 (Vega L. A., Land-Based OC-OTEC Plant for the Production of Electricity and Fresh Water: 1.8 MW-gross, 1999) 
2 (Vattenfall, 2013) 
3 (Davis, 2013) 
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4.2 OC-‐OTEC	  
Vid beräkning av det öppna systemet ställs energibalanser upp (Avery & Wu, 1994). Till skillnad 
från det slutna systemet används havsvatten som arbetsmedium i processen. Vakuumkammarens 
energibalans uttrycks som följande    

 ( )2 2 2 2 2 2, , , ,H O p H O H O in ånga s H O ånga p H O H O utm c T m h m m c T⋅ ⋅ = ⋅ + − ⋅ ⋅& & & &   (26) 

där 𝑚 är massflöde, 𝑐! vattnets specifika värmekapacitet och 𝑇 temperatur. Indexen syftar till 
vilket aggregationstillstånd vattnet befinner sig i, H2O vätskeform och ånga gasform. 
Vattenångans entalpi då den lämnat lågtryckskammaren uttrycks som  ℎ! och fås genom 

 
2,s p H O ånga fgh c T h= ⋅ +   (27) 

där 𝑇! är förångningstemperatur och ℎ!" entalpin som krävs att omvandla ett kilo vatten från 
vätskeform till gasform.  

Turbineffekten 𝐸!"#$%& beräknas ur följande ekvation 

 ( )turbin ånga s etE m h h⋅= −& &   (28) 

där ℎ!" är vattenångans entalpi efter turbinen. Eleffekt ut ur systemet beräknas enligt ekv. (22). 

Energibalansen i kondensorn ges av formeln  

 ( )
2 2 2, ,H O p H O H O in ånga et ekm c T m h h⋅ ⋅ = ⋅ −& &   (29) 

där ∆𝑇 är kallvattnets temperaturskillnad mellan inlopp och utlopp i kondensorn och ℎ!" <är 
vattnets (som i kondensorn har övergått från ånga till vätska) entalpi då den passerat kondensorn. 

Pumparbete i respektive delprocess beräknas enligt ekv. (23) och (24). 

Systemets nettoeffekt fås genom att subtrahera de respektive pumpeffekterna från bruttoeffekten 
som erhålls i turbinen, se ekv. (25).  

Följande antagande har gjorts i grundfallet för det öppna systemet: 

• Tryckförlust i cykeln försummas  
• Vattnet antas vara mättad ånga efter vakuumkammaren samt mättad vätska efter 

kondensorn 
• Varmvattnets och kallvattnets inloppstemperatur sätts till 26°C respektive 4°C 
• Ångan som leds in i kondensorn antas ha samma temperatur under hela 

vätskebildningsfasen då entalpin rör sig från mättad ånga till mättad vätska 
• Isentropisk verkningsgrad för pump och turbin är 0,75 respektive 0,80 
• Verkningsgrad för generator antas vara 0,97 
• Verkningsgrad för vakuumkammare antas vara 0,954  
• Kondensorn antas arbeta motströms 
• Rörlängd för varmvatten och kallvatten är 80 m respektive 1 000 m 

                                                
4 (Avery & Wu, 1994) 
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• Temperaturskillnad mellan varmvattnets inlopp- och utlopptemperatur sätts till 3°C 
• Temperaturskillnad mellan kallvattnets inlopps- och utloppstemperatur sätts till 4°C 
• Varmvattnets partiella förångning i vakuumkammaren antas ske vid en temperatur på 

23°C vilket motsvarar ett förångningstryck vid denna temperatur 
• Varmvattnets och kallvattnets densitet antas vara 1 027,70 kg/m3 respektive 1 032,48 

kg/m3 
• Tryckförlusttermen i rörströmning antas endast ske med friktionsförlust  ∆𝑝!"#$%$#&'. Alla 

engångsförluster ∆𝑝!"#å!" försummas 

• Tryckfall i turbin antas vara 1,3 kPa 

4.3 HC-‐OTEC	  
På samma sätt som de två förstnämnda systemen ställs energibalanser upp. Då hybridsystemet 
baseras på både det slutna respektive öppna systemet kombineras tidigare nämnda ekvationer. 
Vakuumkammarens energibalans fås genom ekv. (26). Istället för att låta ångan som bildas i 
lågtryckskammaren driva turbinen, vilket var fallet i det öppna systemet, leds ångan vidare in i en 
värmeväxlare med syfte att förånga ammoniaken i den slutna cykeln, energibalans ställs upp enligt  

 
3 3ånga s NH NHm h m h= Δ⋅ ⋅& &   (30) 

Turbineffekten beräknas enligt ekv. (20) och energibalansen i kondensorn ställs upp enligt ekv. 
(17), (18) och (19). Pumparbete i respektive delprocess beräknas enligt ekv. (22), (23) och (24). 

Systemets nettoeffekt beräknas, liksom de föregående system, enligt ekv. (26).  

Följande antagande har gjorts i grundfallet för det öppna systemet: 

• Tryckförlust i den slutna cykeln försummas  
• Varmvattnet antas vara mättad ånga efter vakuumkammaren och är mättad vätska då den 

lämnat värmeväxlaren 
• Varmvattnets och kallvattnets inloppstemperatur sätts till 26°C respektive 4°C 
• Ammoniaken antas vara mättad ånga innan och efter turbin samt mättad vätska efter 

kondensor 
• Ammoniaken som leds in i kondensorn antas ha samma temperatur under hela 

vätskebildningsfasen då entalpin rör sig från mättad ånga till mättad vätska 
• Isentropisk verkningsgrad för pump och turbin är 0,75 respektive 0,80 
• Verkningsgrad för generator antas vara 0,97 
• Verkningsgrad för vakuumkammare antas vara 0,95  
• Förångare och kondensor antas arbeta motströms 
• Rörlängd för varmvatten och kallvatten är 80 m respektive 1 000 m 
• Temperaturskillnad mellan varmvattnets inlopp- och utlopptemperatur sätts till 3°C 
• Temperaturskillnad mellan kallvattnets inlopps- och utloppstemperatur sätts till 4°C 
• Varmvattnets partiella förångning i vakuumkammaren antas ske vid en temperatur på 

23°C vilket motsvarar ett förångningstryck vid denna temperatur 
• Varmvattnets och kallvattnets densitet antas vara 1 027,70 kg/m3 respektive 1 032,48 

kg/m3.  
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• Tryckförlusttermen i rörströmning antas endast ske med friktionsförlust  ∆𝑝!"#$%$#&'. Alla 
engångsförluster ∆𝑝!"#å!" försummas 

4.4 SOTEC	  

Installation av solfångare simuleras för det mest lönsamma systemet. Användning av solfångare i 
anläggningen gör det möjligt att erhålla en högre eleffekt i systemet. Två alternativ på hur 
solfångare placeras i systemet kommer att undersökas och jämföras. Ena alternativet, då 
solfångare placeras vid inloppet av varmvattnet, möjliggör ett högre förångningstryck i 
förångaren.  Andra alternativet placeras solfångaren efter förångaren vilket ger överhettning i 
systemet. I båda fallen medför större entalpiskillander i turbinen. Alternativet som visas ha bäst 
förutsättningar kommer att tillämpas i slutsystemet.  

4.5 Lönsamhetsanalys	  

I lönsamhetsanalysen undersöks elproduktionskostnaden för samtliga OTEC-system, se Figur 12. 
Lönsamhetsmodellen tar hänsyn till eleffekt och färskvatten, där färskvattenpris kommer att antas 
utifrån källor. Det är här tänkt att göra en så realistisk modell som möjligt. 

 
Figur 12.  Flödesdiagram över den ekonomiska lönsamhetsanalysen. 

Med hjälp av Tabell 1 ska en funktion av kapitalkostnad per eleffekt hos anläggningen 
interpoleras fram i programmet Excel. Den erhållna funktionen används för att uppskatta en 
kapitalkostnad för respektive system och storlek, vilket sätts in i formel (16). Enligt formel (16) 
ska det dessutom adderas övriga kostnader som tillkommer i verksamheten; såsom räntor, 
underhållningskostnad och livslängd. Färskvatten som utvinns ur processen antas vara en intäkt. 

För att beräkna den totala produktionskostnaden, elkostnadp  ($/kWh), subtraheras den totala 

verksamhetskostnaden med färskvattenintäkterna. Omskrivning av formeln (16) då det tas 
hänsyn till färskvattenintäkterna blir följande 

 ( )( ) / ( )elkostnadp FC CC OM G CR FI NP CF HY= ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅   (31) 

där FI – termen representerar synergiintäkterna och de resterande storheterna har introducerats i 
avsnitt 2.10. Färskvattenintäkt antas vara årsförbrukning och den beräknas enligt följande 
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 0,8 3600FI V HY= ⋅ ⋅ ⋅
g

 (32) 

där 0,8 är pris per volym kubikmeter och 𝑉 volymflödet. 

Följande antagande görs vid beräkning av produktionskostnadsanalysen: 

• FC = 8 %5 
• OM = 3 %6 
• G = 20 år 7 
• CR = 9 %6 
• CF = 80 %6 
• HY = 8760 h6 

Samtliga antaganden har hämtats från olika källor. 

 	  

                                                
5 (Vega L. A., Economics of Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC): An Update, 2010) 
6 (Cavrot, 1993) 
7 (Vega L. , Economics of Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) , 1992) 
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5. Resultat	  och	  diskussion	  	  
I detta kapitel presenteras samtliga resultat som anses relevanta till problemformuleringen. 
Resultatet presenteras i form av diagram och tabeller som diskuteras utförligt. Samtliga 
beräkningar har genomförts i simuleringsprogrammet EES, programmeringskoderna finns att 
granska i Bilaga 3, 4 och 5. Programmeringskoderna är baserade på de antaganden som gjorts i 
avsnitt 4.1, 4.2, 4.3.  

5.1 Produktionskostnadsanalys	  	  

I produktionskostnadsanalysen undersöks tre aspekter; nettoeffekt, färskvatten och kapital-
kostnad för att slutligen kunna beräkna produktionskostnaden.  

5.1.1 Nettoeffekt	  	  

I Figur 13 visas resultatet över de tre systemens nettoeffekter som funktion av massflöde 
varmvatten in i systemet.  

 
Figur 13.  Den erhållna nettoeffekten i samtliga system, CC-, OC- och HC-OTEC, beroende på det varma massflödet. 

I diagrammet kan utläsas att vid låga massflöden är skillnaderna mellan de tre systemens 
nettoeffekt små, när massflödet ökar växer skillnaderna. Det kan konstateras att CC-OTEC 
producerar högst eleffekt per massflöde. Om endast nettoeffekt prioriteras och synergier utesluts 
är CC-OTEC det bästa alternativet medan OC-OTEC, som producerar lägst eleffekt enligt 
simuleringen, är det sämsta alternativet.  

I simuleringsprogrammet har massflödet på kallvatten beräknats fram genom energibalanser. Med 
detta tillvägagångssätt blir massflödet av kallt vatten ungefär lika stort som det varma. Enligt källa 
(Vega L. , Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), 1999) förespråkas ett massflöde på 
kallvatten som är hälften av det varma, då kallvatten anses vara en dyrare resursvara. Denna 
faktor har inte tagits med i modellen. Om detta skulle göras krävs en större värmeväxlare som 
medför en högre anläggningskostnad, men samtidigt ger detta en lägre pumpeffekt vilket 
resulterar i en högre nettoeffekt. Detta i sin tur skulle reducera produktionskostnaden eftersom 
det produceras högre effekt per massflöde. Den modell som gjorts medför en större pumpeffekt 
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på grund av det stora massflödet, vilket reducerar nettoeffekten. Med andra ord krävs antingen 
större pumpeffekt eller större värmeväxlare, detta är en avvägning. En modell med större 
värmeväxlare och ett mindre massflöde skulle påverka lutningen på kurvorna i Figur 13. 

5.1.2 Färskvatten	  	  

I Figur 14 visas det erhållna färskvattnet från de tre systemen. Färskvatten som utvinns visas som 
en funktion av varmvattnets massflöde.  

 

Figur 14.  Den erhållna mängden färskvatten i de samtliga system som funktion av massflöde varmvatten in. 

Resultatet för färskvatten visar att OC- och HC-OTEC producerar samma mängd färskvatten, 
medan CC-OTEC-system inte producerar något färskvatten, vilket är anledningen till att CC-
OTEC producerar högst eleffekt. Färskvattnet ses som en ren intäkt, vilket kommer att påverka 
produktionskostnadsanalysen.  

Enligt avsnitt 3.3.1 producerar en 1 MW-anläggning 4500 m3 per dag vilket skulle försörja 20 000 
människor. Detta ger en kvot på 225 liter per invånare. Om denna kvot antas gälla skulle en OC- 
och HC-OTEC-anläggning med ett massflöde av varmt vatten på 150 000 kg/s kunna producera 
0,78 m3/s färskvatten. Detta motsvarar cirka 67 000 m3 per dag vilket skulle kunna förse en 
population på cirka 300 000. 

5.1.3 Kapitalkostnad	  (CC)	  

Tidigare i avsnitt 4.5 nämns att en funktion av kapitalkostnaden per eleffekt CC ska tas fram. 
Kapitalkostnaden CC beräknas genom interpolering av den första generationens OTEC-
anläggningar och funktionen ger en generell kapitalkostnad, där hänsyn inte tas till ett specifikt 
system. De plottade punkterna i Figur 15 visar värdena för kapitalkostnad ur Tabell 1. Med 
hänsyn till att dessa punkter representerar olika system, innebär detta att funktionen är densamma 
för samtliga system oberoende av komponenter i anläggningen.  
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Figur 15.  De plottade punkterna är tagna ur Tabell 1. Ovanstående ekvation beskriver kapitalkostnaden som funktion av 
eleffekt. 

Den erhållna funktionen definieras enligt följande 

 0,418955653y x−= ⋅  (33) 

där y är kapitalkostnaden per eleffekt, x eleffekt uttryckt i kW som motsvarar storheten NP. 
Diagrammet visar att en anläggning med högre eleffekt ger en lägre kapitalkostnad per installerad 
kW.  

Antagandet att ekv. 33 gäller för de samtliga tre system är en grov generalisering, men liknande 
interpolering har även gjorts av Luis Vega (Vega L. A., Economics of Ocean Thermal Energy 
Conversion (OTEC): An Update, 2010).  

Kapitalkostnaden CC kan nu beräknas enligt följande 

 0,418955653CC NP NP−= ⋅ ⋅   (34) 

Beteckningen CC i formel (31) ersätts med Ekv. (34).  
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5.1.4 Produktionskostnad	  

Produktionskostnaden för respektive system plottas mot massflöde varmvatten, se Figur 16.  

 
Figur 16.  Produktionskostnad för samtliga system där alla är en funktion av massflöden. 

Utifrån Figur 16 är det svårt att urskilja vilket system som har lägst produktionskostnad. 
Skillnaden i kostnaden mellan de olika systemen är marginell och därmed redovisas detta för 
utvalda massflöden i tabellform för att förtydliga diagrammets resultat, se Tabell 2. 

Tabel l  2 .  Produktionskostnad vid ett bestämt massflöde. 

Massflöde 

[kg/s] 

Produktionskostnad 
för CC-OTEC 

[$/kWh] 

Produktionskostnad 
för OC-OTEC 

[$/kWh] 

Produktionskostnad 
för HC-OTEC 

[$/kWh] 

1 35,5 42,29 39,12 

5 18,12 21,54 19,93 

10 13,56 16,1 14,9 

50 6,92 8,179 7,572 

100 5,179 6,102 5,651 

500 2,643 3,075 2,852 

1 000 1,978 2,282 2,118 

5 000 1,009 1,126 1,049 

10 000 0,7553 0,8225 0,7683 

50 000 0,383 0,3784 0,3579 

100 000 0,2818 0,2597 0,2482 

150 000 0,2319 0,2037 0,1963 
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Enligt Tabell 2 med utvalda massflöden upp till 10 000 kg/s har det slutna systemet lägre 
produktionskostnad jämfört med de andra systemen. Mellan massflöde 10 000 kg/s – 50 000 
kg/s erhålls en lägre produktionskostnad i OC- och HC-OTEC jämfört med CC-OTEC. Även 
om OC-OTEC har lägre kostnad än CC-OTEC, kommer den aldrig att understiga 
produktionskostnaden för ett HC-OTEC. På grund av detta förblir HC-OTEC alltid mer 
lönsamt jämfört med ett OC-OTEC. Det kan konstateras att OC-OTEC utesluts vid val av det 
mest lönsamma systemet. I Figur 17 visas ett mer detaljerat diagram över skärningspunkten, där 
undersökningen sker mellan massflödena 10 000 – 20 000 kg/s. 

  
Figur 17.  Ett förtydligande diagram på skärningspunkten då kostnaden för HC-OTEC understiger CC-OTEC. 

I Figur 17 visas var skärningspunkten finns och denna punkt kan approximeras till 15 060 kg/s, 
beräkning och resultat kan ses i Bilaga 1. Resultatet, med beräkningar som baseras på antaganden i 
grundfallet, visar att det mest lönsamma systemet varierar beroende på massflödet av varmt 
ytvatten in i anläggningen. Anläggningar med ett massflöde upp till 15 060 kg/s visar sig vara 
mest ekonomiskt lönsamt då systemet baseras på ett CC-OTEC. Detta resultat anses realistiskt då 
färskvattenintäkterna inte blir tillräckligt stora i OC- och HC-OTEC för att övervinna den höga 
eleffekten som CC-OTEC ger. När massflödet passerat denna gräns, 15 060 kg/s, visar resultatet 
att anläggningar baserat på ett HC-OTEC ger bäst ekonomisk lönsamhet. Även OC-OTEC blir 
mer lönsamt än CC-OTEC vid högre massflöden på grund av det erhållna färskvattnet, men 
lyckas aldrig understiga produktionskostnaden för HC-OTEC. Detta anses rimligt då HC-OTEC 
ger högre eleffekt än OC-OTEC och samtidigt erhåller de samma mängd färskvatten. Oberoende 
av system, visar resultatet att produktionskostnaden reduceras då massflödet ökar, det vill säga 
storleksmässigt är anläggningen mer lönsam om den är större. Detta innebär att det mest 
optimala vore en stor anläggning med HC-OTEC. Samtliga lönsamhetsanalyser baseras på 
produktionskostnad, vilket anses relevant. Marknaden styr elpriset och anläggning med lägst 
produktionskostnad ger högst vinst.  

Den enda synergiintäkt som tagits med i produktionskostnadsanalysen är färskvatten. Om 
akvakultur och fjärrkyla inkluderas skulle detta bidra till en lägre produktionskostnad och på så 
sätt bli mer konkurrenskraftig mot anläggningar som drivs med olja. Vikten av synergier beror på 
geografiskt läge och behovet i samhället.  
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5.2 Installation	  av	  solfångare	  
Det är konstaterat att HC-OTEC är det mest lönsamma systemet och därmed utvecklas detta 
med solfångare, benämnt SOTEC. Installation av solfångare för att undersöka om 
verkningsgraden förbättras provas på två sätt; genom temperaturhöjning av ytvattnet till 
värmeväxlaren, och genom överhettning av ammoniak från förångaren. I grundfallet utan 
solfångare är temperaturen på ytvattnet 26°C och med dessa förutsättningar blir temperaturen för 
ammoniak 18,84°C, därmed sätts dessa två som referenstemperaturer. I Figur 18 visas hur 
nettoeffekten påverkas vid uppvärmning av ytvattnet med 20-40°C. 

 
Figur 18.  Nettoeffekt där ytvattnets temperatur höjs med 20-40°C, där grafen för 26°C är referenstemperatur. 

I Figur 19 visas nettoeffekten för överhettning av ammoniak med samma temperaturhöjning. 

 
Figur 19.  Nettoeffekt där arbetsmediets (ammoniak) temperatur höjs med 20-40°C, där grafen 18,84°C är referenstemperatur. 
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I både Figur 18 och 19 noteras att installation av SOTEC ger en ökad nettoeffekt. Detta är 
rimligt och stämmer överens med avsnitt 3.2.4, då en ökad temperaturhöjning bidrar till ett högre 
entalpivärde. Den termiska verkningsgraden är beroende av nettoeffekten som utvinns från 
systemet. Med ökad nettoeffekt genom förhöjd temperatur bör även den termiska 
verkningsgraden förbättras.  

I Figur 20 illustreras hur verkningsgraden förändras när det sker en temperaturhöjning på 
ytvattnet. 

 
Figur 20.  Verkningsgrader för olika temperaturhöjningar på ytvattnet, där 26°C är referenstemperatur. 

I Figur 21 redovisas verkningsgraderna för ammoniak med samma temperaturhöjning.  

 
Figur 21.  Verkningsgrader för olika överhettningstemperaturer på ammoniak, där 18,84°C är referenstemperatur. 

I både Figur 20 och 21 konstateras att med hjälp av SOTEC förbättras den termiska 
verkningsgraden hos OTEC-anläggningen. Den ökade entalpiskillnaden i turbinen bidrar till en 
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högre turbineffekt, detta resulterar i att större nettoeffekt erhålls. Den tillförda värmeeffekten 
ökar med temperaturen, men dess gradient har en lägre lutning jämfört med nettoeffektens 
gradient, vilket är anledningen till att den termiska verkningsgraden förbättras. 

En intressant aspekt med SOTEC är, att en temperaturhöjning på ytvattnet är mer gynnsam 
jämfört med överhettningen på ammoniak när båda höjs med 20-30°C, det vill säga den har 
bättre termisk verkningsgrad. Däremot om de höjs med 30-40°C är överhettningen på ammoniak 
mer gynnsam. De största avvikelserna mellan de två metoderna sker vid en temperaturökning 
med 20°C. Differensen mellan de termiska verkningsgraderna är 0,25 % och ur ett 
nettoeffektperspektiv blir differensen 3,6 MW. Med större temperaturökning minskas 
avvikelserna mellan metoderna. De differenser som beräknats kan ses i Bilaga 2. 

SOTEC kommer antagligen bidra till en lägre produktionskostnad hos OTEC-anläggningen med 
tanke på att den termiska verkningsgraden förbättras avsevärt. Funktionen för kapitalkostnad tar 
inte hänsyn till kostnaden för solfångare, detta gör att det inte går att avgöra om 
produktionskostnaden blir lägre hos SOTEC. För att göra detta bör kostnaden för solfångare 
inkluderas i kapitalkostnaden, vilket skulle vara ett sätt att vidareutveckla simuleringsmodellen.   

Med de förutsättningar som har antagits i simuleringsprogrammet är Carnotverkningsgraden för 
samtliga OTEC-system 7,4 %, men detta är enbart den teoretiska verkningsgraden som OTEC-
anläggningarna kan uppnå. Den termiska verkningsgraden är mindre än 50 % av Carnots, som 
Figur 20 och 21 visar. Detta innebär att en OTEC-anläggnings produktivitet och effektivitet är 
låg jämfört med många andra primärenergikällor. Till exempel kan ett vattenkraftverk uppgå till 
så mycket som 90 % (Fortum, 2013), vilket är en markant skillnad. På grund av den låga 
verkningsgraden krävs därför stora anläggningar för att OTEC ska vara kommersiellt gångbart, 
vilket antyds även i Figur 16 eftersom små anläggningar har hög produktionskostnad. I alla 
avseenden indikeras att SOTEC förbättrar den termiska verkningsgraden. Med hjälp av 
solfångare uppnår anläggningen en Carnot- och termisk verkningsgrad på cirka 18 % respektive 
11 %, när arbetsmediet höjs med en temperatur på 40°C. Fortfarande är det en avsevärd skillnad 
jämfört med ett vattenkraftverk. I jämförelse med den konventionella OTEC-anläggningen, ökas 
produktiviteten och effektiviteten med en faktor på 2,5. Detta är ett motiv till att SOTEC bör 
installeras. 

5.3 Känslighetsanalys	  	  

Nedan presenteras känslighetsanalyser för parametrar som har störst påverkan på resultatet.  

5.3.1 Rördiameter	  	  

Rördiameter har en betydande roll vid bestämmande av Reynolds tal. Strömningen närmast 
rörväggarna, det vill säga gränsskiktet, bromsas upp pga. den inre friktionen i fluiden. Då 
strömningen är turbulent sker en kraftigare omblandning i röret och friktionen ökar. I början av 
inloppssträckan avtar trycket snabbare eftersom kraften som orsakas av tryckgradienten inte bara 
ska övervinna friktionen, utan också accelerera delar av fluiden. 

Om rördiametern är liten betyder det att massflödet är för stort i kombination med rördiametern. 
Pumparna kräver alltså större effekt för att kunna hålla massflödet på den givna nivån och således 
sjunker nettoeffekten, vilket illustreras i Figur 22, 23 och 24. 
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Figur 22.  Den erhållna nettoeffekten i ett CC-OTEC system som funktion av massflöde varmvatten in i systemet, där respektive 

graf representerar en specifik diameter på varm- och kallvattnets inlopps rör. 

 

 
Figur 23.  Den erhållna nettoeffekten i ett OC-OTEC system som funktion av massflöde varmvatten in i systemet, där respektive 

graf representerar en specifik diameter på varm- och kallvattnets inlopps rör. 
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Figur  24.  Den erhållna nettoeffekten i ett HC-OTEC system som funktion av massflöde varmvatten in i systemet, där respektive 
graf representerar en specifik diameter på varm- och kallvattnets inlopps rör. 

De krökta kurvorna illustrerar att respektive rördiameter uppnår en kritisk punkt, där massflödet 
blir för stort i förhållande till rördiametern. Efter den kritiska punkten krävs mer pumpeffekt och 
nettoeffekten avtar. När kurvorna skär x-axeln kräver pumparna mer eleffekt än vad 
anläggningen själv producerar. För att åstadkomma en mer objektiv jämförelse krävs det att 
rördiametern för samtliga system väljs lika. Den optimala rördiameter som ger minst avvikelser 
när massflödet uppgår till 150 000 kg/s är 6 m, vilket visas i Figur 22, 23 och 24. Av denna 
anledning väljs 6 m som inparameter i simuleringen.   

5.3.2 Temperatur	  	  

Temperaturen vid ytvattnet förändras beroende på klimatet och då det är mer sannolikt att 
ytvattentemperaturen förändras jämfört med det kalla djuphavsvattnet, därmed utförs 
känslighetsanalysen på ytvattnet. I Figur 25, 26 och 27 undersöks respektive systems känslighet då 
ytvattnet temperatur varierar mellan 24-28°C. 
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Figur 25.  Den erhållna nettoeffekten i ett CC-OTEC system som funktion av massflöde varmvatten in i systemet, där respektive 
graf representerar en specifik inloppstemperatur för varmvatten. 

 

 

Figur 26.  Den erhållna nettoeffekten i ett OC-OTEC system som funktion av massflöde varmvatten in i systemet, där respektive 
graf representerar en specifik inloppstemperatur för varmvatten. 
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Figur 27.  Den erhållna nettoeffekten i ett HC-OTEC system som funktion av massflöde varmvatten in i systemet, där respektive 
graf representerar en specifik inloppstemperatur för varmvatten. 

Samtliga diagram ger en högre nettoeffekt när ytvattnets temperatur ökar. Det kan fastställas att 
CC-OTEC, Figur 25, har högst nettoeffekt vid alla de fem temperaturerna jämfört med de andra 
systemen. Utifrån känslighetsanalysen kan det konstateras att ytvattnets temperatur påverkar 
samtliga system. Beroende på vilken temperatur som väljs, ger det antingen högre eller lägre 
nettoeffekt, vilket i sin tur påverkar produktionskostnadsanalysen.  Under ett dygn varierar 
havstemperaturen, vilket modellen ej tar hänsyn till. Vid förbättring av modellen bör 
temperaturvariationen i tropiska havsområden studeras. Om temperatur-skillnaderna beaktas i 
simuleringen blir modellen mer exakt.  
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5.3.3 Produktionskostnad	  med	  ökad	  färskvattenpris	  	  

Färskvattenpriset varierar mellan 0,8 – 1,6 $/kWh och påverkar produktionskostnaden. I Figur 
28 illustreras hur produktionskostnaden förändras med ökat färskvattenpris. 

 
Figur 28.  Produktionskostnad med varierande färskvattenpris för öppet- och hybridsystem.	  

Figur 28 visar att ett ökat färskvattenpris ger en lägre produktionskostnad för OC- och HC-
OTEC, vilket resulterar i att skärningspunkten förflyttas. Övergången till en lägre 
produktionskostnad för de båda systemen i förhållande till det slutna systemet sker vid lägre 
massflöde än i grundfallet. På så sätt är det viktigt att veta den aktuella marknadens 
färskvattenpris innan beslut tas om vilket system anläggningen ska innehålla. 

5.4 Modellens	  rimlighet	  

Det slutna och öppna systemets simuleringar har baserats på ekvationer från trovärdiga källor, 
vilket styrker modellen. Brist på källor som beskriver hybridsystemets ekvationer har lett till en 
viss osäkerhet av dess resultat. Utifrån det slutna och öppna systemets ekvationer samt tidigare 
termodynamiska kunskaper, läggs detta till grund för hybridsystemets simuleringsprogram.  

Anläggningens kapitalkostnad för samtliga system beräknades med ekv. (33). Detta ansågs vara en 
grov generalisering. Till exempel kommer utvecklingskostnader för respektive system kommer att 
vara avvikande på grund av olika ingående komponenter. Genom att utveckla en lågtrycksturbin 
som ett öppet system kräver, fordras större utvecklingskostnader än turbiner i ett slutet- 
respektive hybridsystem. Om utvecklingskostnaderna inkluderats skulle kapitalkostnaden se 
annorlunda ut. Samtidigt har öppet system endast en värmeväxlare medan slutet- och 
hybridsystem har två. Komponentkostnaden för värmeväxlare skulle kunna kompensera 
utvecklingskostnaden för lågtryckturbinen. Rörsystemet för alla system utgår från samma villkor 
(massflöde, rördiameter och rörlängd) och kan därför antas ha samma kostnader. Med detta 
resonemang kan ett trovärdigt antagande vara att ekv. (33) fungerar för samtliga system och på så 
sätt styrker detta rimligheten i modellen.  
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6. Slutsats	  och	  framtida	  arbeten	  
Det erhållna resultatet visar att det mest lönsamma systemet varierar med anläggningens storlek. 
De antaganden som gjorts i grundfallet visar att ett slutet system är mest ekonomiskt lönsamt när 
en anläggning arbetar med ett massflöde ytvatten upp till 15060 kg/s. En anläggning med ett 
massflöde över denna gräns bör baseras på ett hybridsystem då detta visas vara mest lönsamt. 
Resultatet visar även att produktionskostnaden varierar med anläggningens storlek. När storleken 
ökar reduceras produktionskostnaden. På så sätt kan det konstateras att en OTEC-anläggning, ur 
ett ekonomiskt perspektiv, ska arbeta med stora massflöden och drivas med ett hybridsystem. 
Installation av solfångare indikerar en högre eleffekt och en förbättrad verkningsgrad. Det kan 
inte fastställas om solfångare även bidrar till en lägre produktionskostnad, då 
kapitalkostnadsformeln ej tar hänsyn till detta.  

Enligt resultatet är en OTEC-anläggning, med dagens teknik, inte konkurrenskraftig jämfört med 
de primärenergikällor som drivs med fossila bränslen. Dessa anläggningar har en lägre 
produktionskostnad och på grund av detta är inte OTEC kommersiellt gångbart idag. Även om 
produktionskostnaden inte är lika konkurrenskraftig får det inte glömmas att dessa anläggningar 
är hållbara och kan ge användbara synergier, vilket är viktigt i många områden på Jorden. 

En vidareutveckling av produktionskostnadsanalysen skulle kunna vara att inkludera resterande 
synergier som OTEC kan ge, såsom akvakultur och fjärrkyla. Detta skulle bidra till en lägre 
produktionskostnad och öppna nya möjligheter i kommersiella sammanhang hos OTEC. 
Uppskattningen av anläggningens kapitalkostnad skulle kunna utvecklas mer individuellt för 
respektive system så att en mer specificerad kostnad skulle kunna beräknas. I 
simuleringsprogrammet har energibalanser styrt massflödena och medfört att det kalla vattnets 
massflöde blivit ungefär lika stort som det varma. Enligt källor är det mer optimalt att ha ett 
massflöde av kallt vatten som är hälften av det varma. Om hänsyn tas till detta i 
simuleringsprogrammet skulle det innebära ett sätt att utarbeta modellen.  
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Bilaga	  1	  –	  Skärningspunkt	  
Figur 17 är framtagen genom Excel och med hjälp av programmets inbyggda funktion kan 
ekvation för trendlinje beräknas.  

Trendlinjen för CC-OTEC uttrycks enligt följande 

 0,419y  35,904 x= ⋅  (1) 

där y är den erhållna nettoeffekten (kW) och x massflödet av varmt vatten (kg/s). Trendlinjen för 
HC-OTEC blir enligt följande 

 0,461y  53,779 x= ⋅  (2) 

Ekv. (1) och (2) sätts lika och skärningspunkt beräknas till 15 060 kg/s. 
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Bilaga	  2	  –	  Nettoeffekt-‐	  och	  verkningsgradsjämförelse	  
I nedanstående tabeller redovisas numeriska värden för att förtydliga Figur 18, 19, 20 och 21. I 
Tabell 1 visas nettoeffekten för temperaturhöjning på ytvattnet och i Tabell 2 överhettning på 
ammoniaken. Samtliga värden presenteras i kilowatt (kW) 

Tabel l  1 .  Nettoeffekten för ytvattnet med olika temperaturhöjningar, med 26°C som referenstemperatur. 

Massflöde 

[kg/s] 
26°C 46°C 51°C 56°C 61°C 66°C 

1 0,2838 0,8746 1,003 1,125 1,24 1,349 

5 1,419 4,373 5,015 5,623 6,199 6,744 

10 2,838 8,746 10,03 11,25 12,4 13,49 

50 14,19 43,73 50,15 56,23 61,99 67,44 

100 28,38 87,46 100,3 112,5 124 134,9 

500 141,9 437,3 501,5 562,3 619,9 674,4 

1 000 283,8 874,6 1 003 1 125 1 240 1 349 

5 000 1 419 4 373 5 016 5 624 6 199 6 745 

10 000 2 841 8 749 10 033 11 249 12 401 13 491 

50 000 14 485 43 984 50 398 56 468 62 220 67 666 

100 000 30 524 89 293 102 075 114 172 125 636 136 491 

150 000 49 411 137 030 156 092 174 137 191 241 207 439 

 

Tabe l l  2 .  Nettoeffekten för ammoniak med olika överhettningar, med 18,84°C som referenstemperatur. 

Massflöde 

[kg/s] 
18,84°C 38,84°C 43,84°C 48,84°C 53,84°C 58,84°C 

1 0,2838 0,8437 0,9745 1,103 1,23 1,355 

5 1,419 4,218 4,873 5,516 6,149 6,775 

10 2,838 8,437 9,745 11,03 12,3 13,55 

50 14,19 42,18 48,73 55,16 61,49 67,75 

100 28,38 84,37 97,45 110,3 123 135,5 

500 141,9 421,8 487,3 551,6 614,9 677,5 

1 000 283,8 843,7 974,5 1 103 1 230 1 355 

5 000 1 419 4 219 4 873 5 516 6 150 6 776 

10 000 2 841 8 440 9 748 11 034 12 302 13 554 

50 000 14 485 42 481 49 023 55 454 61 792 68 051 
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100 000 30 524 86 516 99 600 112 462 125 138 137 657 

150 000 49 411 133 399 153 025 172 317 191 331 210 109 

 

Den största nettoeffektdifferensen mellan de två metoderna beräknas enligt följande 

 

 137030 133399 3631 kW 3,6 MW− = ≈  (1) 

I Tabell 3 redovisas verkningsgraderna vid olika temperaturerhöjningar på ytvattnet och i Tabell 4 
överhettning på ammoniaken med samma temperturökning. Samtliga värden presenteras i 
procent.  

Tabel l  3 .  Termisk verkningsgrad i systemet med olika temperaturhöjningar på ytvattnet, med 26°C som referenstemperatur. 

Massflöde 

[kg/s] 
26°C 46°C 51°C 56°C 61°C 66°C 

1 2,261 6,97 7,994 8,962 9,877 10,74 

5 2,261 6,97 7,994 8,962 9,877 10,74 

10 2,261 6,97 7,994 8,962 9,877 10,74 

50 2,261 6,97 7,994 8,962 9,877 10,74 

100 2,261 6,97 7,994 8,962 9,877 10,74 

500 2,261 6,97 7,994 8,962 9,877 10,74 

1 000 2,261 6,97 7,994 8,962 9,878 10,74 

5 000 2,261 6,97 7,994 8,963 9,878 10,74 

10 000 2,263 6,972 7,996 8,964 9,879 10,74 

50 000 2,308 7,01 8,033 9 9,914 10,78 

100 000 2,432 7,116 8,135 9,098 10,01 10,87 

150 000 2,624 7,28 8,293 9,251 10,16 11,01 
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Tabel l  4 .  Termisk verkningsgrad i systemet med olika överhettningar på ammoniaken, med 18,84°C som referenstemperatur.  

Massflöde 

[kg/s] 
18,84°C 38,84°C 43,84°C 48,84°C 53,84°C 58,84°C 

1 2,261 6,721 7,764 8,788 9,798 10,8 

5 2,261 6,721 7,764 8,788 9,798 10,8 

10 2,261 6,721 7,764 8,788 9,798 10,8 

50 2,261 6,721 7,764 8,788 9,798 10,8 

100 2,261 6,721 7,764 8,788 9,798 10,8 

500 2,261 6,721 7,764 8,788 9,798 10,8 

1 000 2,261 6,721 7,764 8,788 9,798 10,8 

5 000 2,261 6,722 7,764 8,789 9,799 10,8 

10 000 2,263 6,724 7,766 8,791 9,8 10,8 

50 000 2,308 6,769 7,811 8,835 9,845 10,84 

100 000 2,432 6,892 7,935 8,959 9,969 10,97 

150 000 2,624 7,085 8,127 9,152 10,16 11,16 

 

Den största skillnaden på de termiska verkningsgraderna i jämförelse med de två metoderna 
beräknas enligt följande 

 

 6,97 6,721 0,249 0,25%− = ≈  (2) 
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Bilaga	  3	  –	  CC-‐OTEC	  	  
"Inparameterar" 
D=6[m]  "Rördiametern"     
{mpr_hw=10000} "Varmvattens massflöde"  
 
Thw_in=26  "Varmvatten temp. in i förångaren" 
Thw_out=23  ”Varmvattens temp. ut ur förångare" 
Tcw_in=4   "Kallvattens temp. in i kondensorn" 
Tcw_out=7  "Kallvattens temp. ut ur kondensorn" 
Tva=4  "Temperatur skillnad mellan vatten in i förångaren och ammoniaken efter förångaren" 
Tco=5  "Temperatur skillnad mellan vatten in i kondensorn och ammoniaken efter kondensorn" 
Ta=Tcw_in+Tco   "Temp. för ammoniaken efter kondensor" 
Tb=temperature(ammonia;P=P1;s=sa) "Temp. för ammoniaken före förångare" 
Tc=Thw_in-Tva   "Temp. för ammoniaken efter förångare" 
Td=temperature(ammonia;P=P2;s=sc) "Temp. för ammoniaken före kondensorn" 
 
Cphw=CP(water;T=Thw_in;P=P_atm)  "Specifika värmekapaciteten för varmvatten" 
Cpcw=CP(water;T=Tcw_in;P=P1_rör) "Specifika värmekapaciteten för kallvatten" 
 
g=9,82   "Gravitation, [m/s^2]" 
 
P_atm=101300 [Pa]      
"Atmosfärstrycket" 
P1=P_sat(Ammonia;t=Tc)      
P2=P_sat(Ammonia;t=Ta)      
z_ref=0 
z_1=-1000 
z_2=-10 
h_hw=3 
h_cw=10 
P1_rör=P_atm+rho_atm*g*(z_ref-z_1) "Hydrostatik: Trycket nere vid djuphavsvattnet, 1000 m"  
Pcw_in=P_atm+rho_atm*g*h_cw "Hydrostatik: Trycker vid 10 m djup" 
Phw_in=P_atm+rho_atm*g*h_hw 
 
va=volume(Ammonia;P=P2;h=ha) 
 
"Densitet"  
rho_atm=1027,7[kg/m^3]  "saltvattens densitet vid havsytan"  
rho_1=1032,48[kg/m^3]  "saltvattens densitet vid djuphavsvatten"  
rho_medel=(rho_atm+rho_1)/2 
 
"Enthalpy, i de olika punkterna (a,b,c,d)" 
ha=enthalpy(Ammonia;P=P2;x=0)     
hc=enthalpy(Ammonia;P=P1;x=1) 
hd_is=enthalpy(Ammonia;P=P2;s=sc) 
hb_is=enthalpy(Ammonia;P=P1;s=sa) 
hd=hc-eta_t*(hc-hd_is) 
hb=(ha*1000+(va*(P1-P2)/eta_p))/1000 
 
"Entropy" 
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sa=entropy(Ammonia;P=P2;h=ha) 
sc=entropy(Ammonia;P=P1;h=hc) 
 
"Verkningsgraderna"  
eta_t=0,8   "Isentropiska verkningsgraden för turbin" 
eta_p=0,75   "Isentropiska verkningsgraden för pump"  
eta_g=0,97   "Generatorns verkningsgrad"  
 
"Förångare" 
Q_v=mpr_hw*Cphw*(Thw_in-Thw_out) "Värmeöverföringen" 
mpr_a=Q_v/(hc-hb)  "Ammoniaks massflöde"  
theta_1=Thw_in-Tc 
theta_2=Thw_out-Tb 
LMTD_v=(theta_2-theta_1)/ln(theta_2/theta_1) 
UA_ev=(Q_v/LMTD_v)*1000 
 
"Kondensor" 
Q_c=mpr_a*(hd-ha)  "Värmeöverföringen" 
mpr_cw=(Q_c/(Cpcw*(Tcw_out-Tcw_in))) "Kallvattens massflöde"  
theta_3=Td-Tcw_in 
theta_4=Ta-Tcw_out 
{LMTD_c=(theta_3-theta_4)/ln(theta_3/theta_4) 
UA_co=(Q_c/LMTD_c)*1000} 
 
"Turbineffekt" 
E_turbin=mpr_a*(hc-hd)*eta_g     
 
"Pumpeffekt" 
E_pump=mpr_a*(hb-ha) 
 
"Pump varmevatten" 
L_hw=80 
v_hw=volume(water;T=Thw_in;P=P_atm) 
mu_hw=viscosity(water;T=Thw_in;P=P_atm)  
uhw_medel=(v_hw*mpr_hw)/((D/2)^2*pi) 
Re_hw=((rho_atm*uhw_medel*D)/mu_hw)    
Pr_hw=Prandtl(water;T=Thw_in;v=v_hw)  
call PipeFlow_N(Re_hw;Pr_hw;L_hw/D;0: Nusselt_T_hw;Nusselt_H_hw;f_hw)  
deltaphw_friktion=(4*f_hw*L_hw/D)*rho_atm*uhw_medel^2/2 
 
E_pumphw=((deltaphw_friktion*v_hw*mpr_hw)/1000)*eta_p     "Pumpeffekten för varmvatten"  
 
"Pump kallvatten" 
L_cw=1000 
v_cw=volume(water;T=Tcw_in;P=P1_rör) 
mu_cw=viscosity(water;T=Tcw_in;P=P1_rör) 
ucw_medel=(v_cw*mpr_cw)/((D/2)^2*pi) 
Re_cw=((rho_medel*ucw_medel*D)/mu_cw) 
Pr_cw=Prandtl(water;T=Tcw_in;v=v_cw)  
call PipeFlow_N(Re_cw;Pr_cw;L_cw/D;0: Nusselt_T_cw;Nusselt_H_cw;f_cw)  
deltapcw_friktion=(4*f_cw*L_cw/D)*1/2*rho_medel*ucw_medel^2 
P2_rör=(P1_rör+g*rho_medel*(z_1-z_2)-deltapcw_friktion)  "Generaliserade Bernoulli's 
ekvation" 
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E_pumpcw=abs(((P2_rör-P_atm)*v_cw*mpr_cw)/1000)*eta_p     ”Pumpeffekten för kallvatten"  
 
"Nettoeffekt" 
E_tot=E_turbin-E_pump-E_pumpcw-E_pumphw "Totala nettoeffekten"  
 
"Produktionskostnad" 
CC=(53160*((E_tot/1000)^(-0,418)))*E_tot "kW" 
FC=0,08 
OM=0,05 
G_år=20 
CR=0,09 
CF=0,8 
HY=8760 
SI=1,66 
P_elkostnad=((FC*CC+OM*CC*G_år*CR)/(E_tot*CF*HY))
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Bilaga	  4	  –	  OC-‐OTEC	  
D=6 
{mpr_hw=10000}  "Massflöde vatten in" 
 
Thw_in=26 "Temperatur varmvatten in" 
T_diff=3  "Temperaturdifferensen mellan Varmvatten och 
kokpunkten" 
T_evap=Thw_in-T_diff  "Temperaturen vid kokpunkten om verkningsgraden i 
vakuumkammaren är 1" 
Tcw_in=4 
Tcw_out=7 
 
P_atm=101300 "Atmosfärstrycket" 
z_ref=0 
z_1=-1000 
z_2=-10 
h_hw=3 
h_cw=10 
P1_rör=P_atm+rho_atm*g*(z_ref-z_1) "Hydrostatik: Trycket nere vid djuphavsvattnet"  
Pcw_in=P_atm+rho_atm*g*h_cw "Hydrostatik: Trycker vid 10 m djup" 
Phw_in=P_atm+rho_atm*g*h_hw 
 
g=9,82 
 
Cphw=CP(water;T=Thw_in;P=P_atm)  "Specifika värmekapaciteten för vatten" 
Cpcw=CP(water;T=Tcw_in;P=P1_rör) 
 
rho_atm=1027,7[kg/m^3] 
rho_2=1032,48[kg/m^3] 
rho_medel=(rho_atm+rho_2)/2 
 
eta_generator=0,97 
eta_e=0,95 "Vakuumkammarens verkningsgrad" 
eta_t=0,8 "Turbinens verkningsgrad" 
eta_p=0,75 
 
"Vakuumkammare samt Turbin" 
P2=P_sat(water;T=Thw_in) 
P_ånga=P_sat(water;T=T_evap)  "Trycket som krävs för att varmvattnet ska 
förångas vid den bestämda kokpunkten" 
Thw_out=Temperature(Water;P=P_ånga;x=0) "Temperatur på vatten ut som ej förångat" 
deltaP=1200 "Tryckfall i turbin i enhet pascal" 
P_et=1610 "Trycket i arbetsmediumet efter turbinen" 
Te=(eta_e*Thw_in-Thw_in+Thw_out)/eta_e "Temperatur i vakuumkammare" 
Tc=Temperature(Water;P=P_et;x=1) 
h_3f=enthalpy(water;T=Te;x=0) 
h_3g=enthalpy(water;T=Te;x=1) 
hfg=h_3g-h_3f 
hs=Cphw*Te+hfg 
mpr_ånga=(mpr_hw*Cphw*(Thw_in-Thw_out))/(hfg-(Cphw*(Thw_out-Te)))     "Massflöde ånga" 



2 
 

s_hs=entropy(water;P=P_ånga;x=1) 
h_et=enthalpy(water;P=P_et;s=s_hs) 
deltah=hs-h_et "Entalpi som turbinen slukar" 
E_turbin=mpr_ånga*deltah*eta_t*eta_generator "Turbin effekt med verkningsgrad" 
 
"Kondensor" 
h_cond=enthalpy(water;T=Tc;x=0) 
deltah_cond=h_et-h_cond 
mpr_ånga*(h_et-h_cond)=mpr_cw*Cpcw*(Tcw_out-Tcw_in) 
Q_c=mpr_ånga*(h_et-h_cond)  "Värmeöverföringen" 
theta_3=Tc-Tcw_in 
theta_4=Tc-Tcw_out 
LMTD_c=(theta_3-theta_4)/ln(theta_3/theta_4) 
UA_co=(Q_c/LMTD_c) 
 
"Pump varmevatten" 
L_hw=80 
v_hw=volume(water;T=Thw_in;P=P_atm) 
mu_hw=viscosity(water;T=Thw_in;P=P_atm)  
uhw_medel=(v_hw*mpr_hw)/((D/2)^2*pi) 
Re_hw=((rho_atm*uhw_medel*D)/mu_hw)    
Pr_hw=Prandtl(water;T=Thw_in;v=v_hw)  
call PipeFlow_N(Re_hw;Pr_hw;L_hw/D;0: Nusselt_T_hw;Nusselt_H_hw;f_hw)  
deltaphw_friktion=(4*f_hw*L_hw/D)*rho_atm*uhw_medel^2/2 
E_pumphw=((deltaphw_friktion*v_hw*mpr_hw)/1000)*eta_p 
 
"Pump kallvatten" 
L_cw=1000 
v_cw=volume(water;T=Tcw_in;P=P1_rör) 
mu_cw=viscosity(water;T=Tcw_in;P=P1_rör) 
ucw_medel=(v_cw*mpr_cw)/((D/2)^2*pi) 
Re_cw=((rho_medel*ucw_medel*D)/mu_cw) 
Pr_cw=Prandtl(water;T=Tcw_in;v=v_cw)  
call PipeFlow_N(Re_cw;Pr_cw;L_cw/D;0: Nusselt_T_cw;Nusselt_H_cw;f_cw)  
deltapcw_friktion=(4*f_cw*L_cw/D)*1/2*rho_medel*ucw_medel^2 
P2_rör=(P1_rör+g*rho_medel*(z_1-z_2)-deltapcw_friktion)      "Generaliserade Bernoulli's ekvation" 
E_pumpcw=abs(((P2_rör-P_atm)*v_cw*mpr_cw)/1000)*eta_p 
 
"Nettoeffekt" 
E_tot=E_turbin-E_pumpcw-E_pumphw 
m3_vatten = mpr_ånga/1000 ”Färskvatten, volymflöde” 
 
"Produktionskostnad" 
CC=(53160*((E_tot/1000)^(-0,418)))*E_tot "kW" 
FC=0,08 
OM=0,05 
G_år=20 
CR=0,09 
CF=0,8 
HY=8760 
SI=0,8*(mpr_ånga*v_hw)*3600*8760 
 
P_elkostnad=((FC*CC+OM*CC*G_år*CR)-SI)/(E_tot*CF*HY 
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Bilaga	  5	  –	  HC-‐OTEC	  
"Inparametrar vakuumkammare" 
{mpr_hw=10000} "Massflöde vatten in" 
D=6  
Thw_in=26 "Temperatur varmvatten in" 
T_diff=3  "Temperaturdifferensen mellan Varmvatten och 
kokpunkten" 
T_evap=Thw_in-T_diff  "Temperaturen vid kokpunkten om verkningsgraden i 
vakuumkammaren är 1" 
Tcw_in=4 
Tcw_out=7 
  
g=9,82 "Gravitation, [m/s^2]" 
 
P_atm=101300 "Atmosfärstrycket" 
z_ref=0 
z_1=-1000 
z_2=-10 
h_hw=3 
h_cw=10 
P1_rör=P_atm+rho_atm*g*(z_ref-z_1) "Hydrostatik: Trycket nere vid djuphavsvattnet"  
Pcw_in=P_atm+rho_atm*g*h_cw "Hydrostatik: Trycker vid 10 m djup" 
Phw_in=P_atm+rho_atm*g*h_hw 
 
Cphw=CP(water;T=Thw_in;P=P_atm)  "Specifika värmekapaciteten för vatten" 
Cpcw=CP(water;T=Tcw_in;P=P1_rör) 
 
"Densitet" 
rho_atm=1027,7[kg/m^3] 
rho_2=1032,48[kg/m^3] 
rho_medel=(rho_atm+rho_2)/2 
 
"Verkningsgrad" 
eta_generator=0,97 
eta_e=0,95 "Vakuumkammarens verkningsgrad" 
eta_t=0,85  "Isentropiska verkningsgraden för turbin" 
eta_p=0,75 "Isentropiska verkningsgraden för pump" 
 
"Vakuumkammare" 
P_ånga=P_sat(water;T=T_evap)   "Trycket som krävs för att varmvattnet ska förångas vid     

den bestämda kokpunkten"   
Thw_out=Temperature(Water;P=P_ånga;x=0) "Temperatur på vatten ut som ej förångat" 
T_ånga=(eta_e*Thw_in-Thw_in+Thw_out)/eta_e "Ångans temperatur" 
h_3f=enthalpy(water;T=T_ånga;x=0) "Vätskans entalpi" 
h_3g=enthalpy(water;T=T_ånga;x=1) "Gasens entalpi" 
hfg=h_3g-h_3f "Entalpin som krävs att förånga från vätska till 
gas" 
h_ånga=Cphw*T_ånga+hfg "Ångans totala entalpi" 
mpr_ånga=(mpr_hw*Cphw*(Thw_in-Thw_out))/(hfg-(Cphw*(Thw_out-T_ånga)))   "Massflöde ånga" 
 
"Inparametrar för ammoniakcykeln" 
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Tva=4  "Temperatur skillnad mellan ånga in i förångaren och ammoniaken efter förångaren" 
Tco=5  ”Temperatur skillnad mellan vatten in i kondensorn och ammoniaken efter kondensorn" 
Tb=temperature(ammonia;P=P1;s=sa)    
Tc=T_ånga-Tva "Temperatur för ammoniaken efter förångare, [C]" 
Ta=Tcw_in+Tco  "Temperatur för ammoniaken efter kondensor, [C]" 
Td=temperature(ammonia;P=P2;s=sc) 
Tc_över=Tc+20 
 
P1=P_sat(Ammonia;t=Tc)     
P2=P_sat(Ammonia;t=Ta)      
 
va=volume(Ammonia;P=P2;h=ha) 
 
"Enthalpy, i de olika punkterna (a,b,c,d)" 
ha=enthalpy(Ammonia;P=P2;x=0)     
hc=enthalpy(Ammonia;P=P1;x=1) 
hd_is=enthalpy(Ammonia;P=P2;s=sc) 
hb_is=enthalpy(Ammonia;P=P1;s=sa) 
hd=hc-eta_t*(hc-hd_is) 
hb=(ha*1000+(va*(P1-P2)/eta_p))/1000 
hc_över=enthalpy(Ammonia;P=P1;T=Tc_över)  
 
"Entropy" 
sa=entropy(Ammonia;P=P2;h=ha) 
sc=entropy(Ammonia;P=P1;h=hc) 
 
"Förångare" 
Q_ånga=mpr_ånga*hfg 
mpr_a=Q_ånga/(hc-hb) Värmeöverföringen" 
theta_1=T_ånga-Tc 
theta_2=T_ånga-Tb 
LMTD_v=(theta_2-theta_1)/ln(theta_2/theta_1) 
UA_ev=(Q_ånga/LMTD_v)*1000 
 
"Kondensor" 
Q_c=mpr_a*(hd-ha) "Värmeöverföringen" 
Tcw_out=(Q_c/(mpr_cw*Cpcw))+Tcw_in 
theta_3=Td-Tcw_in 
theta_4=Ta-Tcw_out 
LMTD_c=(theta_3-theta_4)/ln(theta_3/theta_4) 
UA_co=(Q_c/LMTD_c)*1000 
 
"Pump ammoniak" 
E_pump=mpr_a*(hb-ha) 
 
"Pump varmevatten" 
L_hw=80 
v_hw=volume(water;T=Thw_in;P=P_atm) 
mu_hw=viscosity(water;T=Thw_in;P=P_atm)  
uhw_medel=(v_hw*mpr_hw)/((D/2)^2*pi) 
Re_hw=((rho_atm*uhw_medel*D)/mu_hw)    
Pr_hw=Prandtl(water;T=Thw_in;v=v_hw)  
call PipeFlow_N(Re_hw;Pr_hw;L_hw/D;0: Nusselt_T_hw;Nusselt_H_hw;f_hw)  
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deltaphw_friktion=(4*f_hw*L_hw/D)*rho_atm*uhw_medel^2/2 
E_pumphw=((deltaphw_friktion*v_hw*mpr_hw)/1000)*eta_p 
 
"Pump kallvatten" 
L_cw=1000 
v_cw=volume(water;T=Tcw_in;P=P1_rör) 
mu_cw=viscosity(water;T=Tcw_in;P=P1_rör) 
ucw_medel=(v_cw*mpr_cw)/((D/2)^2*pi) 
Re_cw=((rho_medel*ucw_medel*D)/mu_cw) 
Pr_cw=Prandtl(water;T=Tcw_in;v=v_cw)  
call PipeFlow_N(Re_cw;Pr_cw;L_cw/D;0: Nusselt_T_cw;Nusselt_H_cw;f_cw)  
deltapcw_friktion=(4*f_cw*L_cw/D)*1/2*rho_medel*ucw_medel^2 
P2_rör=(P1_rör+g*rho_medel*(z_1-z_2)-deltapcw_friktion)   "Generaliserade Bernoulli's ekvation" 
 
E_pumpcw=abs(((P2_rör-P_atm)*v_cw*mpr_cw)/1000)*eta_p 
 
"Turbineffekt" 
E_turbin=mpr_a*(hc-hd)*eta_generator "vid SOTEC byts hc till hc_över" 
 
"Nettoeffekt" 
E_tot=E_turbin-E_pump-E_pumphw-E_pumpcw 
 
m3_vatten = mpr_ånga/1000 
 
"Produktionskostnad" 
CC=(53160*((E_tot/1000)^(-0,418)))*E_tot   "kW" 
FC=0,08 
OM=0,05 
G_år=20 
CR=0,09 
CF=0,8 
HY=8760 
SI=0,8*(mpr_ånga*v_hw)*3600*8760 
 
P_elkostnad=((FC*CC+OM*CC*G_år*CR)-SI)/(E_tot*CF*HY) 


