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Abstract 

Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC, a technology using the temperature 

difference between cold deep seawater and warm surface water, can extract the work in 

the form of electricity. OTEC gives also synergies of drinkable fresh water. The 

temperature difference has an impact on the efficiency of the technology, which means 

that the feasibility of OTEC is geographically limited. 

The project intends to explore the possibility of replacing the atoll Tarawa’s present 

electricity generation with an OTEC plant and to explore synergies. In the present 

situation all of Tarawa’s electricity is generated by fossil fuels. Tarawa is located at the 

equator in the Pacific Ocean and has geographical as well climatically conditions for the 

installation of an OTEC facility. 

There are three different types of systems: open, closed and hybrid. Through 

mathematical models, based on a literature study, the systems are modeled with the 

program EES (Engineering Equation Solver). After evaluation a system is proposed, 

which is considered to meet Tarawas needs, mainly of electricity and fresh water 

standpoint. The hybrid system was considered to be the system that met the needs after 

calculations had been made. The hybrid cycle is effective in electricity generation and 

has the most important synergy effect of freshwater production. The results show that it 

is possible to cover both Tarawa’s present need of electricity and fresh water, according 

to the UN's recommendations. Electricity costs have been calculated and the results 

show that an OTEC facility is a cost effective option when the price of oil does not fall 

below 35 U.S.$/Barrel. An OTEC facility has the opportunity to raise living standards 

as the supply of fresh water is deficient in Tarawa.  

Very limited amounts of carbon dioxide is released into the atmosphere during 

production, which means that the environmental benefits are huge compared to today's 

production by fossil fuels, the largest single source of carbon emissions. Since there are 

no commercial facilities at the present, additional studies and trials are needed before 

the technology becomes realizable. 

 

 

  



 

Sammanfattning 

Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC, är en teknik som genom att utnyttja 

temperaturdifferensen mellan kallt djuphavsvatten och varmt ytvatten kan utvinna 

arbete i form av elektricitet. OTEC har även synergieffekter som drickbart färskvatten. 

Då temperaturdifferensen har inverkan på effektiviteten är användningsområdet för 

OTEC geografiskt begränsat. 

Projektet avser att undersöka möjligheterna att ersätta atollen Tarawas nuvarande 

elproduktion med en OTEC-anläggning samt att utreda synergier. I dagsläget sker all 

Tarawas elproduktion med fossila bränslen. Tarawa är beläget vid ekvatorn mitt i Stilla 

havet och har geografiska förutsättningar för en installation av en OTEC-anläggning. 

Det finns tre olika system: öppet-, slutet- och hybrid. Genom matematiska modeller, 

baserade på en litteraturstudie, modelleras systemen i programmet EES (Engineering 

Equation Solver). Efter evaluering föreslås det system som anses uppfylla Tarawas 

behov, främst ur el- och färskvattensynpunkt. Hybridsystemet anses vara det system 

som uppfyller behoven efter beräkningar. Hybridcykeln är effektiv i elproduktionen 

samt har de viktiga synergieffekterna som färskvattenproduktion. Resultaten visar på att 

det är möjligt att täcka både Tarawas nuvarande elbehov samt färskvattenbehov, enligt 

FN’s rekommendationer. Elkostnaderna beräknas och resultatet visar att en OTEC-

anläggning är ett kostnadseffektivt alternativ då priset på olja inte understiger 35 

US$/Fat. En OTEC-anläggning har möjlighet att höja levnadsstandarden på platser där 

tillgången på färskvatten är bristfällig.  

Då endast begränsande mängder koldioxid släpps ut i atmosfären vid elproduktion är 

miljövinsterna stora jämfört med dagens förbränning av fossila bränslen, som är den 

enskilt största källan till koldioxidutsläpp.  

Det finns inte några kommersiella anläggningar i dagsläget behövs ytterligare studier 

och försök innan tekniken blir realiserbar.  
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1 Inledning 

Solen ligger bakom stora mängder av den energi som används idag; fossila bränslen, 

biobränsle, vind- och vattenkraft. Den strålning solen avger som träffar jorden är 

mycket energirik. Då stora delar av den yta som träffas består av vatten lagras stora 

mängder solenergi i form av värme. 

Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC, är en teknik som producerar elektricitet 

genom att utnyttja temperaturskillnaden mellan varmt ytvatten och kallt djupvatten. 

OTEC har även synergiereffekter som drickbart färskvatten. Användningsområdet för 

en OTEC-anläggning att producera elektricitet är geografiskt begränsat då stora 

temperaturskillnader endast förekommer naturligt vid områden längs ekvatorn.  

1.1 Problemformulering 

Detta projekt avser att studera atollen Tarawa belägen i Stilla havet och dess 

förutsättningar att ersätta befintlig kraftproduktion med OTEC. Genom matematiska 

modeller inom termodynamik, värmeöverföring och strömningsmekanik genomförs en 

dimensioneringsanalys med avseende på kraftproduktion och färskvattenproduktion. 

Denna modell ligger till grund för ekonomiska analyser och dess lönsamhet.  

Nedan följer projektets mål.  

 Utreda möjligheterna att ersätta all Tarawas nuvarande elförsörjning med OTEC 

 Beskriva hur anpassning och optimering av OTEC ser ut för Tarawas 

geografiska läge med hänsyn till dess ekonomiska tillgångar och klimat 

 Dimensionera en OTEC-anläggning med hänsyn till Tarawas elbehov 

 Studera synergieffekterna 

 Utreda hur en OTEC-anläggning skulle förhålla sig till olika scenarier, 

ekonomiskt och miljömässigt 

1.2 Arbetsgång  

För att besvara problemformuleringen inleds projektet med en litteraturstudie som 

främst avser undersökning av två huvudområden: Tarawa och OTEC. Syftet med 

studier av Tarawa är dels att få fram data angående befolkningens behov av el och 

vatten och dels undersöka de miljömässiga förutsättningarna för installation av OTEC 

och varianter av OTEC. Information om geografi och klimat behövs för att utreda vilka 

förutsättningar som finns. Detta är relevant för att kunna ställa upp en modell som 

jämför olika scenarier. OTEC-tekniken studeras grundligt för att kunna gå vidare med 

att anpassa ett system som gynnar Tarawa på så många plan som möjligt.  

Efter litteraturstudien anpassas en modell efter Tarawas behov för möjliggörandet av 

dimensionering av en OTEC-anläggning. 

2 Tarawa 

I detta kapitel finns samlad information om Tarawa.  
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2.1 Bakgrund och geografi 

Tarawa är en atoll som tillhör Gilbertöarna. På ön ligger huvudstaden i ögruppen som 

heter South Tarawa. Idag är ögruppen en självständig republik och går under namnet 

Kiribati, men var fram till 1979 en brittisk koloni. Atollen är den folkrikaste i ögruppen 

med cirka 43 000 invånare (år 2009) (CIA, 2013) och ligger i västra delen i centrala 

Stilla havet, se Figur 1 a), beläget 4500 km nordost om Australien, mitt på ekvatorn. 

Tarawa består av en v-formad lagun och omfattar 30 öar med en total landareal på 35 

km
2
. Se Figur 1 b) (CIA, 2013) Mellan vissa av öarna måste transport ske via båt. På 

Tarawa finns en flygplats vid namn Bonriki (Tarawa, 2013). 

 

Figur 1. a) Tarawas lokalisering i Stilla havet b) Karta över Tarawa. (Google Maps, 

2013) 

2.2 Klimat och vattenbrist 

Klimatet på Tarawa är tropiskt. Det är omgivet av hav och modereras av lättare 

passadvindar. Terrängen består mestadels av låglänta korallatoller vilka är omgivna av 

omfattande rev (CIA, 2013). I och med att atoller bildas genom tillväxten av en aktiv 

vulkan i hav är havsdjupet kring atollen stort. Tarawa ligger positionerat längs ekvatorn, 

och temperaturen i havet ligger på 28-29°C året om (MittResVader, 2013). 

Temperaturskillnaden mellan yta och djup på 1000 m vid områden längs ekvatorn visas 

i Figur 2. 
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Figur 2. Temperaturskillnaden (ºC) mellan ytvatten och djupvatten på 1000 m, Kiribati 

ligger i den rödaste delen markerat med 24 (OPOTEC, 2005) 

Hela ögruppen är mycket känslig för förändring av havsnivån då största delen av den 

bebodda landsarean ligger lägre än 4 meter över havsytan (Rankey, 2011). 

Konsekvenser av den globala uppvärmningen har lett till att havsnivån stiger successivt. 

Studier visar på att landmassan minskar genom att vattenlinjen förflyttas genomsnitt 

8m/år (Rankey, 2011). Att havsnivån stiger innebär att invånarna måste evakuera sina 

bostäder och förflytta sig längre inåt land (Kiribati, 2013). Den stigande havsnivån 

påverkar även jordbruket negativt, förlusten av kustmark leder till översvämningar och 

saltvatten tränger in i marken i odlingar och brunnar. Vattnet i atollens brunnar 

förorenas och blir därmed inte längre drickbart. Särskilt känsliga för översvämning 

inom jordbruket är kokosnötsodlingarna, vilka utgör en stor del av Kiribatis export 

(Kiribati, 2013). Färskvatten på Tarawa och liknande låglänta atoller kommer i 

huvudsak från brunnar eller regnvatten som samlas i tankar. Att importera färskvatten är 

dyrt, särskilt för isolerade öar och ögrupper (White I, 2007). 

Invånarna i Tarawa och Kiribati har stora problem med saniteten på grund av 

vattenbristen. Idag är de miljörelaterade problemen med vattenresurserna för Tarawa 

och Kiribati stora. Det berör främst tillgången till rent vatten för varje invånare, 

hälsoproblem, tillhandahållandet av lämplig sanitet och kvalitén på det befintliga 

färskvattnet är dålig (SOPAC, 2013). Vattentillgången i regionen förvärras ytterligare 

då utvinningen i dagsläget sker på ett ohållbart sätt. Redan år 2025 väntas efterfrågan på 

färskvatten öka med 1,8 gånger för sanitetsändamål, 1,3 gånger för jordbruket och 1,5 

gånger för industrin (West, 2011).     

Kiribati har traditionellt sett haft två typer av väderperioder per år. Torkperiod från april 

till september och regnperiod från oktober till mars. De senaste åren har det varit extrem 

torka, vilket lett till odlingsproblem för vissa grödor samt att befolkningen haft brist på 

färskvatten (Kiribati, 2013). 

2.3 Elproduktion och ekonomi  

Kiribati har lågt Human Development Index, HDI, vilket är hur FN rangordnar världens 

länders välstånd (Human Development Report Office, 2013). Hela Kiribati producerar 

21 GWh el och konsumerar 19.53 GWh el per år (år 2009) (CIA, 2013). Förlusterna 

antas uppkomma vid svårigheter att estimera efterfrågan och förbrukning vid 

elproduktion. Idag genereras all el genom fossila bränslen och koldioxidutsläppet från 

elproduktionen är ca 6 miljoner kilogram per år (år 2009). En kWh kostade 0,88 US$ 

2009 (Advisors, 2009) då det genomsnittliga oljepriset var 60,86 US$/fat 2009 (Statista, 

2013), 2003 kostade en kWh 0,42 US$ (Wade, 2005) då det genomsnittliga oljepriset 
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var 28,10 (Statista, 2013). Oljepriset april 2013 uppgår till 102,8 US$/fat (OilPrice.Net, 

2013).   

Bristen på färskvatten har lett till att Kiribatis vattenförsörjning för basbehov 

understiger FN’s rekommenderade standard på 20-50 liter per person och dag 

(UNwater, 2013) (Kiribati, 2013). Rekommenderat dagligt intag av vatten ligger på 3,7 

liter om dagen (Panel on Dietary Reference Intakes for Electrolytes and Water, 2013). 

Priset på färskvatten i regionen ligger på 0,0015 US$ per liter upp till 15,000 liter per 

månad, därefter kostar vattnet 0,002 US$ per liter 2009 (Advisors, 2009).  

3 OTEC 

I detta avsnitt presenteras sammanställd fakta om OTEC. Studien ligger till grund för 

förståelse av tekniska lösningar och funktion.  Detta för att ge en bred grund vid 

utformandet av system, vilka är nödvändiga för modelleringen. 

3.1 Historia 

Tekniken bakom elproduktion från havet med temperaturskillnader mellan varmvatten 

och kallvatten startade redan på 1880-talet då fransmannen Jacques-Arsène d'Arsonval 

presenterade idén. Det första försöket att utvinna elektricitet med hjälp av en OTEC-

anläggning gjordes på 1930-talet, efter det har utvecklingen gått långsamt. Det beror på 

att tillgången på olja har varit stor samtidigt som oljepriset har varit konstant under 

långa perioder (Lee, 2011). På 1970-talet började oljepriserna öka (BP, 2011), se Figur 

3. Stigande oljepriser har bidragit till att forskningen ökat för att kunna producera el och 

destillerat vatten på alternativa sätt (Uehara, 1988), (Delyannis, 1999).  

 
Figur 3. Diagrammet visar hur oljepriset utvecklats med tiden. Där x-axeln visar år och 

y-axeln US-dollar (BP, 2011)  

Den konstanta temperaturskillnaden mellan kallt djuphavsvatten och varmt ytvatten har 

varit intressant att studera under en längre tid. Utmaningen idag ligger i att göra 

tekniken effektiv och än så länge finns det inga kommersiella OTEC-anläggningar. 
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Tekniken går framåt och det pågår forskning på flera håll runt om i världen. I Indien, 

Japan och i USA har småskaliga försöks gjorts, se Tabell 1. Dock finns planer på att 

bygga större OTEC-anläggningar med större effekt (Geothermal, 2012). Företaget 

OTEC International LLC bygger för tillfället en 1 MW anläggning tillsammans med 

Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority (NELHA). Där pågår planer och 

förhandlingar för uppbyggnad av anläggningar upp mot 100 MW. Företaget Lockhead 

Martin är i slutstadiet med att färdigställa byggandet av en pilotanläggning på 10 MW 

som kan ökas till 100 MW inom en snar framtid. Lockhead Martin’s OTEC-anläggning 

ska enligt planerna vara i drift under 2013 (Magesh, 2010). 

Tabell 1. Befintliga anläggningar samt dess kapacitet (OoCities, 2009). 

Anläggningar År, plats Effekt [kW] Cykel Typ av 

anläggning 

Mini OTEC 

(USA) 

1979, Hawaii 53 Sluten 

(Rankine) 

Flytande 

OTEC-1 

(USA) 

1980, Hawaii 1000 Sluten 

(Rankine) 

Flytande 

Toshiba & 

TEPC (Japan) 

1982, Nauru 120 Sluten 

(Rankine) 

Landbaserad 

NELHA 

(USA) 

1992, Hawaii 210 Öppen Landbaserad 

Saga 

University 

(Japan) 

1984, Saga 75 Sluten 

(Rankine) 

Lab-modell 

Saga 

University 

(Japan) 

1995, Saga 9 Sluten 

(Uehara) 

Lab-modell 

NELHA 

(USA) 

1992-98, 

Hawaii 

50 Sluten 

(Rankine) 

Flytande 

NIOT, Indien 2000, 

Tuticorin 

1000 Sluten 

(Rankine) 

Flytande 

 

3.2 Introduktion av tekniken 

OTEC, omvandling av termisk havsenergi, är en teknik som i huvudsak används till att 

generera elektricitet, men också till att avsalta vatten, stödja akvakultur, ge kylning och 

luftkonditionering samt mineralutvinning. Dessa kompletterande synergier gör OTEC-

anläggningar attraktiva för industrin och ö-samhällen även om elpriset är högt då 

oljepriset är fortsatt lågt. OTEC kan också användas för att framställa metanol, 

ammoniak, väte, aluminium, klor och andra kemikalier. Flytande OTEC-anläggningar 

som producerar dessa produkter kräver ingen strömkabel, vilket minskar kostnaderna 

(Allen, 2013). 

Ur ett termodynamiskt perspektiv kan differensen mellan kallt djupvatten och varmt 

ytvatten användas för att generera el. Ju högre temperaturskillnader ju bättre enligt 

Carnotverkningsgraden, Carnot , enligt  

                                          1 K
Carnot

V

T

T
   ,                                               (1) 
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där KT är temperaturen på det kalla mediet och VT är det varma mediet (Raju, 2010). Det 

varma ytvattnet förångar arbetsmediet som driver en turbin. Efter turbinen kyls och 

kondenseras arbetsmediet med hjälp av det kalla vattnet och pumpas därefter tillbaka till 

förångaren. Det finns tre olika typer av system som möjliggör omvandling av 

havsvärme till elektricitet, öppet-, slutet- och hybridsystem. Som underlag för den 

ekonomiska analysen antas en livslängd på en OTEC-anläggning vara 30 år (Vega, 

1992), (Straatman, 2008). 

Det finns många andra alternativa lösningar för att producera elektricitet, såsom 

vindkraftverk, vågkraft och solcellspaneler. Men ingen har potentialen av den 

storleksordning som OTEC har att ersätta fossila bränslen genom att kunna producera 

den effekt som krävs för att kunna möta de världsomspännande behov som finns 

samtidigt med positiva miljökonsekvenser (Wang, 2011). 

3.3 Slutet system 

I det slutna systemet används ett arbetsmedium som exempelvis ammoniak för att driva 

turbinen. Ammoniak är det vanligaste arbetsmediet då den har en låg kokpunkt -33ºC, 

vilket är gynnsamt då vattentemperaturen är låg. Varmt ytvatten pumpas in och förångar 

ammoniaken via en värmeväxlare, ångan expanderar genom en turbin som driver en 

generator. Den förångade ammoniaken kondenseras sedan med hjälp av det kalla vattnet 

som pumpas via en värmeväxlare. Ammoniaken pumpas sedan vidare till förångaren där 

cykeln börjar om (Avery, 1994), se Figur 4. 

 

Figur 4. Schematisk bild över ett slutet system (Magesh, 2010). Modifierad 2013-04-20 

De viktigaste komponenterna som används i ett slutet system är förångare, turbin, 

generator, kondensor och cirkulationspumpar. Varmvattnet pumpas genom en 

värmeväxlare för att förånga vätskan, den expanderande ångan driver en generator. 

Kallvatten pumpas genom en andra värmeväxlare som kondenserar ångan till vätska. 
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I det slutna systemet finns det olika typer av cyklar som skiljer sig en del från varandra. 

Rankine-, Kalina-, Uehara- och GuoHaicykel. 

3.3.1 Rankinecykel  

Rankinecykeln är den cykel som la grunden för förståelsen för ångmaskinen och är den 

mest förekommande cykeln (Wendell, 2000). Rankinecykeln arbetar i fyra steg för att 

kunna avge arbete, Figur 5 visar en Rankinecykel med överhettning med fem steg. 

Steg a-b: Arbete tillförs och pumpen höjer trycket hos cykelns arbetsmedium. Det 

arbete som tillförs i det fösta steget är liten jämfört med det som cykeln levererar. 

Steg b-c: Värme tillförs och arbetsmediets temperatur höjs vid konstant tryck och blir 

till torr, mättad ånga.  

Steg c-c1: Ammoniaken överhettas vid konstant tryck. 

Steg c1-d: Ångan expanderas genom en turbin i ett eller flera steg och genererar 

elektricitet via en generator. Arbetsmediets temperatur sjunker då trycket minskas, en 

viss kondensation sker redan i detta steg och är mättad ånga efter turbinen. 

Steg d-a: I sista steget kondenseras arbetsmediet vid konstant tryck i en kondensator. 

I den ideala Rankinecykeln arbetar pumpen och turbinen isentropiskt vilket optimerar 

nettoarbetet. (Wendell, 2000)   

 
Figur 5. Rankineprocessen i ett s,T-diagram 

3.3.2 Organisk Rankinecykel 

En Organisk Rankinecykel (ORC) är en Rankinecykel där vattnet ersatts av en organisk 

fluid. Vanliga organiska fluider som används är pentan, propan, toulene, ammoniak etc.   

Den huvudsakliga skillnaden mellan organiska fluider och vatten är att organiska fluider 

har lägre kokpunkt än exempelvis vatten. Ju lägre temperaturskillnad mellan förångning 

och kondensering betyder att tryckfallet blir lägre, och detta i sin tur beror på vilket 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Isentropisk_process
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arbetsmedium som används. I detta fall behövs inte flerstegsturbiner. Dessutom blir 

livslängden hos turbinen mycket längre eftersom inga vätskedroppar bildas under 

expansionen, vilket undviker nötning på turbinbladen (ORCycle, 2011), (M.J.E. 

Verschoor, 1995), (Roberto, 1996). 

3.3.3 Kalinacykel 

En Kalinacykel använder en mix av två arbetsmedia, t ex vatten och ammoniak. De två 

olika ämnena ska ha olika kokningstemperaturer så blandningens kokningstemperatur 

får ett spann. För att höja verkningsgraden återanvänds en del av värmen från den del 

som inte förångas. Det gör den mer effektiv om man jämför med Rankinecykeln 

(OTECI, 2011), (Ahmadi, 2013). Se Bilaga 1 för schematisk bild av en Kalinacykel. 

3.3.4 Ueharacykel  

År 1994 tog den japanska fysikern Dr H. Uehara fram en ny typ av cykel, 

Ueharacykeln. En Ueharacykel är utvidgning av en Kalinacykel. En Ueharacykel 

använder två turbiner där värmen från den första turbinen används för att värma de 

kondenserade arbetsmediet. Ueharacykeln testades av Saga University i en 4,5 kW 

OTEC-anläggning där dess termiska verkningsgrad konstaterades att vara 1-2 

procentenheter högre än Kalinacykelns (Liu, 2012). Se Bilaga 1 för schematisk bild 

över en Uharacykel.  

3.3.5 GuoHai cykel  

En GuoHaicykel använder likt Kalina- och Ueharacykeln en ammoniak- och 

vattenblandning som arbetsmedium. Blandningen värms och ammoniakånga separeras i 

en separator där den leds till turbinen. Den resterande delen leds och värmer 

arbetsmediet genom en värmeväxlare och värmer den basiska lösningen till mättat 

tillstånd, detta för att höja verkningsgraden (Liu, 2012). Se Bilaga 1 för schematisk bild 

över en GuoHaicykel. 

3.4 Öppet system 

Ett öppet system, se Figur 6, använder sig av havsvatten som arbetsmedium. Cykeln i 

det öppna systemet är en Rankinecykel. Ytvatten pumpas från ytan till en 

lågtryckskammare. Vid det låga trycket börjar en del av det varma ytvattnet förångas då 

trycket reduceras under vattnets mättnadsvärde förhållande till temperaturen. Ångan 

expanderas genom en lågtycksturbin så att elektricitet kan utvinnas. Efter turbinen kyls 

ångan och kondenseras med hjälp av det uppumpade kalla vattnet via en värmeväxlare. 

Det kondenserade vattnet är därmed destillerat och innehåller inget salt eftersom 

avsaltningen sker i förångaren. Det sista steget innebär att man återsätter vattnet till 

atmosfärstryck.  

Den stora skillnaden från det slutna systemet är att arbetsmediet är vatten. Det har både 

för- och nackdelar, vatten till skillnad från ammoniak som används i det slutna systemet 

är varken giftigt eller miljöfarligt. Då förångningen sker vid extremt lågt tryck (ca 1-3 

% av atmosfärstrycket) är tätningar mycket viktiga, då läckage kan orsaka driftstopp. En 

annan nackdel är att den volym på arbetsmediet som krävs är mycket större än för den 

för det slutna systemet då den faktiska användbara ångan som produceras är omkring 

0,5 % av det använda varma havsvattnet (Raju, 2010). En annan nackdel beror på de 

gaser som finns naturligt inneslutna i havsvatten. Förångningen av vattnet är 

fördelaktigt för att avlägsna salter från vatten, systemet avlägsnar även de gaser som är 
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upplösta i vattnet, inklusive koldioxid och kvävgas. Dessa gaser kondenserar inte när 

det kalla havsvattnet införs och blir därmed kvar i systemet. Detta minskar effektiviteten 

avsevärt (Finney, 2008). 

Produktion av färskvatten, är en mycket positiv synergi, då det är en bristvara i 

tropikerna (Finney, 2008) och (Kiribati, 2013). Att kunna producera vatten på avlägsna 

platser såsom i tropikerna kan det kompensera för att elpriserna i dagsläget är högre än 

det konventionella metoderna (Raju, 2010). 

 

 
Figur 6. Schematisk bild över en öppen cykel (Magesh, 2010). Modifierad 2013-04-20 

De viktigaste komponenterna i ett öppet system är vakuumkammare, turbin, generator, 

kondensor och vakuumpump. Varmvattnet pumpas in i en vakuumkammare och 

förångas. Ångan driver en turbin och kyls därefter ner av kallvatten som pumpats upp 

till en kondensor. 

Förångningen i ett öppet system sker med hjälp av en snabbförångare. Det är en 

förångningsprocess som med hjälp av sänkning av trycket får vätskan att börja koka. 

Det gör att vatten kokar även vid låga temperaturer då vattnets tryck sänks under dess 

mättnadstryck och får en del av vattnet att koka (Saltsburg, 1965).   

3.5 Hybridsystem 

Ett hybridsystem är en kombinerad variant av ett öppet och ett slutet system. För att 

utvinna både el och färskvatten kombineras dessa system för att utvinna maximal effekt 

och mängd vatten (Etemadi, 2011), (Raju, 2010). Det finns olika processer för att 

framställa både el och färskvatten med en hybridcykel. Den ena föreslagna tekniken är 

att varmt ytvatten förångar ett arbetsmedium via en värmeväxlare. Arbetsmediet består 

oftast av ammoniak, likt ett slutet system. Den förångade ammoniaken driver en turbin 

genom expansion. Det varma vattnet leds vidare för destillation antingen genom 

förångning i en tryckkammare, som i det öppna systemet, eller via membranbaserad 

destillation (Wang, 2011). Kallt vatten kondenserar ammoniaken som återgår i den 
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slutna cykeln. Figur 7 visar en schematisk bild av en hybridcykel där 

värmeöverföringen sker via en värmeväxlare och varmtvatten förångas via en 

tryckkammare.  

 

Figur 7. Schematisk bild över ett hybridsystem (Magesh, 2010). Modifierad 2013-04-20 

En annan föreslagen teknik förångar vatten likt det öppna systemet i en tryckkammare. I 

tryckkammaren förångas ammoniaken via en direkt blandning med vattenångan i en 

två-fas, två-ämnesblandning. Blandningen driver en turbin för att sedan kondenseras. 

Ammoniaken separeras från vattenångan och återinförs i en sluten cykel medan 

vattenångan kondenseras till destillerat färskvatten (Heydt, 1993).  

3.6 SOTEC 

På grund av en liten temperaturskillnad (cirka 15-25 K) mellan det varma ytvattnet och 

det kalla djupvattnet, har Rankinecykeln en begränsad verkningsgrad. Detta resulterar i 

en hög kostnad för produktion av el med en OTEC-anläggning. I syfte att förbättra 

effektiviteten hos cykeln, har en ammoniak- och vattenblandning som arbetsmedium 

utvecklats och rapporterats ha bättre termisk verkningsgrad än Rankinecykeln vid 

samma temperaturskillnad. Emellertid är det uppenbart att en ökning av 

temperaturskillnaden mellan de varma och kalla värmekällorna är den mest effektiva 

lösningen för att förbättra den termiska verkningsgraden hos en termodynamisk cykel, 

se ekvation (1). För att höja temperaturskillnaden kan solenergi användas. Den används 

som en sekundär värmekälla för att öka temperaturskillnaden och på så sätt öka 

Carnotverkningsgraden, ekvation (1). Systemet kompletteras med en extern solfångare 

och benämns som Solar-boosted Ocean Thermal Energy Conversion, SOTEC (Raju, 

2010).  

Det finns flera möjligheter att värma vattnet innan det kommer in i förångaren. Alla 

lösningar som höjer inloppstemperaturen höjer också Carnotvekningsgraden enligt 
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ekvation (1). Sätten att värma vattnet är många och mer eller mindre sofistikerade. Det 

går att installera rörvärmefångare eller stora vattendammar. Försök har gjorts med hjälp 

av en Offshore Solar Pond, OPS, där den termiska verkningsgraden har höjts markant 

(Straatman, 2008). Det har även gjorts studier på mer traditionella solfångare som rör- 

och plattsolfångare (Sun, 2013). Simulering av en 100-kWe SOTEC-anläggning med 

enkla solfångare, ökar turbininloppstemperaturen av arbetsmediet. 

Simuleringsresultaten av SOTEC-anläggningen visar en ökning på 1,5 gånger högre 

utvunnen effekt jämfört med OTEC (Yamada, 2009). 

Figur 8 visar hur en enkel solfångare kan installeras i cykeln. Det varma havsvattnet 

pumpas från havsytan och värms ytterligare av en solfångare för att sedan överhetta 

ammoniaken.  

 

 
Figur 8. Schematisk bild över system med solfångare (Magesh, 2010). Modifierad 

2013-05-02. 

3.7 Problem med OTEC i dagsläget 

Tekniken för att kunna utvinna elektricitet med temperaturskillnaderna i vatten finns, 

men det finns fortfarande några problem som måste beaktas. Då det behövs kallt och 

varmt vatten för att driva en OTEC-anläggning är platserna begränsade, det går 

emellertid fortfarande att ha en landbaserad anläggning, men då krävs långa rör som 

transporterar upp kallvatten. Samma problem fås vid en flytande anläggning då den 

producerade elen måste transporteras. Både flytande och landbaserade OTEC-

anläggningar måste ha långa rör med en stor diameter vilket är mycket kostsamt (Raju, 

2010) där även hållfasthet på rören är viktigt då t ex undervattensströmmar och 

egentyngden påverkar rören (Ahmed, 2011).  Pumpen måste vara tillräckligt stor för att 

kunna pumpa upp den mängd som behövs (Gong, 2013). Även det producerade 

färskvattnet måste transporteras till land vilket måste tas i beaktning vid placering. 
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Dessutom kan förtöjning av flytande anläggningar vara svår och kostsam, då djupet är 

upp till 2 000 meter (Abbasi, 2011). 

Även stora mängder vatten pumpas upp från ett stort djup, detta vatten är mycket 

näringsrikt. Efter nyttjande vid kylning dumpas det tillbaka i havet, vilket kan få 

konsekvenser för det marina ekosystemet. Ett exempel på naturlig uppvällning av kallt 

vatten finns utanför Peru, Humboldtströmmen eller Peruströmmen, där ifrån kommer en 

femtedel av all världens fiskfångst. Det går inte att förutspå hur mycket en OTEC-

anläggning skulle kunna rubba det marina ekosystemet, men det bör tas hänsyn till det, 

speciellt vid placering av en anläggning (Abbasi, 2011). 

Den totala kostnaden för uppförning av en OTEC-anläggning jämfört med andra 

kraftverk är hög (Ahmed, 2011), dock har OTEC en fördel då vattentillgången är 

obegränsad och kostnadsfri till skillnad från både olja och uran som kraftkällor där 

priset varierar (Takahashi, 2000).  

Det behövs stora investeringar för att kunna utveckla nya, specialiserade turbiner (med 

fiberarmerade platsblad i rotorerna med en diameter över 100 m). Detta behövs för att 

kunna öka kapaciteten i en öppen cykel där stora volymer lågtrycksånga alstras (Raju, 

2010) och (Ahmed, 2011).  

3.8 Kostnader för en OTEC-anläggning 

Då inga kommersiella OTEC-anläggningar är i bruk estimeras kostnader för olika 

OTEC-anläggningar med olika nettoeffekter. Många studier har gjorts varav Luis A. 

Vega är en av dem som gjort flertalet studier. Studierna visar att det finns stora 

kostnader vid uppförande och installation av en OTEC-anläggning vilket bidrar med att 

den installerade kostnaden per kW är högre ju lägre nettoeffekten är. Mindre 

anläggningar på enstaka MW (1 MW -10 MW) har estimerade installationskostnader 

mellan 16 400 – 35 400 US$/kW omräknat i 2010 års dollarvärde. Även om 

kostnaderna för en anläggning är stora kan det vara ekonomisk lönsamt genom 

synergier som färskvatten som är viktig i vissa samhällen. Figur 9 visar den uppskattade 

procentuella fördelningen av en anläggning på 1 MW (Muralidharan, 2012). 

 

Figur 9. Procentuell fördelning på kostnaderna för en OTEC-anläggning 
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Kostnaderna för plattform och relaterade system beror av modifiering av den 

konventionella designen. Denna kostnad innefattar även drifts- och underhållskostnader. 

Byggnation och tillverkning av plattformen spelar in. Vattenkanalsystemskostnaderna 

beror av processen för tillverkning och distribution av främst kallvattenledningarna, då 

de har mest betydande roll storleksmässigt, men även andra vattenledningar. 

Kostnaderna för värmeväxlarsystem beror av tryck och temperatur och storlek. 

Kraftproduktionssystem innefattar kostnader för turbin och pumpar, dess effekt och 

storlek spelar in. Energiomvandlingssystem tar hänsyn till kostnaderna för 

strömkabelsystemet som beror på specialutrustning anpassad för var anläggningen 

byggs, lokala havsförhållanden och om det är landbaserat eller inte etc. (Muralidharan, 

2012). 

3.9 Jämförelse med andra tekniker 

Definitioner för hållbar energianvändning är många och varierande men de flesta har 

betydelse som syftar till att användning av energi sker på ett sådant sätt att 

användningen kan fortsätta i framtiden (Dahlin, 2013).  

3.9.1 Elproduktion  

Tillgången till kostnadseffektiva kraftverk i kust- och öregioner och kombinationer av 

olika förnybara energikällor spelar allt större roll. I studien Renewable ocean energy in 

the Western Indian Ocean (Hammar, 2012) jämförs olika havskraftverk och visar 

resultat av effektivitet och lämplighet. Tekniker som vågkraft, OTEC, tidsvattenkraft 

och havsströmmar har gjorts i Indiska oceanen. Studien visar att vågkraftens effektivitet 

varierar från dag till dag och är säsongsberoende och är måttligt förutsägbar. 

Effektiviteten på tidvattenfördämningar och tidvattenturbiner varierar timvis och 

veckovis men är förutsägbar. Havsströmmarnas effektivitet varierar med säsong och är 

förutsägbart (Hammar, 2012). Med hög förutsägbarhet menas att det inte sker 

oförutsedda förändringar i omgivande miljö som påverkar effektiviteten på kraftverket. 

På små önationer är fördelarna med OTEC stora då de inkluderar självförsörjning, 

minimal miljöpåverkan och förbättrad hygien och näring, vilket beror på en större 

tillgång på färskvatten (Raju, 2010). 

3.9.2 Avsaltning av havsvatten 

Avsaltning innebär att salter från havsvatten tas bort. Syftet med avsaltning är främst 

framställning av färskvatten eller rent vatten för bevattning, industriella tillämpningar 

och andra olika ändamål. Existerande avsaltningsteknik är idag dyr eftersom tekniken 

kräver en avsevärd mängd arbete. På grund av denna anledning så används endast 

avsaltning där befintliga färskvattenkällor inte är ekonomiskt tillgängliga.  

Det finns flera olika befintliga tekniker för avsaltning av havsvatten. Mekanisk 

ångkompression, MVC, Mechanical Vapor Compression, är en destillationsteknik som 

fungerar med hjälp av kokning i en värmeväxlare där vattnet förångas, det förångade 

vattnet är då fritt från salter när processen är genomförd (Aybar, 2002). Omvänd osmos, 

RO, Reversed Osmosis, är en membranbaserad destilleringsteknik. Genom en 

tryckskillnad över membranet separeras salterna från vattnet och blir därmed avsaltat 

(Fritzmann. C, 2006). För produktion av en kubikmeter färskvatten kräver en MVC-

anläggning 7-12 kWh/m
3
 och en RO 4-6 kWh/m

3
, det producerade vattnet är dyrare 

med MVC jämfört med RO (Kazmerski, 2012). 
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3.10 Synergieffekter 

OTEC-anläggningar producerar i första hand el, men den medför vissa synergieffekter 

såsom färskvatten och kylning, vilka produceras med liten förbrukning av energi och 

utan föroreningar. Den gynnar även akvakultur genom att näringstillskottet i vattnet 

ökar och kan på så sätt vara värdefullt för odlingar (Fujita, 2012). Dessa synergieffekter 

gör OTEC-systemen attraktiva för industrin och ösamhällen. OTEC kan också användas 

för att framställa metanol, ammoniak, vätegas, aluminium, klor och andra kemikalier 

(Raju, 2010).   

3.10.1 Färskvatten 

En betydande synergi är produktion av stora mängder färskvatten som är en av de stora 

åtföljande fördelarna med OTEC-anläggningar. En OTEC-anläggning kan producera 

upp till 3 000 000 liter färskvatten per dag, per megawatt. Det ger således att en 5 MW 

OTEC-anläggning producerar potentiellt 15 miljoner liter färskvatten varje dag (Ocean 

Thermal Energy Corporation, 2011). I den öppna cykeln används det varma ytvattnet 

som arbetsfluid som vid förångningen avsaltas och därmed blir till rent färskvatten vid 

passage av lågtrycksturbinen. Detta är en stor fördel och ökar värdet av en OTEC för 

samhällen som har brist på färskvatten. Det kan också i framtiden användas till 

bevattning av odlingar för att förbättra kvalitén och kvantiteten av livsmedel vid 

kustregioner (Finney, 2008). 

Ytterligare en studie har visat att färskvatten som produceras från en OTEC visat sig 

vara renare än vatten som erbjuds på de flesta små ösamhällen i Stilla havet. Det 

uppskattas att 1 MW OTEC-anläggning kan producera upp till 55 kg vatten per sekund 

med ett öppet system. Denna produktionshastighet av färskvatten kan därmed leverera 

ca 3500 m
3
 färskvatten per dygn till ett litet kustsamhälle (Trenka, 1992).  

3.10.2 Akvakultur  

Det kalla djupvattnet är näringsrikt och kan bidra till en biologisk tillväxtmekanism. 

Vattnet som leds upp kan gynna tillväxt av marina växter och djur. Detta är dock 

fortfarande under utredning, men lax, hummer och ätbara alger är exempel på livsmedel 

som skulle komma att bli mer lättillgängliga med OTEC-anläggningar (Trenka, 1992). 

Detta vatten kan bidra till en ökning av det inhemska fiskbeståndet genom återvinning 

av spårämnen som inte skulle vara tillgängliga på annat sätt (Finney, 2008). 

Även jordbruket vid de tropiska regionerna gynnas. Potentialen att öka mångfalden av 

matodlingar blir större genom att det kalla vattnet används. Förslag på att gräva ner rör 

med kallvatten i nätverksform skulle gynna grödor och andra växter som är begränsade 

för ett svalare klimat än de tropiska (Trenka, 1992). 

Detta skulle inte bara gynna kustnära populationer med ökad mängd livsmedel utan 

också minska kostnaderna av transport som är nödvändigt för att få tillgång till mat som 

annars kräver transport (Finney, 2008). 

Priset för vattnet till akvakulturer ligger på 0,04 US$/m
3
 (Lucas, 2012) och för en 

intensiv fiskproduktion rekommenderas ett vattenflöde i odlingen på 1 liter/min per 

2,4kg fisk (Swann, 1992).  
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3.11 Miljöpåverkan 

Konventionella kraftverk förorenar miljön mer än vad en OTEC-anläggning skulle göra 

och så länge solen värmer oceanerna, är bränslet för OTEC obegränsat och kostnadsfri 

vilket placerar OTEC i kategorin förnybar energi (Raju, 2010).  

Effekterna på den omgivande miljön vid en OTEC-anläggning är i dagsläget ett ännu 

outforskat område. Få studier har gjorts inom detta (Hammar, 2012). Dock har resultat 

visat att eftersom anläggningen har rikliga flöden på kallt djuphavsvattnet, kan detta 

resultera i rubbning i det marina systemet lokalt kring anläggningen, men hur detta 

påverkar det marina ekosystemet är ännu oklart (Fujita, 2012). Orsaken till denna 

rubbning beror främst på att det kalla djuphavsvattnet är näringsrikare än det varma 

ytvattnet och detta leder till obalans och förändring av den naturliga floran som råder i 

omgivningen (NOAA, u.d.). Dessa rikliga flöden av kallvattnet kan även medföra 

transport av kol som lagrats under längre tid i vattnet, vilket kan bidra till en knappt 

märkbar ökad mängd koldioxid i atmosfären (Fujita, 2012).  

Andra potentiella effekter från en OTEC-anläggning skulle kunna vara att navigeringen 

och beteendet hos vissa marina organismer ändras på grund av det elektromagnetiska 

fältet vid installation av kabel som transporterar elen till stranden. Även bullret från 

anläggningen skulle kunna störa vissa däggdjur (NOAA, u.d.). 

3.11.1 Kemikalier 

I en OTEC-anläggning behövs ett antal kemikalier för att den skall fungera på ett 

optimalt sätt samt hålla igång processen. Varmvattnet som används i en OTEC-

anläggning behöver ibland behandlas med en biocid (t.ex. klor) för upprätthållande av 

effektiviteten hos värmeväxlarna. Den mängd biocid som används är dock så liten att 

den knappt är märkbar i reningssystemet av vattnet.  I OTEC-anläggningen används 

köldmedel som ammoniak och R22. Köldmediet ammoniak har vissa farliga 

egenskaper. Det är brandfarligt, giftigt vid inandning, frätande för ögon, andningsvägar 

och hud och mycket giftig för vattenorganismer (Aga, 2007). R22 är klassad som 

miljöfarlig samt hälsofarlig och kan orsaka köldskador på hud (Ahlsell, 2010).  

3.11.2 Fördelar 

OTEC-tekniken bidrar till att uppnå de globala miljömålen och det främjar 

konkurrenskraft och internationell handel. Den har även god potential att minska 

utsläppen av växthusgaser till följd av förbränningen av fossila bränslen. På små 

önationer är fördelarna med OTEC att det inkluderar självförsörjning, minimal 

miljöpåverkan och förbättrad hygien och näring, vilket beror på större tillgång av 

avsaltat vatten-och vattenbruk (Raju, 2010). 

4 Globala klimatmål 

Elproduktion genom förbränning av fossila bränslen är den största enskilda källan av 

utsläpp av växthusgaser i atmosfären (EPA, 2013). Förbränning av en liter diesel ger ett 

koldioxidutsläpp på 2,66 kg (Eia, 2013). En åtgärd för att bromsa den globala 

uppvärmningen är att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. Den 7 december 2009 

hade FN ett klimatmöte i Köpenhamn där 192 länder deltog. Mötets syfte var att försöka 

få en klimatöverenskommelse som förhoppningsvis skulle minska utsläppen av 

växthusgaser (Miljöaktuellt, 2009).  
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I Köpenhamnsavtalet ingick det långsiktiga målet att begränsa den maximala globala 

ökningen av medeltemperaturen till högst 2°C (UN, 2013). För att hindra ökning av 

medeltemperaturen måste utsläppen av koldioxid minska med 50 - 85 % till år 2050 

jämfört med nivån av koldioxid i atmosfären år 2000. Utsläppen måste minskas innan år 

2015 för att uppnå dessa halter (IPCC, 2012). 

5 Metod och modell 

Litteraturstudien ligger till grund för antaganden, begränsningar och ekvationer som tas 

hänsyn till och används i modelleringen både med hänsyn till Tarawa och dess behov 

och med OTEC och dess potentiella kapacitet. Beräkningar ligger till grund för 

modellering och resultat.  I modellen analyseras de tre olika systemen; öppet, slutet och 

hybrid och modelleras i programmet Engineering Equation Solver, EES (F-Chart, 

2012). Dessa modelleringar syftar till att åskådliggöra el- och färskvattenproduktion. 

Parallellt utförs ekonomiska beräkningar på el- och vattenpris.  Resultaten av 

beräkningarna sammanställs, därefter görs avgränsningar för att gå vidare med ett utav 

de tre systemen. Det valda systemet används vid modellering av olika scenarion vilka i 

sin tur utvärderas och diskuteras. I Figur 10 visas en överskådlig bild över modellens 

uppbyggnad. 

 

Figur 10. Grafisk presentation av modellen 

I modelleringsavsnittet beaktas variation av parametrar och variabler som i huvudsak 

syftar till att åskådliggöra följande: 
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 Hur produktionen av el och vatten påverkas vid installation av solceller och 

överhettning (SOTEC) 

 Hur systemet beror av andel ånga efter turbinen 

 Hur systemet beror av förändring av nettoeffekt 

 Ekonomisk analys  

För ingående parametrar vid beräkning se Bilaga 2 

6 Beräkningar  

Beräkningar görs för att kunna uppskatta en dimensionering av en OTEC-anläggning 

som täcker Tarawas behov av elektricitet. Modelleringen och beräkningarna görs med 

beräkningsprogrammet EES (Limidet, 2012), samt med Microsoft Excel (Microsoft, 

2012). EES löser ekvationer och ekvationssystem, dessutom har programmet inbyggda 

funktioner för termodynamiska konstanter och fluider. 

Enligt kapitel 2.1.3 har Tarawa ett behov av ca 20 GWh per år vilket ger den effekt, 

TarawaE , som OTEC-anläggningen måste klara av att producera 

                                    
920 10 Tarawa

Tarawa

Kiribati

E


 
  

 
 ,                                   (2) 

där   är antal timmar per år och Tarawa  är antal invånare på Tarawa och Kiribati  är 

antal invånare i Kiribati. För att OTEC-anläggningen ska kunna producera tillräckligt 

med elektricitet beräknas massflöden för att erhålla erforderliga pumpeffekter och på så 

sätt blir 
TarawaE  den nettoeffekt som fås ur systemet. Detta beräknas enligt 

                                       Tarawa Generator GeneratorE E   ,                                     (3) 

 där GeneratorE  är effekten ur generatorn och Generator  dess verkningsgrad. Generatorns 

effekt erhålls ur 

                                     
Generator Turbin Pumpar

E E E   ,                                   (4) 

där 
TurbinE  är bruttoeffekten som fås av turbinen och PumparE  är systemets pumpar för 

ammoniaken, varmvattnet, kallvattnet, pumpen för att destillera vattnet i det öppna och 

hybridsystemet samt pumpen som pumpar vattnet via solfångaren i det slutna och 

hybridsystemet och den pump som pumpar upp extra vatten för destillation.  

6.1 Slutet System 

För ett slutet system fås bruttoeffekten 
TurbinE  genom  

                                                   1Turbin Ammoniak c dE m h h  ,                                          (5) 

där Ammoniakm  är ammoniakens massflöde, 1ch är entalpin i tillstånd 1c  och dh är entalpin i 

tillstånd d . Ammoniakens pumpeffekt, ,Pump AmmoniakE  beräknas enligt  
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                                  ,Pump Ammoniak Ammoniak b aE m h h  ,                                 (6) 

där bh  är entalpin i tillstånd b  och ah  är entalpin i tillstånd i tillstånd a  (Havtun, 2012). 

För överskådlig bild av tillstånd 1c , d ,b och a , se Figur 5 i kapitel 3.3.1. Varmvattnets 

pumpeffekt, ,VarmvPump attenE  fås enligt  

                                       ,
Varmvatten Varmvatten

Pump Varmvatten

Varmvatten Pump

P m
E

 

 



,                               (7) 

där VarmvattenP  är tryckskillnaden över varmvattenpumpen, Varmvattenm är varmvattnets 

massflöde, Varmvatten  är varmvattnets densitet och Pump  är verkningsgraden för pumpen 

(Karlsson, 2007). På samma sätt fås ,Pump KallvattenE enligt  

                                ,
Kallvatten Kallvatten

Pump Kallvatten

Havsvatten Pump

P m
E

 

 



,                                  (8) 

där KallvattenP  är tryckskillnaden över kallvattenpumpen, Kallvattenm är kallvattnets 

massflöde och Havsvatten  är kallvattnets densitet. KallvattenP  erhålls enligt  

                                                              
2,Kallvatten Atm KallvattenP P P   ,                               (9) 

 där 
2,KallvattenP  är trycket före pumpen och erhålls ur den generaliserade Bernoullis 

ekvation enligt 

 
,1, 2,2 2

1 1, 2 2,

1 1

2 2

Tryckfall KallvattenKallvatten Kallvatten

Kallvatten Kallvatten

Havsvatten Havsvatten kallvatten

PP P
u gz u gz

  


      ,   (10) 

 där 
1,KallvattenP  är trycket vid rörets inloppssida, 

1u är hastigheten vid inloppet, g  är 

tyngdaccelerationen vid ekvatorn, 
1,Kallvattenz  är höjden vid rörets inlopp jämfört 

referensnivån. På samma sätt för index 2 före pumpen (Karlsson, 2007). 
,Tryckfall KallvattenP  

är tryckförlusten och erhålls enligt 

                    

2

,

,

, ,

2
Rör Kallvatten Kallvatten Kallvatten

Tryckfall Kallvatten

Rör Kallvatten Rör Kallvatten Kallvatten

L m f
P

d A 

 
    

 

,                (11) 

där 
,Rör KallvattenL  är rörlängd för kallvattnet, 

,Rör Kallvattend  är rördiametern för kallvattnet, 

,Rör KallvattenA  är tvärsnittsarean på röret för kallvattnet och Kallvattenf  är friktionsfaktorn för 

kallvattenröret. Kallvattenf  erhålls enligt Blasius formel för turbulent strömning  

                                   0,250,0791 ReKallvatten Kallvattenf   ,                                      (12) 

 där ReKallvatten
 är Reynolds tal och fås enligt 

                     ,

,

Re Kallvatten
Kallvatten Rör Kallvatten

Kallvatten Rör Kallvatten

m
L

A



,                            (13) 
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där Kallvatten är viskositeten för kallvattnet. VarmvattenP  erhålls på samma sätt (Karlsson, 

2007). På samma sätt fås den nödvändiga pumpeffekten ,Pump DestillationE  och 

,Pump Överhettning
E , vilken behövs för att pumpa upp det behövda vattnet för en större mängd 

destillerat vatten samt den som behövs för att pumpa vattnet via solfångarna.   

Ammoniaken förångas via en värmeväxlare, se Figur 4, där den tillförda värmeeffekten, 

FörångareQ  beräknas enligt  

                      
, ,UtanÖverhettningFörångare Förångare Förångare MedÖverhettning

Q Q Q  ,                   (14) 

där 
,UtanÖvFörån erhetga tre ning

Q  uttrycks enligt 

                               ,UtanÖverhettnin Ammoniak c bFörångare g
Q m h h  ,                                (15)  

och där 
,Förångare MedÖverhettning

Q  uttrycks enligt 

                             1, Ammoniak c cFörångare MedÖverhettning
Q m h h  ,                                  (16)  

där 1ch  är entalpin efter överhettning i 1c , se Figur 5, (Havtun, 2012).  

Vattnet som överhettar ammoniaken som värms med solfångare, se Figur 8. Den 

nödvändiga arean av solfångaren beräknas enligt  

     
,

( )Solfångare Solfångare Solfångare OmvivningFörångare MedÖverhettning
Q I A U A T T     ,               (17)  

där 
,Förångare MedÖverhettning

Q  är den överförda värmeeffekten som erfordras i värmeväxlare 

mellan det uppvärmda vattnet och ammoniaken, I är solintensiteten, 
SolfångareA är arean 

på solfångaren, U  är det totala värmeövergångstalet, 
OmvivningT är 

omgivningstemperaturen och 
SolfångareT  är medeltemperaturen i solfångaren.  

SolfångareT  

erhålls ur 

                               
, ,

2

Överhettare Ut Överhettare In

Solfångare

T T
T


  ,                                      (18)  

där 
,Överhettare Ut

T  är temperaturen efter solfångaren och 
,Överhettare In

T  är temperaturen innan 

solfångaren (M.S. Hossainb, 2011).  

Den bortförda värmeeffekten, KondensorQ  beräknas enligt  

                                            Kondensor Ammoniak d aQ m h h  .                                       (19) 

Med den erforderliga värmeeffekten kan massflödet på kall- och varmvattnet, Kallvattenm  

och Varmvattenm  beräknas enligt 

                              
,Kondensor Kallvatten p Kallvatten KallvattenQ m c T   ,                          (20) 
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där 
,p Kallvattenc  är kallvattnets specifika värmekapacitans och KallvattenT  är 

temperaturdifferensen på kallvattnet i värmeväxlaren och på samma sätt för förångaren 

och varmvatten. För en motströms värmeväxlare gäller  

                          Kondensor Kondensor Kondensor KondensorQ U A LMTD   ,                    (21) 

där KondensorU  är kondensorns värmeövergångstal, KondensorA  är kondensorns area och 

KondensorLMTD är den logaritmiska medel temperaturdifferensen som utrycks  

                                            1 2

1

2

ln

KondensorLMTD
 








 
 
 

,                                   (22) 

där 1  är temperaturdifferensen mellan ammoniakens inloppstemperatur och det kalla 

vattnets utloppstemperatur, 2  är temperaturdifferensen mellan ammoniakens 

utloppstemperatur och det kalla vattnets inloppstemperatur. På samma sätt fås 
FörångareU  

och 
FörångareA  för förångaren, men där 

FörångareLMTD  fås 1  vilken är 

temperaturdifferensen mellan varmvattnets inloppstemperatur och det ammoniakens 

utloppstemperatur. 2  är temperaturdifferensen mellan varmvattnets utloppstemperatur 

och ammoniakens inloppstemperatur för de respektive två förångarna (Havtun, 2012). 

Se Bilaga 3 för EES-beräkningskod för det slutna systemet.   

6.1.1 Antaganden  

En del antaganden och förenklingar har gjorts i beräkningarna för det slutna systemet. 

Dessa presenteras nedan: 

 Konstant tryck över kondensorn och förångarna i ammoniakcykeln.  

 Inga friktions- eller engångsförluster i ammoniakcykeln.  

 Ammoniaken är mättad ånga efter turbinen. 

 Turbinens och pumpens verkningsgrader i ammoniakcykeln.  

 Ammoniakens temperatur efter värmeväxlarna. 

 Värmeväxlarna är så kallade motströmsvärmeväxlare. 

 Densiteten på kallvattnet och varmvattnet antas konstant i röret.  

 Temperaturskillnaden över värmeväxlarna. 

Se Bilaga 2 för parametrar och antagna värden. 

6.2 Öppet system 

För ett öppet system fås bruttoeffekten  

                   Turbin Turbin InnanTurbinen EfterTurbinenÅnga
E m h h   ,                         (23) 

där InnanTurbinenh  är entalpin på ångan innan turbinen, 
EfterTurbinenh  är entalpin på ångan efter 

turbinen Turbin  är turbinens verkningsgrad och 
Ånga

m  är ångans massflöde. Ångans 

massflöde erhålls ur  
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, , ,

, ,

Varmvatten p Varmvatten Varmvatten In Varmvatten Ut

Ånga

fg p Varmvatten Varmvatten In Ånga

m c T T
m

h c T T

 


 
,                     (24) 

 där Varmvattenm  är varmvattnets massflöde, 
,p Varmvattenc  är varmvattnets specifika 

värmekapacitet, 
,Varmvatten InT  är temperaturen på varmvattnet innan förångaren, 

,Varmvatten UtT

är temperaturen på vattnet efter förångaren, 
Ånga

T  är temperaturen på ångan efter 

förångaren och 
fgh  är den latenta entalpin. Den tillförda värmeeffekten, FörångareQ  

beräknas enligt 

                  , , ,VarmvattFörångare Varmvatten p Varmvatten In Varmvatten Un teQ m c T T   .                (25) 

Den bortförda värmeeffekten  

                                Kondensor ånga EfterTurbinen EfterKondensornQ m h h  ,                     (26) 

där 
EfterKondensornh  är entalpin efter kondensorn. På samma sätt som i det slutna systemet 

kan kallvattnets massflöde, Kallvattenm  fås genom ekvation (20) och värmeväxlarens 

värmeövergångstal KondensorU  och värmeväxlarens area KondensorA  fås på samma sätt som 

ekvation (21) och (22) men istället för ammoniak så används ångan från förångaren 

(Avery, 1994).  

I det öppna systemet krävs även en pump som driver förångningen som sker i en 

tryckkammare. Pumpens effekt, ,Pump FörångareE  erhålls ur  

     
 

1

,

,

1
1

n

n
M Ånga Kondensering

Pump Förångare Ånga

Vatten Pump Förångare Förångning

n R T P
E m

M n P

 
 
 

 
    

        
 

,        (27) 

där n  är den polytropiska exponenten, MR  är den universella gaskonstanten, VattenM  är 

vattnets molvikt, 
,Pump Förångare  är pumpens verkningsgrad, 

Ånga
T  är temperaturen på 

ångan, 
KondenseringP  är trycket vid kondenseringen och 

FörångningP  är trycket vid 

förångningen (Aybar, 2002). Se Bilaga 3 för EES-beräkningskod för det öppna 

systemet.   

6.2.1 Antaganden  

En del antaganden och förenklingar har gjorts i beräkningarna för det öppna systemet. 

Dessa presenteras nedan: 

 Trycket efter förångaren motsvarar 3 graders överhettning 

 Mättad ånga innan turbinen 

 Trycket efter turbinen 

 Verkningsgraden på turbin och på förångaren 

 Densiteten på havsvattnet antas konstant  

 Kondensorn är en så kallad motströmsvärmeväxlare. 

 Densiteten på kallvattnet och varmvattnet antas konstant i röret.  
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 Temperaturskillnaden över kondensorn. 

Se Bilaga 2 för parametrar och antagna värden. 

6.3 Hybridsystem  

På samma sätt som för det slutna systemet gäller ekvationerna (5) - (22) för 

hybridsystemet. Efter varmvattnet har förångat ammoniaken leds vattnet in i en 

tryckkammare där en del förångas. På samma sätt som det öppna systemet fås effekten 

på pumpen som förångar vattnet i tryckkammaren där den berörda effekten erhålls ur 

ekvation (27). För att sedan kondensera vattenångan som förångats i tryckkammaren 

krävs ytterligare en kondensor likt den i det öppna systemet, se Figur 7. En annan 

föreslagen variant är att använda omvänd osmos för att erhålla färskvatten. Istället för 

ekvation (27) erhålls den effekt som driver pumpen ,Pump ROE  enligt 

                                , 624 3,6 10

DestilleratVatten Havsvatten Pump

Pump RO

Pump

m g H
E

b





  


   
,                                  (28) 

där DestilleratVattenm  är den mängd färskvatten som erhålls efter systemet, 
PumpH  är den 

hydrauliska potentialen för pumpen och b  är den andel som destilleras av havsvattnet 

(Ataei, 2011). Se Bilaga 3 för EES-beräkningskod för hybridsystemet.   

6.3.1 Antaganden  

En del antaganden och förenklingar har gjorts i beräkningarna för hybridsystemet. 

Dessa presenteras nedan: 

 Konstant tryck över kondensorn och förångarna i ammoniakcykeln.  

 Inga friktions- eller engångsförluster i ammoniakcykeln.  

 Ammoniakens överhettningstemperatur innan turbinen är 40 grader. 

 Ammoniaken är mättad ånga efter turbinen. 

 Ammoniakens temperaturer efter värmeväxlarna. 

 Värmeväxlarna är så kallade motströmsvärmeväxlare. 

 Densiteten på kallvattnet och varmvattnet antas konstant i röret.  

 Temperaturskillnaden över värmeväxlarna. 

 Trycket i tryckkammaren motsvarar 3 graders överhettning 

 Andelen saltvatten som destilleras i omvänd osmos 

Se Bilaga 2 för parametrar och antagna värden. 

6.4 Ekonomiska beräkningar 

Ekonomiska beräkningar görs för att estimera priset för en producerad kWh med en 

OTEC-anläggning. En uppskattning av elpriset för varje producerad kWh görs med en 

Levelised Cost of Energy, LCOE. Beräkningen är balanserad kostnad för elproduktion 

och erhålls enligt 

                                        LCOE LCC LOMC  ,                                         (29) 

där Levelized Capital Cost, LCC , är balanserad kapitalkostnad och Levelized Operation 

and Maintenance Costs, LOMC , är balanserad kostnad för drift och underhåll. LCC  

erhålls enligt 
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ACC

LCC
 




,                                                     (30) 

där   är kapacitetfaktor som anger hur stor del av tiden anläggningen är i drift,   är 

antal timmar på ett år och Annualized Capital Costs, ACC , är årlig kapitalkostnad. Den 

årliga kapitalkostnaden, ACC  erhålls enligt  

                                         ACC ICC CRF  ,                                             (31) 

där Initial Capital Cost, ICC , är installerad kapitalkostnad, Capital Recovery Cost, 

CRF , är kapitalåterhämtningskostnad. ICC  är beroende av anläggningens nettostorlek 

enligt  

                                              
0,3539900ICC   ,                                           (32) 

där   är anläggningens storlek i MW. CRF  erhålls enligt  
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,                                               (33) 

där r  är viktad kapitalkostnad och N  är anläggningens livslängd. LOMC  erhålls enligt  

                                         
AOMC

LOMC
 




,                                             (34) 

där Annualized Operation and Maintenance Cost, AOMC , är årliga drift- och 

underhållskostnader (Muralidharan, 2012). 

6.5 Resultat av beräkningar  

För ingående parametrar för erhållna resultat se Bilaga 2 

I Tabell 2 presenteras numeriska värden för beräkningarna i kapitel 6.1 för det slutna 

systemet. 

Tabell 2 Numeriska värden för beräkningarna av det slutna systemet 

Storhet Benämning Värde Enhet 

SolfångareA  Arean på solfångare 1927 m
2 

GeneratorE  Generatorns effekt 1053 kW 

,Pump AmmoniakE  Pumpeffekt 18,75 kW 

,Pump KallvattenE  Pumpeffekt för kallvatten 173,8 kW 

,Pump VarmvattenE  Pumpeffekt för varmvatten 16,85 kW 

, ,Pump Varmvatten Överhettning
E  Pumpeffekt för varmvatten 

med överhettning 

0,5 kW 

TurbinE  Turbineffekt 1350 kW 

Kallvattenm  Massflödet för kallvatten 3247 kg/s 

Varmvattenm  Massflödet för varmvatten 943 kg/s 

,Varmvatten Överhettning
m  Massflödet för varmvatten med 14,77 kg/s 
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överhettning 

Ammoniakm  Massflödet för ammoniak 22,1 kg/s 

2,KallvattenP  Trycket innan pumpen 26,5 kPa 

2,VarmvattenP  Trycket innan pumpen 89,9 kPa 

FörångareQ  Värmeeffekt för förångare 28544 kW 

,UtanÖvFörån erhetga tre ning
Q  Värmeeffekt innan 

överhettning 

27618 kW 

,Förångare Me Överhett ngd ni
Q  Värmeeffekt för överhettning 926 kW 

KondensorQ  Värmeeffekt för kondensorn 27301 kW 

FörångareUA  Värmeövergångstal 

multiplicerat med arean för 

förångaren 

3704 kW/ºC 

KondensorUA  Värmeövergångstal 

multiplicerat med arean för 

kondensorn 

14996 kW/ºC 

MedÖverhettning
UA  Värmeövergångstal 

multiplicerat med arean  

128 kW/ºC 

 

I Tabell 3 presenteras numeriska värden för beräkningarna i kapitel 6.2 för det öppna 

systemet. 

Tabell 3 Numeriska värden för beräkningarna av det öppna systemet 

Storhet Benämning Värde Enhet 

GeneratorE  Generatorns effekt 1053 kW 

KompressorE  Kompressorns effekt 557 kW 

,Pump KallvattenE  Pumpeffekt för kallvatten 641,8 kW 

,Pump VarmvattenE  Pumpeffekt för kallvatten 131,7 kW 

TurbinE  Turbineffekt 2383 kW 

Kallvattenm  Massflödet för kallvatten 6202 kg/s 

Ånga
m  Massflödet för ångan 38,2 kg/s 

Varmvattenm  Massflödet för varmvatten 7370 kg/s 

2,KallvattenP  Trycket innan pumpen 26351 Pa 

2,VarmvattenP  Trycket innan pumpen 89846 Pa 

FörångareQ  Värmeeffekt för förångare 92488 kW 

KondensorQ  Värmeeffekt för kondensorn 91182 kW 

 

I Tabell 4 presenteras numeriska värden för beräkningarna i kapitel 6.3 för 

hybridsystemet. Hybridsystemet producerar här samma mängd färskvatten som det 

öppna systemet. Destilleringen sker via ekvation (28) med omvänd osmos.  
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Tabell 4 Numeriska värden för beräkningarna av hybridsystemet 

Storhet Benämning Värde Enhet 

SolfångareA  Arean på solfångare 3231 m
2 

,Pump ROE  Pumpeffekt för omvänd osmos 710,5 kW 

GeneratorE  Generatorns effekt 1053 kW 

,Pump AmmoniakE  Pumpeffekt 31,43 kW 

,Pump KallvattenE  Pumpeffekt för kallvatten 292 kW 

,Pump VarmvattenE  Pumpeffekt för varmvatten 28,3 kW 

, ,Pump Varmvatten Överhettning
E  Pumpeffekt för varmvatten med 

överhettning 

0,9 kW 

TurbinE  Turbineffekt 1551 kW 

Kallvattenm  Massflödet för kallvatten 5445 kg/s 

Ammoniakm  Massflödet för ammoniak 37,02 kg/s 

Färskvattenm  Massflödet för färskvatten 38,2 kg/s 

Varmvattenm  Massflödet för varmvatten 1581 kg/s 

,Varmvatten Överhettning
m  Massflödet för varmvatten vid 

överhettning 

24,7 kg/s 

2,KallvattenP  Trycket innan pumpen 26,21 kPa 

2,VarmvattenP  Trycket innan pumpen 89,85 kPa 

FörångareQ  Värmeeffekt för förångare 47859 kW 

,UtanÖvFörån erhetga tre ning
Q  Värmeeffekt innan överhettning 46306 kW 

,Förångare Me Överhett ngd ni
Q  Värmeeffekt för överhettning 1553 kW 

KondensorQ  Värmeeffekt för kondensorn 45774 kW 

FörångareUA  Värmeövergångstal multiplicerat med 

arean för förångaren 

6211 kW/ºC 

KondensorUA  Värmeövergångstal multiplicerat med 

arean för kondensorn 

25144 kW/ºC 

MedÖverhettning
UA  Värmeövergångstal multiplicerat med 

arean  

215,3 kW/ºC 

6.6 Motivering till valt av system 

Fördelen med det öppna systemet och hybridsystemet är att det går att destillera vatten. 

På ögrupper och områden där det råder brist på färskvatten eller där elproduktionen 

endast består av fossila bränslen kan det bli kostnadseffektivt och fördelaktigt jämfört 

med ett slutet system (Vega, 1999), (Trenka, 1992). Därav utesluts det slutna systemet 

för vidare undersökning i projektet. För att kunna utvinna elektricitet med hjälp av ett 

öppet system krävs det en stor turbin för att hantera de volymflöden som behövs. 

Investeringar och ansträngningar måste därför göras för att för att utveckla nya 

specialiserade turbiner för att kunna utvinna elektricitet. Det öppna systemet begränsas 

av dagens turbiner och utreds inte mer i projektet (Vega, 1999).  
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6.6.1 Destillationsmetoder 

För att kunna destillera vatten med ett hybridsystem används metoder som omvänd 

osmos eller mekanisk ångkompression. Enligt FN och WHO är det rekommenderade 

vattenbehovet 50 liter per person och dag. En OTEC-anläggning kan tillgodose både 

vatten- och elbehovet. Förhållanden mellan destillation och erforderlig total pumpeffekt 

modelleras och visas som en jämförelse av de två föreslagna metoderna i Figur 11 

nedan.  

 

Figur 11 Den erforderliga totala pumpeffekten i systemet med omvänd osmos och 

mekanisk ångkompression vid ökad mängd destillerat vatten.  

Den totala pumpeffekten består av effekten av alla pumpar i systemet, det vill säga 

pumparna i ekvation (4). Modelleringen påvisar hur mycket detta arbete skulle kosta i 

form av elproduktion som går till pumparna som driver destillationscykeln. För att 

kunna tillgodose behovet av vatten på 50 liter per dag för Tarawas invånare med enbart 

en OTEC-anläggning krävs ca 2150 m
3
/dag. En ökad mängd färskvattenproduktion kan 

stödja jordbruket enligt kapitel 2.2. Figur 11 visar att omvänd osmos kräver mindre 

tillfört arbete, speciellt vid hög produktion av färskvatten. I fortsatta modelleringar 

kommer därför endast omvänd osmos beaktas.  

6.6.2 Föreslaget system 

Det föreslagna systemet är ett hybridsystem med en sluten ammoniakcykel likt det 

slutna systemet. Ammoniaken förångas via en värmeväxlare med varmt ytvatten. 

Ammoniaken överhettas sedan via en värmeväxlare där vatten värms via solfångare. 

Ammoniaken expanderas i en turbin där arbete utvinns och driver generatorn. Det kalla 

vattnet kondenserar ammoniaken efter turbinen. Det varma ytvattnet destilleras efter 

värmeväxlaren genom omvänd osmos.  En schematisk bild av det föreslagna systemet 

visas i Figur 12. 
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Figur 12 Schematisk bild av det föreslagna systemet 

7 Modellering  

Beräkningar ligger till grund för dimensioneringen och en känslighetsanalys. 

Resultatens känslighet analyseras genom att variera parametrar som anses känsliga eller 

osäkra. Exempel är ändringar i färskvattenproduktionen och temperaturen av den 

överhettade ammoniaken.  

7.1 Överhettning av ammoniak 

Tarawa har ett gynnsamt klimat för en OTEC-anläggning. Det föreslagna systemet 

bygger på att ammoniaken överhettas enligt kapitel 3.6, överhettning sker med 

solfångare. I Tabell 5 visas hur turbinens bruttoeffekt 
TurbinE , förångaren för 

överhettningen 
medöverhettningFörångareQ  och arean för solfångaren beror av temperaturen efter 

överhettningen vid olika storlekar på färskvattenproduktionen.   

Tabell 5. Värmeeffekt, turbineffekt och solfångararea vid olika överhettnings-

temperaturer på ammoniaken vid given mängd färskvattenproduktion 

Färskvatten 1000 m
3
 2000m

3
 3000m

3
 4000m

3
 

Överhettning med 15°C     

Överhettare
Q        [kW] 1154 1353 1552 1751 

TurbinE            [kW] 1467 1720 1973 2226 

SolfångareA         [ m
2
] 2492 2921 3350 3779 

Överhettning med 10°C     



 

28 

 

Överhettare
Q        [kW] 1119 1312 1505 1698 

TurbinE            [kW] 1525 1788 2051 2314 

SolfångareA         [ m
2
] 2328 2729 3131 3532 

Överhettning med 5°C     

Överhettare
Q        [kW] 1053 1234 1416 1598 

TurbinE            [kW] 1637 1919 2202 2484 

SolfångareA         [ m
2
] 2113 2477 2842 3206 

Solfångarens area beror på hur stor mängd vatten som destilleras. Figur 13 visar hur stor 

den nödvändiga arean som beräknas enligt ekvation 16 förhåller sig vid ökad mängd 

destillerat vatten för olika solintensiteter.  

 

Figur 13 Solfångarens area beroende på mängd producerat färskvatten samt solens 

intensitet 

7.2   Andel ånga efter turbinen 

I kapitel 3.3.1 antas ammoniaken vara mättad ånga efter turbinen, för att undvika att 

turbinbladens nöts av erosion. Tabell 6 visar hur turbinens bruttoeffekt i kW beror av 

hur stor del ånga som finns efter turbinen vid given mängd producerat färskvatten. 

Tabell 6. Bruttoeffekten i kW som funktion av andel ånga efter turbinen och 

färskvattenproduktion 

      Färskvatten 

            per dag 

Andel 

ånga 

 

 

 

1000 m
3
 

 

 

 

2000m
3
 

 

 

 

3000m
3
 

 

 

 

4000m
3
 

100% 1525 1788 2051 2314 

99% 1471 1725 1978 2232 

98% 1435 1683 1930 2177 

97% 1410 1653 1896 2139 

96% 1392 1631 1871 2111 
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95% 1377 1614 1851 2089 

90% 1336 1566 1796 2026 

Tabell 7 visar hur den nödvändiga arean i m
2
 på solfångare beror på hur stor andel ånga 

som finns efter turbinen och given andel producerad mängd färskvatten.  

Tabell 7. Arean i m
2
 beroende av andel ånga efter turbinen och producerad mängd 

färskvatten 

      Färskvatten 

            per dag 

Andel  

ånga 

 

 

 

1000 m
3
 

 

 

 

2000m
3
 

 

 

 

3000m
3
 

 

 

 

4000m
3
 

100% 2328 2729 3131 3532 

99% 1846 2164 2482 2800 

98% 1530 1793 2056 2320 

97% 1306 1531 1755 1980 

96% 1139 1335 1531 1727 

95% 1010 1184 1358 1532 

90% 644 756 867 978 

 

7.3 Nettoeffekten ändras 

Tarawas elbehov kan ändras under tiden. Vid en ökad levnadsstandard används både 

mer el och mer vatten. Genom att variera nettoeffekten kommer komponenternas storlek 

att ändras och dess kostnad, enligt kapitel 3.8. Tabell 8 visar hur bruttoeffekten, den 

nödvändiga Q  samt kallvattenflödet vid olika nettoeffekter och en 

färskvattenproduktion på 2000 m
3 

per dag.  

Tabell 8 Bruttoeffekten samt värmeeffekt och kallvattnets massflöde beroende av given 

nettoeffekt 

Nettoeffekt  
TurbinE   [kW] 

FörångareQ  [kW] KondensorQ  [kW] Kallvattenm  [kg/s] 

1    MW 1788 40429 38667 4599 

1,5 MW 2420 54716 52332 6225 

2    MW 3053 69013 66005 7851 

7.4 Ekonomi och oljepris 

Tarawas beroende av fossila bränslen för att producera elektricitet gör dem beroende av 

oljepriset. Oljepriset har varierat kraftigt under de senaste åren vilket påverkat Tarawas 

elpriser. Enligt kapitel 2.3 kostade en kWh 0,42 US$ 2003 samt 0,88 US$ per kWh 

2009. En estimering hur elpriset ElP  på Tarawa, förhåller sig till oljepriset 
OljaP , görs 

genom  

                                         

0,42 0,88

28,10 60,86

2
El OljaP P

 
 

   .                                    (35) 

Vilket ger det ett elpris per kWh enligt 
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                                            0,0147El OljaP P  ,                                          (36) 

där 0,0147 är en proportionell konstant som bygger på två värden från The Pacific 

Region Infrastructure Facitlity och Pacific Regional Energy Assessment 2004. Vilket 

gör att elpriset estimeras beroende på oljepriset. Förhållandet mellan oljepriset och 

elpriset antas bestå av transportkostnader samt fasta kostnader för anläggningarna som 

producerar el. Enligt kapitel 3.1 har oljepriset varierat kraftigt de senaste åren. En 

framtida variation skulle påverka Tarawas elpris. Figur 14 visar hur elpriset skulle 

variera med varierade kostnader för olika oljepriser. 

 

Figur 14 Elpriset beroende på oljeprisets proportionerliga konstant för olika oljepriser.  

Då det inte finns några kommersiella OTEC-anläggningar i dagsläget görs 

uppskattningar för kostnaderna. Dessa uppskattningar bygger på antaganden av olika 

parametrar enligt kapitel 6.4. Enligt ekvation 31 är den uppskattade kostnaden för en 

OTEC-anläggning med en nettoeffekt på 1 MW 39900 US$ per installerad kW. Då den 

föreslagna anläggningen har möjlighet att destillera vatten kommer pumparna att kräva 

större effekt än en anläggning som bara levererar el utan synergier. Det föreslagna 

systemet överhettar ammoniaken innan turbinen vilket kräver solfångare som ökar 

anläggningens investeringskostnad. Figur 15 visar hur elpriset (LCOE) varierar med 

varierad ränta för olika installationskostnader (ICC) med ett fast pålägg för drift och 

underhållskostnader (LOMC) på 0,06338 US$/kWh.  
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Figur 15 Elpris beroende på investeringsräntan och kostnad per installerad kW för en 

OTEC-anläggning med en nettoeffekt på 1 MW   

Vattentillgången kan komma att minska och år 2025 kan vattentillgången i vissa 

regioner vara besvärlig enligt kapitel 2.2. Det bidrar till att försäljning av vatten kan bli 

en lika viktig komponent som försäljning av el. Figur 16 visar olika scenarion och hur 

kostnaden för elkostnaden beror av den producerade färskvattenmängden och dess 

försäljningspris. 
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Figur 16 Elpris beroende på producerad mängd färskvatten vid olika priser på 

färskvatten.  

8 Resultat och diskussion 

Det valda systemet är ett hybridsystem som kan producera el samt färskvatten. Dock är 

det ett modifierat hybridsystem som mer liknar ett slutet system med ett tilläggssystem 

för att destillera vatten. Det valdes för att styra produktionen mellan el och färskvatten. 

Omvänd osmos valdes som destillationsmetod då det är en mer kostnadseffektiv metod 

än mekanisk ångkompression. En fördel med mekanisk ångkompression är att den 

liknar den öppna cykeln och det skulle gå att utvinna arbete via en turbin efter 

förångningen likt det öppna systemet, det är något som ej tagits till beaktning till i 

modellen.  

8.1 Sammanfattning av resultaten 

En OTEC-anläggning som ska ersätta Tarawas elproduktion behöver producera 

nettoeffekt på ca 1 MW. Bruttoeffekten är beroende av nettoeffekten samt hur mycket 

vatten som destilleras. Vid en färskvatten produktion på 2150 m
3
/dag behövs en 

bruttoeffekt på ca 1,98 MW då destilleringen erhålls med omvänd osmos. Elpriset är 

beroende av flera komponenter men anläggningens investerings och underhållskostnad 

samt hur mycket vatten som destilleras och till vilket pris det säljs till är de viktigaste 

faktorerna. Beräknad elpris kommer att ligga mellan ca 0,4 – 1 US$/kWh och det anses 

vara lönsamt om oljepriset inte understiger ca 35 US$/Fat.  

Det föreslagna systemet skulle ha positiva effekter på miljön då väldigt små mängder 

koldioxid släpps ut i atmosfären samt att en ökad färskvattentillgång skulle medfölja 

positiva följder för invånarna på Tarawa.  
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8.2 Dimensionering 

En OTEC-anläggning som kan ersätta Tarawas nuvarande elbehov samt tillgodose 

färskvattenbehovet på 50 liter per person och dag har dimensioneras. Numeriska värden 

på betydande komponenter presenteras i Tabell 9, nedan. 

Tabell 9. Numeriska värden på komponenter i en OTEC-anläggning som uppfyller el- 

och vattenbehov  

Storhet Värde Enhet 

TarawaE   1000 kW 

TurbinE   1979 kW 

,Pump KallvattenE   379,2 
kW 

,Pump VarmvattenE   35,8 
kW 

,Pump Överhettning
E   0,7 

kW 

,Pump AmmoniakE   39,4 
kW 

,Pump DestillationE   470 
kW 

FörångareQ   59296 
kW 

,InnanÖvFörång erhettare ning
Q   58023 

kW 

,Förångare MedÖverhettning
Q   1272 

kW 

KondensorQ   57357 kW 

tan tanU Överhettning U Överhettning
U A   7782 W/ºK 

MedÖverhettning MedÖverhettning
U A   176 W/ºK 

Kondensor KondensorU A   31506 W/ºK 

SolfångareA   1275 m
2
 

 

8.2.1 Överhettning  

Bruttoeffekten beror av temperaturen på ammoniaken vid överhettningen, där skillnaden 

på 5 °C, 10 °C och 15 °C överhettning jämförs. Mellan 5 °C och 10 °C överhettning 

skiljer bruttoeffekten med 112 kW vid en produktion av 1000 m
3 

färskvatten per dag 

och aren på solfångaren skiljer sig 215 m
2
. Vid 5 °C överhettning och 15 °C 

överhettning ges en skillnad på 170 kW och arean på solfångaren skiljer sig med 379 

m
2
. I Tabell 5 hämtas data då solintensiteten antas vara 500 W/m

2
 som antas vara ett 

medelvärde under dagen (Yamada, 2009). Arean beror enligt ekvation (17) av 

solintensiteten och Q  som beror av bruttoeffekten och massflödet, samt 

temperaturskillnaden och värmeövergångstalet U .  

Den överförda värmeeffekten beror även den på hur stor överhettningen är, skillnaden 

på 5 °C överhettning och 15 °C överhettning är 101 kW vid en färskvattenproduktion på 

1000 m
3
 per dag och 153 kW vid 4000 m

3
 per dag.  
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Andra studier visar på en större nödvändig area på solfångaren än resultatet i Tabell 7 

visar på. Vid en nettoeffekt på 0,1 MW krävs en area på ca 4000 m
2
, dock var 

överhettningen 20 ºC samt 40 ºC (Yamada, 2009). Samma studie visar även på en större 

nettoeffekt vid högre överhettningstemperatur vilket överrensstämmer med resultaten 

där en lägre bruttoeffekt erhålls med en högre överhettningstemperatur i Tabell 5.  

Modellen tar inte hänsyn till huruvida det är molnigt eller inte. Inte heller variationer 

under dygnet utan vattnet som överhettas antas lagras i en uppsamlingstank för att ge en 

jämn överhettning över dygnet. 

8.2.2 Andel ånga efter turbinen 

Utan överhettning skulle fukthalten i ångan vara för stor vilket skulle leda till för stor 

förslitning genom erosion (M.J.E. Verschoor, 1995). Om istället ånghalten skulle 

variera enligt Tabell 6 skulle bruttoeffekten minska och därmed investeringskostnaderna 

minska. Dock förväntas slitage öka med en lägre ånghalt efter turbinen. Kapaciteten 

sjunker vid längre driftstopp och underhållskostnaderna på grund av slitaget. Detta är 

något som måste beaktas och has i åtanke vid installation. Bruttoeffektens skillnad vid 

4000 m
3
 färskvatten per dag och 90 % ånga istället för mättad ånga är 288 kW. Den 

nödvändiga arean för solfångaren minskar också avsevärt vid en lägre ånghalt. Det kan 

vara önskvärt då det inte finns obegränsat med utrymme på Tarawa. Skillnaden blir 

tydligare vid en stor produktion av färskvatten då skillnaden på solfånarens area vid 

mättad ånga och 90 % ånga efter turbinen är 2554 m
2
, vid en produktion av 4000 m

3
 

färskvatten per dag.  

8.2.3 Nettoeffekt 

Nettoeffekten på anläggningen har inverkan på hur stor bruttoeffekten och den 

nödvändiga överförda värmeeffekten är. Vid en ökning av nettoeffekten sker en 

proportionell ökning av bruttoeffekten, den överförda värmeeffekten i kondensorn samt 

den överförda värmeeffekten i förångaren. Detta ökar investeringskostnaderna.  

Kallvattenflödet ökas proportionerligt vid en högre nettoeffekt, vilket medför att en 

potentiellt större akvakultur skulle kunna stödjas. Vid en ökad folkmängd krävs en 

större nettoeffekt. Tabell 8 påvisar hur stor bruttoeffekt som krävs vid en högre 

nettoeffekt.  

8.2.4 Ekonomi  

I den ekonomiska modell som används anses elpriset vara proportionellt mot oljepriset 

enligt ekvation (36). El producerad med en OTEC-anläggning är beroende av flera 

parametrar enligt kapitel 6.4. Vissa parametrar kan anses mer osäkra än andra, 

investeringskostnaden samt investeringsräntan är två exempel. Figur 15 visar hur 

elpriset beror av investeringsräntan samt investeringsräntan. Föreslagna 

investeringsräntor ligger mellan 7 – 10 % (Muralidharan, 2012), (Vega, 2010) (Magesh, 

2010) (Straatman, 2008).  

Enligt Figur 15 landar elkostnaden på 0,4 – 1 US$/kWh. Kostnaden beror på 

investeringskostnad per installerad kW och föreslagen ränta. Elkostnad på 0,4 – 1 

US$/kWh ligger något högre än vad andra studier visar, men de studierna avser en 

högre nettoproduktion av el samt färskvatten vilket påverkar elkostnaden (Straatman, 

2008) (Upshaw, 2012). De studier som gjorts på mindre anläggningar visar elkostnader 

mellan 0,55 – 0,95 US$/kWh (Yusuf Siahaya, 2010), (Vega, 2010). 
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En föreslagen investeringskostnad är ca 39900 US$ per installerad kW enligt ekvation 

(32). Det föreslagna systemet kommer ha ett tilläggsystem för destillation av vatten 

vilket ökar investeringskostnaden. Färskvattnet kommer dock att säljas, vilket påverkar 

elpriset. Figur 16 visar elpriset vid olika stora mängder färskvattenproduktion för olika 

vattenpriset. Investeringskostnaden, i Figur 16, är 500000 US$ per installerad kW och 

investeringsräntan på 10 %.  

I dagsläget kostar 1 m
3
 färskvatten 1,5 US$ upp till en konsumtion av 15 m

3
 per månad 

och därefter kostar 1 m
3
 2 US$ (Advisors, 2009) på Tarawa. Ett ökat pris på vatten vid 

en högre förbrukning leder till att förbrukningen blir återhållsam. Ett scenario är att 

priset på färskvatten sjunker vid en högre produktion. I Figur 16 visas hur elpriset beror 

av sjunkande vattenpris med ökad mängd producerat färskvatten. Vid 4000 m
3 

landar 

elpriset på ca 0,5 US$ och färskvattenpriset på 0,7 US$/m
3
 vilket är lägre pris på el och 

färskvatten då oljepriset överstiger ca 35 US$/Fat enligt ekvation (36). Tillgången på 

färskvatten och levnadsstandard är starkt beroende av varandra, en ökad tillgång på 

färskvatten ger en förbättrad levnadsstandard (Miljöinstitutet, 2013). Det producerade 

färskvattnet är också av bra kvalitét efter destilleringen (Trenka, 1992) vilket också är 

en bidragande orsak till ökad levnadsstandard då tillgången till rent färskvatten är en de 

största utmaningarna till ett ökat välstånd (Robert J. Naiman, 2011).  

Vid modelleringen har en större rördiameter på röret som pumpar upp kallvattnet 

använts, det för att inte påverka resultatet. Enligt kapitel 3.8 är den procentuella 

kostnaden fördelad på delsystem. Den största fördelade kostnaden är 

vattenkanalsystemet som främst beror av rören för att pumpa upp det kalla vattnet. Det 

är svårt att skära ner kostnader då längden av röret är nödvändig för kallvattnet, då det 

finns på stora djup. Det är diametern och materialet på rören som kan varieras. Även 

pumpeffekten för kallvattenpumpen beror av diametern på kallvattenröret. Tabell 10 

visar hur kallvattenpumpens effekt beror av diametern på kallvattenröret vid 

nettoeffekten 1 MW och en färskvattenproduktion på 2150 m
3
 per dag vilket motsvarar 

50 liter färskvatten per dag och person. Det vill säga den effekt och den mängd 

färskvatten som täcker Tarawas behov. 

Tabell 10 Kallvattenpumpens effekt beroende på rördiameter på kallvattenröret 

För att erhålla diameter på rören måste kostnad för material och tillverkning beaktas 

med hänsyn till kostnad för pumpen då erforderlig pumpeffekt varierar med diametern. 

Tabell 10 visar att pumpeffekten börjar antas konstant vid en diameter på ca 1,8 m.  

Andra stora procentuella kostnader är de för plattform och relaterade system. Detta 

innefattar installationskostnader och tillverkningskostnader. Det är kostnader som anses 

vara absoluta, det vill säga att installationen och byggnationen är svåra att ändra.  

Värmeväxlarna är den enskilt största kostnaden för en OTEC-anläggning (Eldred, 

2010). Till det föreslagna systemet krävs tre värmeväxlare som alla kräver en stor 

värmeöverföringsyta, även vid höga värmeövergångstal. Det skapar en hög kostnad och 

en avvägning görs med vilket material som används i värmeväxlarna. Figur 17 visar 

material med hög termisk konduktivitet och lågt pris. Den visar material som anses vara 

lämpliga för värmeväxlarna. En jämförelseanalys av materialen görs programmet CES 

,Rör Kallvattend    [m] 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 

,Pump KallvattenE  [kW] 790 490 420 392 379 372 368 366 365 364 363 
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EduPack 2012 (Limidet, 2012). Försök görs med aluminium som har en hög termisk 

konduktivitet samt ett relativt lågt kilopris (Etemadi, 2011).  

 

Figur 17 Material med hög termisk konduktivitet och lågt kilopris  

Den höga kostnaden för värmeväxlarna motiverar ytterligare valet att använda omvänd 

osmos istället för mekanisk ångkompression som kräver ytterligare en kondensor. 

Även kraftproduktionssystemet har en dyr investeringskostnad enligt kapitel 3.8 där 

kostnaderna består av turbinen och pumparna. Enligt Tabell 10 är effekten på 

kallvattenspumpen beroende av diametern på kallvattenröret. En jämförelse mellan 

kostnad för pumpen och material på röret bör genomföras för en kostnadseffektiv 

anläggning. 

8.3 Synergier  

Färskvatten anses vara den mest betydande synergin att ta i beaktning vilket resulterar 

att det utgör den stor del av modelleringen. Resultat som avser färskvatten presenteras i 

kapitel 8.1.4.  

Resultaten i Tabell 8 berör akvakulturen. Tabellen visar att en ökad bruttoeffekt kräver 

ett större massflöde på kallvattnet. Genom att ta tillvara på kallvattnet som pumpas upp 

kan det användas för att stödja akvakulturen då vattnet är näringsrikt och kan bidra med 

en biologisk tillväxtmekanism, enligt kapitel 3.10.2. Vid 1 MW nettoproduktion och 

2000 m
3 

färskvatten pumpas det upp kallvatten med ett flöde på ca 4,6 m
3
/s. Vid 

försäljning till pris enligt kapitel 3.10.2 ger detta en årlig intäkt på 5,8 miljoner US$. 
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Liknade massflöden på kallvattnet erhålls i andra studier där små OTEC-anläggningar 

modelleras (Martins, 2012).  

En OTEC-anläggning har möjlighet att producera ett antal kemikalier, bland annat 

vätgas, enligt kapitel 3.10. Eftersom en OTEC anläggning tillhandahåller stora mängder 

djuphavsvatten, skulle det kunna lämpa sig att göra forskning och försök av 

vätgasproduktion. Med väte som en attraktiv energibärare betyder det att OTEC 

anläggningar har stor potential att tillhandahålla bränsle på flera olika sätt. Kapaciteten i 

denna naturresurs är stor. Idag används vätgas som råvara inom industrin (Ocean 

Thermal Energy Corporation, 2011). Vid elproduktion med vätgas skulle detta leda till 

minskning av koldioxidutsläpp på samma sätt som en OTEC-anläggning. Det 

producerade vätet och syret kan även användas som råmaterial vid framställning av 

metanol. Den genererade vätgasen kan också användas vid framställning av ammoniak 

genom kombination av kväve (Wang, 2011). Dock är vätgasen, precis som elektricitet, 

en energibärare och inte en primär energikälla (Ocean Thermal Energy Corporation, 

2011). Det skulle kunna anses som ett ytterligare steg i elproduktionsprocessen. Med 

detta i åtanke betyder det att vätgasen inte är en synergi. Skulle däremot försäljning av 

vätgas ske kan det anses som en synergi.  

8.4 Klimatpåverkan  

Förbränning av 1 liter diesel ger ca 10 kWh samtidigt som 2,6 kg koldioxid släpps ut i 

atmosfären. Kiribati släpper ut ca 6 miljoner kilo koldioxid varje år enligt kapitel 2.3 på 

grund av dieselförbränning vid elproduktion, Tarawa står för ca hälften av det utsläppet 

och det är den mängd som Tarawa skulle minska sitt utsläpp med om en OTEC-

anläggning skulle installeras. Samtidigt kan Tarawa komma att behöva börja destillera 

vatten eller importera färskvatten enligt kapitel 2.2 då saltvatten börjar tränga in i 

brunnarna. För varje kubikmeter vatten som destillerats skulle det sparas mellan 0,5 – 1 

kg utsläpp av koldioxid. Om hela Tarawas vattenbehov på 50 liter/person skulle täckas 

skulle det sparas upp till 2 ton koldioxid vare dag och 730 ton varje år samtidig som 

kostnaden för vatten skulle minska.  

Modellen tar ej hänsyn till livscykelanalys för komponenterna i en OTEC-anläggning 

eller lokal miljöpåverkan. Den lokala miljöpåverkan är inte kartlagd utan kräver 

ytterligare forskning.  

8.5 Modellens rimlighet 

I modellen ingår många parametrar som bygger på andra studier, detta leder till en del 

osäkerhet i modellens tillförlitlighet. De termodynamiska beräkningarna bygger i första 

hand på ekvationer ur formelsamlingar och läroböcker vilket anses som tillförlitliga 

källor som beskriver teorin. Självklart skiljer sig teorin från verkligheten men det får 

anses som en bra beskrivning av verkligheten. Parametrar och förhållanden som finns 

på Tarawa anses som tillförlitliga då de är relativt färska rapporter.  

Då det i dagsläget inte finns befintliga OTEC-anläggningar i kommersiella syften är de 

ekonomiska beräkningarna uppskattningar som bygger på andra studier. Många av 

dessa bygger på L.A. Vegas beräkningar som i vissa fall är från år 1992. Sedan år 1992 

har inte bara inflationen förändras, utan även tillverkningstekniken samt 

materialkostnader. Det går att kopiera teknik som är framtagen för oljeindustrin som ett 

exempel. Många ekonomiska beräkningar är även gjorda på anläggningar som är 
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mycket större än vad som projektet avser vilket gör att grövre uppskattningar görs. De 

antaganden som gjorts i beräkningarna anses välmotiverade vilket bidar till en robust 

modell. Små variationer i modeller ger inga större utslag vilket innebär att det 

modellerade systemet är förutsägbart.  

Beräkningarna görs i programmet EES som har inbyggda funktioner för 

termodynamiska beräkningar som bygger på empiriska studier vilket är ger en bra 

noggrannhet. Även erhållna värden är relativt lika i jämförelse med värden som andra 

studier. 

Oljeprisets variation är svår att förutse vilket påverkar den ekonomiska modelleringen. 

Tarawa är beroende av olja för elförsörjningen, vilket är en viktig förutsättning.  

9 Slutsatser och framtida arbete  

Att ersätta Tarawas nuvarande elproduktion är möjligt med en OTEC-anläggning. En 

hybridcykel gör det möjligt att reglera produktionen av el och färskvatten. Med en 

SOTEC kan anläggningen bli mer kostnadseffektiv då besparingar av 

reparationskostnader och driftstopp görs. Underhållskostnaderna måste jämföras med 

investeringskostnaderna för överhettningen. Färskvattenproduktionen som synergi 

innebär att OTEC-anläggningar har värdefull fördel då tillgången på färskvatten 

förväntas att minska. Detta leder till att OTEC är en teknik som är extra gynnsam i 

utsatta regioner. Därför behövs fortsatt forskning och utveckling.  

Endast en liten mängd koldioxid släpps ut i atmosfären bidrar elproduktion med en 

OTEC-anläggning till att koldioxidhalten inte ökar. Den lokala miljöpåverkan är inte 

helt kartlagd och bör studeras noggrannare. Även en livscykelsanalys bör utföras för en 

fullständig miljöanalys.  

Då det inte finns några kommersiella anläggningar i dagsläget behövs ytterligare studier 

och försök genomföras innan tekniken kan utvecklas till att bli mer kostnadseffektiv. 

Det för att kunna konkurrera med befintlig kraftproduktion av fossila bränslen vid lågt 

oljepris.  

En utförligare modell på överhettningen bör ge ett resultat som kommer närmre 

verkligheten. 

OTEC har en betydande potential att ge en ren, kostnadseffektiv el i framtiden på 

många områden. Den totala investeringen på en OTEC-anläggning är stor. Det är 

möjligt att ersätta befintliga kraftverk, men huruvida Tarawa har den ekonomiska 

förutsättningen att bekosta en anläggning har inte beaktats i detta projekt och lämnas åt 

vidare studier. 
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Bilaga 1 – Schematiska figurer över cykelvarianter 

 

Schematisk bild över Kalinacykeln 

 

Schematisk bild över Ueharacykeln 

 

 

Schematisk bild över GuoHaicykeln 
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Bilaga 2 - Använda parametrar 

Storhet Beskrivning Värde Enhet 

,Rör Kallvattend  Innerdiameter kallvattenrör 3 m 

,Rör Varmvattend  Innerdiameter varmvattenrör 3 m 

Kompressor  Verkningsgrad kompressor 0,9 - 

Generator  Verkningsgrad generator 0,95 - 

Pump  Verkningsgrad pump 0,72 - 

PumpIsentropisk  Isentropisk verkningsgrad pump 0,9 - 

TurbinIsentropisk  Isentropisk verkningsgrad turbin 0,8 - 

TarawaE  Tarawas momentana elbehov 1000 kW 

g  Tyngdacceleration 9,78 m/s
2 

KallvattenL  Längd kallvattenrör 1000 m 

VarmvattenL  Längd varmvattenrör 10 m 

VattenM  Molmassa för vatten 18,02 g/gmol 

n  Polytropisk exponent 1,33 - 

AtmP  Atmosfärstryck 103100 Pa 

PumpH  Hydrauliska potentialen 600 m 

I  Intensiteten 500 W/m
2 

U  Specifika värmekapacitansen 3,5 W/m
2 

1,Destillation  Temperaturdifferens vid destillation 15 ºC 

2,Detsillation  Temperaturdifferens vid destillation 4 ºC 

1,Överhettare
  Temperaturdifferens vid överhettare 5 ºC 

2,Överhettare
  Temperaturdifferens vid överhettare 10 ºC 

1,InnanÖverhettning
  Temperaturdifferens innan 

överhettare 

15 ºC 

2,InnanÖverhettning
  Temperaturdifferens innan 

överhettare 

3 ºC 

Havsvatten  Densitet för havsvatten 1030 kg/m
3 

II 
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MR  Universella gaskonstanten 8134 /J kmol K  

1Kallvattenz  Höjdskillnad 1000 m 

1Varmvattenz  Höjdskillnad 2 m 

,Kallvatten InT  Temperatur kallvatten in 4 ºC 

,Varmvatten InT  Temperatur varmvatten in 29 ºC 

OmgivningT  Temperatur omgivning 32 ºC 

b Andel av vatten som destillerats av 

havsvattnet 

0,4 - 

  

III 
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Bilaga 3 - Beräkningskod 

 
"Slutet och hybrid" 
 
m_dot_freshwater=2000[m^3/day]  "Tarawas massflöde för färskvattnet" 
 
"HYBRID-OTEC" 
"antaganden" 
 
T_in_vv=29 [C] "temp in varmt havsvatten" 
T_in_kv=4 [C] "Temperaturen på kallvattnet" 
 
"Givet" 
E_ut=100 [kW] "ett värde att börja med" 
E_ut=E_gen*eta_gen 
eta_gen=0,95 
g=9,78 [m/s^2] "g vid ekvatorn" 
rho_seawater=1030 [kg/m^3] 
P_atm=103,1 [kPa] 
 
{T_c=T_in_vv-2} 
T_c1=40 [C] 
T_a=T_in_kv+3 [C]
 {=Temperature(Ammonia;P=p_1;h=h_bis)}"antar temeratur efter kondensorn" 
 eta_pump=0,72 
 
"state c" 
h_c1=Enthalpy(Ammonia;T=T_c1;P=p_1) "entalpin vid punkt c1, mättad ånga" 
h_c11=Enthalpy(Ammonia;s=s_c1;P=p_1) 
 
p_1=P_sat(Ammonia;T=T_c) "trycket mättad ånga efter evap" 
s_c1=Entropy(Ammonia;T=T_c1;h=h_c1) "entropi i punkt c" 
 
"state d" 
h_d=Enthalpy(Ammonia;P=p_2;x=1) 
h_d1=Enthalpy(Ammonia;s=s_c1;x=1) 
 
"state a" 
h_a=Enthalpy(Ammonia;P=p_2;x=0) "trycket mättad vätska efter kondens" 
p_2=Pressure(Ammonia;T=T_a;x=0) "trycket mättad vätska efter kondens" 
s_a=Entropy(Ammonia;T=T_a;x=0) "entropi i punkt a" 
v_a=Volume(Ammonia;T=T_a;x=0) "specifika volomen i punkt a, mättad 
vätska" 
 
h_bis=Enthalpy(Ammonia;P=p_1;T=T_b) 
 
"Rankine cykel" 
E_gen=E_turb-E_pump-E_pump_kv-E_pump_vv-E_pump_fl-(E_pump_vv_SH)  "den nyttiga effekten som systemet ger" 
E_gen=E_turb_RO-AAAA_E_PUMPAR_RO 
AAAA_E_PUMPAR_RO=abs(E_pump+E_pump_kv+E_pump_vv+E_dot_ROpump+(E_pump_v
v_SH)+E_pump_vv_extravarmvatten_RO) 
 
 
 
eta_pump_is=0,9 [-] "turbinens isentropiska verkningsgrad" 
eta_turb_is=0,8 [-] "pumpens isentropiska verkningsgrad" 
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h_b=h_a+(v_a*(p_1-p_2)/eta_pump_is) "löser ut h_b enligt FS" 
 
E_turb_RO=m_dot_am*(h_c1-h_d) "avgiven effekt från turb" 
 
E_pump=abs((m_dot_am)*(h_b-h_a)) "pump arbetsmed" 
 
{Q_11111=m_dot_am*(h_c1-h_b)} "Värme som behövs från förångare" 
Q_2=abs(m_dot_am*(h_d-h_a)) "Värme som behöver avges vid 
kondensorn" 
 
eta_carnot=1-((273,15+T_a)/(273,15+T_c1)) "carnotverkningsgraden med 
överhettning" 
 
Q_11111=Q_1UTANSH+Q_1_SH 
Q_1UTANSH=m_dot_am*(h_c-h_b) 
Q_1_SH=m_dot_am*(h_c1-h_c) 
h_c=Enthalpy(Ammonia;T=T_ggg;P=p_1) 
 
"SÅ BRA!!" 
T_ggg=T_c+0,0001 
 
{Q_1UTANSH=UA_evap*LMTD_vv}  
Q_1UTANSH=m_dot_vv*Cp_vv*(T_in_vv-T_ut_vv) 
 
T_vv_SH=T_c1+5 
T_vv_SH_ut=T_c1-10 
 
Q_1_SH=m_dot_vv_SH*Cp_vv*(T_vv_SH-T_vv_SH_ut) 
E_pump_vv_SH=abs((P_2_vv-P_atm)*2*m_dot_vv_SH/rho_seawater)/eta_pump 
 
dsh1=5 
dsh2=10 
dsh=dsh1/dsh2  
LMTD_sh=(dsh1-dsh2)/ln(dsh) 
Q_1_SH=UA_SH*LMTD_sh 
 
"varmt vatten och förångare" 
"flash evap" 
"Förångare"  
 
T_b=T_a  
 
p_vv=101,3 [kPa] "trycket på det varama vattnet" 
 
dv1=15 [C] "LMTD ty motströms vvx" 
 
dv=dv1/dv2  
dv2=3 
dv2=T_in_vv-T_c "ändras till T_c1" 
dv1=T_ut_vv-T_b 
LMTD_vv=(dv1-dv2)/ln(dv) 
Q_1UTANSH=UA_evap*LMTD_vv 
Cp_vv=Cp(Water;T=T_ut_vv;P=p_vv) "Cp på det varama vattnet" 
P_flash=P_sat(Water;T=T_ut_vv-3) "mättnadstrycket på det varma vattnet - 
3C" 
 
h_efter_evap=Enthalpy(Steam;P=P_flash;x=1) "state 3g" 
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"beräkningar" 
 
"massflödet på ångan" 
m_dot_st=(m_dot_vv*Cp_vv*(T_ut_vv-T_ut_vv_fl))/(h_f_g-Cp_vv*(T_ut_vv_fl-T_st)) 
{T_st=Temperature(Water;P=P_flash;x=0)} 
eta_flash=0,90 [-] 
eta_flash=(T_in_vv-T_ut_vv_fl)/(T_in_vv-T_st) 
 
h_in=Enthalpy(Water;T=T_ut_vv;x=0) 
h_ut=Enthalpy(Water;T=T_ut_vv_fl;x=0) 
HFG=2439,334 
x_ånga_1=(h_in-h_ut)/HFG 
m_dot_ånga=x_ånga_1*m_dot_vv 
"entalpin efter förångaren" 
h_efter_evap=Cp_vv*T_st+h_f_g 
 
x_ånga=m_dot_st/m_dot_vv 
m_dot_vv_fr=m_dot_vv-m_dot_st 
L_vv=10 [m] 
D_vv=3  [m] 
rho_vv=Density(Water;T=T_in_vv;P=p_vv) 
vol_vv=volume(water;T=T_in_vv;P=p_vv)  "1/rho" 
Pr_vv=Prandtl(water;T=T_in_vv;v=vol_vv)  
mu_vv=Viscosity(water;T=T_in_vv;v=vol_vv) 
RelRough_vv=0 
A_vv=D_vv^2*pi/4 
LoverD_vv=L_vv/D_vv  
 
Re_vv=L_vv*m_dot_vv/(mu_vv*A_vv) 
 
f_vv2={0,0005}0,0791*Re_vv^(-1/4) 
DELTA_p_vv2=2*L_vv/D_vv*(m_dot_vv/A_vv)^2*f_vv2/rho_seawater 
P_1_vv=110000 [Pa] 
 
z_1_vv=-2 [m] 
z_2_vv=0 [m] 
P_2_vv=(P_1_vv/rho_seawater+g*(z_1_vv-z_2_vv)-
(DELTA_p_vv2/rho_seawater))*rho_seawater/1000 
 
 
E_pump_vv=abs((P_2_vv-P_atm)*m_dot_vv/rho_seawater)/eta_pump "Pa till kPa" 
 
n=1,33 
R_M=8314,3 [J/kJ*K] 
M_vatten=MolarMass(water) 
T_e=T_st+273,15  [K] 
 
{T23=T_st 
T17=17} 
eta_comp=0,9 
 
 
T_kond=Temperature(Water;P=P_flash;x=0) 
 
P_evap=P_sat(Water;T=T_st+3) 
P_kond=P_sat(Water;T=T_kond) 
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E_pump_fl=abs((m_dot_st*(n*R_M*T_e)/(M_vatten*eta_comp*(n-1))*((P_kond/P_evap)^((n-
1)/n)-1))/1000) 
 
T_st=T_sat(Steam;P=P_flash) 
dkk1=15 
dkk2=4 
{T_ut_kv2=14} 
dkk2=T_st-T_ut_kv2  
dkk1=(T_st_ut)-T_ut_kv  
dkk=dk1/dk2  
LMTD_kkv=(dkk1-dkk2)/ln(dkk) "LMTD" 
 
"kallt vatten och kondensor" 
"givet" 
  
p_kv_in=101,3 [kPa] "Trycket på kallvattnet i kPa" 
Cp_kv=CP(water;T=T_in_kv;P=p_kv_in)  "cp för kallvatten" 
 
T_d=Temperature(Ammonia;P=p_2;x=1) 
T_ut_kv=T_in_kv+2 
{dk2=1 [C]} "antar en tempskillnad i vvx" 
dk1=T_a-T_in_kv  
dk2=T_d-T_ut_kv   
dk=dk1/dk2  
LMTD_kv=(dk1-dk2)/ln(dk) "LMTD" 
 
Q_2=abs(m_dot_kv*Cp_kv*(T_ut_kv-T_in_kv)) "den värme som avgers ifrån vvx" 
Q_2=abs(UA_kond*LMTD_kv)  
 
L_kv=1000 [m] 
D_kv=3 [m] 
 
vol_kv=volume(water;T=T_in_kv;P=p_kv_in)   
 
mu_kv=Viscosity(water;T=T_in_kv;v=vol_kv) 
 
A_kv=D_kv^2*pi/4 
 
Re_kv=L_kv*m_dot_kv/(mu_kv*A_kv) 
 
f_kv2={0,0005}0,0791*Re_kv^(-1/4) 
DELTA_p_kv2=2*L_kv/D_kv*(m_dot_kv/A_kv)^2*f_kv2/rho_seawater 
 
z_1_kv=-1000 [m] 
z_2_kv=0 [m] 
P_1_kv=10100000 [Pa] 
 
P_2_kv=(P_1_kv/rho_seawater+g*(z_1_kv-z_2_kv)-
(DELTA_p_kv2/rho_seawater))*rho_seawater/1000  
E_pump_kv=abs((P_atm-P_2_kv)*m_dot_kv/rho_seawater)*eta_pump 
 
"MVC" 
m_dot_ånga_tarawa=24,8-m_dot_st 
m_dot_vv2förvatten=m_dot_freshwater_persekund/x_ånga 
P_flash2=P_sat(Steam;T=T_in_vv-3) 
T_26=T_in_vv-3 
P_kond_extra=P_sat(Water;T=T_st+6) 
P_evap_extra=P_sat(Water;T=T_kond+3) 
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E_pump_vv_extravarmvatten=abs((P_2_vv-
P_atm)*m_dot_vv2förvatten/rho_seawater)/eta_pump  
 
{E_pump_fl222=(m_dot_ånga_tarawa*(n*R_M)/(M_vatten*eta_comp*(n-1))*(T_26-T17))/1000} 
 
E_pump_extraflash=abs((m_dot_freshwater_persekund*(n*R_M*(T_e+3))/(M_vatten*eta_comp
*(n-1))*((P_kond_extra/P_evap_extra)^((n-1)/n)-1))/1000) 
 
E_pumparförvattenbehovet=E_pump_extraflash+E_pump_vv_extravarmvatten 
 
m_dot_VattenPerPerson=m_dot_st*3600*24/43000 
 
" RO" 
m_dot_freshwater_persekund=m_dot_freshwater/(24*60*60)*1000  
h_pump=600 [m]  
E_dot_ROpump=m_dot_freshwater*rho_seawater*g*h_pump/(24*3,6*1000000*0,8*0,4) 
E_pump_vv_extravarmvatten_RO=abs((P_2_vv-
P_atm)*(m_dot_freshwater_persekund*2)/rho_seawater)/eta_pump  
 
"Beräknar arean på solfångaren" 
 
I=500 [W/m^2] 
 
U_L=3,5 [W/m^2] 
T_sc=(T_vv_SH+T_vv_SH_ut)/2 
T_omg=32 [C] 
 
Q_1_SH*1000=I*A_sc-U_L*A_sc*(T_sc-T_omg) 
Kvadratiskt_area_på_solfångare=sqrt(A_sc) 
{E_gen=E_turb_RO-AAAA_E_PUMPAR_FLASH} 
{AAAA_E_PUMPAR_FLASH=abs(E_pump+E_pump_kv+E_pump_vv+E_pump_fl+(E_pump_vv
_SH)+E_pumparförvattenbehovet)} 
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”öppet system” 
 
"Givet" 
E_ut=1000 [kW] 
E_ut=E_gen*eta_gen  
eta_turb=0,90[-] 
eta_gen=0,95 [-] 
"flash evap" 
"givet" 
 
T_in_vv=29 [C] "temp in varmt havs vatten" 
p_vv=101,3 [kPa] "trycket på det varama vattnet" 
Cp_vv=Cp(Water;T=T_in_vv;P=p_vv) "Cp på det varama vattnet" 
P_flash=P_sat(Water;T=T_in_vv-3) "mättnadstrycket på det varma vattnet - 
3C" 
 
{T_st=Temperature(Steam;P=P_flash;s=s_efter_turb)} "Temperaturen vid inloppet av 
turbinen" 
h_efter_evap=Enthalpy(Steam;P=P_flash;x=1) "state 3g" 
 
s_innan_turb=Entropy(Steam;P=P_flash;x=1) "state 3g" 
 
h_efter_turb_is=Enthalpy(Steam;s=s_innan_turb;P=P_efter_turb)     "behöver T_kond" 
P_efter_turb=2[kPa] "antar ett tryckfall i turbinen" 
x_efter_turb=Quality(Water;P=P_efter_turb;s=s_innan_turb) 
T_kond=Temperature(Water;P=P_efter_turb;x=x_efter_turb)   "Temperaturen vid konds" 
 
h_efter_kond=Enthalpy(Steam;T=T_kond;x=0) 
s_kond=Entropy(Water;P=P_efter_turb;x=0) "state 5" 
 
T_kond_sist=Temperature(Water;P=p_vv;s=s_kond)  "state 6" 
DELTA_P=P_flash-P_efter_turb "tryckfallet i turbinen" 
"beräkningar" 
 
"massflödet på ångan" 
m_dot_st=(m_dot_vv*Cp_vv*(T_in_vv-T_ut_vv))/(h_f_g-Cp_vv*(T_ut_vv-T_st)) 
 
T_ut_vv=Temperature(Water;P=P_flash;x=0) "temperaturen på vattnet som inte 
förångas" 
eta_flash=0,90 [-] 
eta_flash=(T_in_vv-T_ut_vv)/(T_in_vv-T_st) 
 
Q_1=m_dot_vv*Cp_vv*(T_in_vv-T_ut_vv) 
E_turb=m_dot_st*eta_turb_is*(h_efter_evap-h_efter_turb_is)            "h_efter_turb_is" 
eta_turb_is=0,90 [-] "kanske 0,85" 
 
"entalpin efter förångaren" 
h_efter_evap=Cp_vv*T_st+h_f_g 
 
"energibalans adiabatisk process" 
{m_dot_st*h_efter_evap+(m_dot_vv-m_dot_st)*Cp_vv*T_ut_vv=m_dot_vv*Cp_vv*T_ut_vv} 
 
 
E_gen=E_turb-E_pump_vv-E_pump_kv-E_pump_fl 
x_ånga=m_dot_st/m_dot_vv 
 
{Q_2=Q_1-E_turb} 
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n=1,33 
R_M=8314,3 [J/kJ*K] 
M_vatten=MolarMass(water) 
T_e=23+273,15  [K] 
{T_kond=17,5+273,15 [K]} 
eta_comp=0,9 
 
E_pump_fl=(m_dot_st*(n*R_M*T_e)/(M_vatten*eta_comp*(n-1))*(1,024-1))/1000 
{E_pump_fl111=(m_dot_st*(n*R_M)/(M_vatten*eta_comp*(n-1))*(T_e-T_kond))/1000} 
 
" förångare" 
L_vv=10 [m] 
D_vv=3 [m] 
rho_vv=Density(Water;T=T_in_vv;P=p_vv) 
vol_vv=volume(water;T=T_in_vv;P=p_vv)  "1/rho" 
Pr_vv=Prandtl(water;T=T_in_vv;v=vol_vv)  
mu_vv=Viscosity(water;T=T_in_vv;v=vol_vv) 
RelRough_vv=0 
A_vv=D_vv^2*pi/4 
LoverD_vv=L_vv/D_vv  
 
Re_vv=L_vv*m_dot_vv/(mu_vv*A_vv) 
 
{call PipeFlow_N(Re_vv;Pr_vv;LoverD_vv;RelRough_vv: Nusselt_T_vv;Nusselt_H_vv;f_vv) 
DELTA_p_vv=2*L_vv/D_vv*(m_dot_vv/A_vv)^2*f_vv/rho_seawater 
 
call PipeFlow('water';T_in_vv;p_vv;m_dot_vv;D_vv;L_vv;RelRough_vv:h_T; h_H;DELTA_p_vv1; 
Nusselt_T; f_vv1; Re_vv1)} 
 
AAAAAA=0,0791*Re_vv^(-0,25) 
 
 
f_vv2=0,001{0,0791*Re_vv^(-0,25)} 
DELTA_p_vv2=2*L_vv/D_vv*(m_dot_vv/A_vv)^2*f_vv2/rho_seawater 
 
 
P_1_vv=110000 [Pa] 
rho_seawater=1030 [kg/m^3] 
z_1_vv=-2 [m]  
z_2_vv=0 [m] 
g=9,78 [m/s^2] 
u_medel=m_dot_vv/A_vv/rho_seawater 
P_2_vv=(P_1_vv/rho_seawater+g*(z_1_vv-z_2_vv)-
(DELTA_p_vv2/rho_seawater))*rho_seawater 
 
eta_pump=0,72 
 
P_atm=103100 [Pa] 
{E_pump_vv=abs((P_2_vv-P_atm)*m_dot_vv/rho_seawater)/1000} 
E_pump_vv=abs((P_2_vv-P_atm)*m_dot_vv/rho_seawater)/(1000*eta_pump) 
"kondensor" 
"VVX" 
 
Q_2=abs(m_dot_st*(h_efter_turb_is-h_efter_kond)) "Värme som behöver avges vid 
kondensorn" 
Q_2=abs(m_dot_kv*Cp_kv*(T_ut_kv-T_in_kv)) "den värme som avgers ifrån vvx" 
Q_2=abs(UA_kond*LMTD_kv)  
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T_in_kv=4 [C] "Temperaturen på kallvattnet" 
p_kv_in=101,3 [kPa] "Trycket på kallvattnet i kPa" 
Cp_kv=CP(water;T=T_in_kv;P=p_kv_in)  "cp för kallvatten" 
 
{dk1=2}  "antar en tempskillnad i vvx" 
dk2=10 [C] "antar en tempskillnad i vvx" 
dk1=T_kond-T_in_kv  
dk2=T_kond-T_ut_kv   
dk=dk1/dk2  
LMTD_kv=(dk1-dk2)/ln(dk) "LMTD" 
   
 
L_kv=1000 [m] 
D_kv=3 [m] 
 
{rho_kv=Density(Water;T=T_in_kv;P=p_kv)} 
vol_kv=volume(water;T=T_in_kv;P=p_kv_in)  "1/rho" 
{Pr_kv=Prandtl(water;T=T_in_kv;v=vol_kv)}  
 
mu_kv=Viscosity(water;T=T_in_kv;v=vol_kv) 
{RelRough_kv=0} 
 
A_kv=D_kv^2*pi/4 
{LoverD_kv=L_kv/D_kv} 
 
Re_kv=L_kv*m_dot_kv/(mu_kv*A_kv) 
 
{call PipeFlow_N(Re_kv;Pr_kv;LoverD_kv;RelRough_kv: Nusselt_T_kv;Nusselt_H_kv;f_kv) 
DELTA_p_kv=2*L_kv/D_kv*(m_dot_kv/A_kv)^2*f_kv/rho_seawater 
call PipeFlow('water';T_in_kv;p_kv;m_dot_kv;D_kv;L_kv;RelRough_kv:h_T; h_H;DELTA_p_kv1; 
Nusselt_T; f_kv1; Re_kv1)} 
 
f_kv2=0,0005{0,0791*(Re_kv^(-0,25))} 
DELTA_p_kv2=2*L_kv/D_kv*(m_dot_kv/A_kv)^2*f_kv2/rho_seawater 
 
z_1_kv=-1000 [m] 
z_2_kv=0 [m] 
P_1_kv=10100000 [Pa] 
 
P_2_kv=(P_1_kv/rho_seawater+g*(z_1_kv-z_2_kv)-
(DELTA_p_kv2/rho_seawater))*rho_seawater 

E_pump_kv=abs((P_2_kv-P_atm)*m_dot_kv/rho_seawater)/(1000*eta_pump) 

XI 


