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SAMMANFATTNING 

Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete i ämnet maskinteknik med 
inriktning bistånd genomfört vårterminen 2010. Arbetet är ett samarbete med den 
svenska organisationen Ankarstiftelsen, som har bistått studenterna med kontakter i 
Leticia, Colombia.  

Arbetet har varit förlagt dels i Sverige och dels i Leticia, Colombia och har bestått av 
en förstudie i Leticia samt en litteraturstudie. Målet med arbetet har varit att ta fram 
ett förslag på lämplig placering och val av turbinsystem, utifrån de förutsättningar 
som finns i området. 

Rapporten presenterar olika metoder för elproduktion i Amazonasregionen, 
turbinsystem anpassade för strömmandevattenkraft och resultat från förstudien. 

Rapporten presenterar ett förslag där en turbin av modellen Darrieus installeras på 
en ponton vid samhället Milagrosa. Turbinen beräknas i dagsläget täcka det elbehov 
som finns i samhället. Dock kvarstår finansieringsfrågan.  
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ABSTRACT 

This report is the result of a thesis project in mechanical engineering with focus on 
development assistance, completed spring term 2010. The work is collaboration with 
the Swedish organization Ankarstiftelsen, which has assisted the students with 
contacts in Leticia, Columbia. 

The work has been taken place in both Sweden and Leticia, Colombia. A literature 
review was carried out in Sweden and a pilot study in Leticia. The goal of this work 
has been to develop a suggestion on a proper placement and selection of turbine 
systems, based on the parameters that have been encountered. 

The report presents various methods of electricity production in the Amazon region, 
turbine systems suitable for hydrokinetic power and the results from the pilot study. 

The report presents a suggestion where a Darrieus turbine is installed on a pontoon 
close to the community Milagrosa. The turbine is expected in the current situation to 
cover the electricity needs of the community. However, the funding issue still 
remains to be solved.  
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1 Inledning 

Amazonas är ett colombianskt departement i Amazonas regnskog, ett område som 
sträcker sig över flera länder. Departementet Amazonas huvudstad heter Leticia och 
ligger i den södraste delen av Colombia. Amazonas angränsar till Brasilien och Peru 
och den södra gränsen utgörs av Amazonfloden. Se Figur 1. Amazonas är mycket 
glest befolkat, de flesta samhällen ligger ut med Amazonfloden. Befolkningen livnär 
sig på småskaligt och självförsörjande jordbruk, fiske och hantverk. 

Många av samhällena längs med Amazonfloden har idag inget eller mycket dåligt 
fungerade elnät. De byar som har tillgång till elektricitet har det endast ett fåtal 
timmar per dygn och strömmen genereras av dieselaggregat. Anders Nordström, fd 
generaldirektör vid SIDA sade 2009 att ”om vi kan bygga ut elektriciteten så 
förbättrar vi också förutsättningarna för ekonomisk tillväxt, social utveckling och 
minskad fattigdom”. SIDA (2009) För att ta del av de fördelar som Nordström pekar 
på, är det viktigt att samhällena får tillgång till elektricitet under hela dygnet. Först 
då kan utveckling, produktion och andra betydelsefulla aktiviteter utföras för att 
förbättra den socioekonomiska standarden. I vissa fall kan elektrifiering av endast ett 
fåtal timmar ses som en börda av invånare.  Faktorer som underhåll, driftskostnader, 
ljud och föroreningar väger tyngre än eltillgången. Anyi, et al. (2010). 

 

Figur 1. Karta över Amazonas. Go South-America (2010)   
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1.1 Förutsättningar 

Hela Amazonasdepartementet klassas som non-grid-connected. Detta innebär att 
departementet inte har någon koppling till det nationella elnätet. Det är de långa 
avstånden i kombination med den svåra terrängen som gör el-överföring ekonomiskt 
ohållbart och i vissa fall omöjlig att genomföra. Varför Leticia förser 30’000 invånare 
med el från dieselgeneratorer1. Det flertalet samhällen som ligger utspridda längs 
med floden är inte heller kopplade till Leticias elnät av denna anledning.  Några 
samhällena har egna mindre dieselgeneratorer för att förse sina hem med 
elektricitet. Invånarna i samhällena är dock mycket fattiga och har endast möjlighet 
att driva generatorerna ett fåtal timmar per dygn. 

Energy Sector Management Assistance Programme (ESMAP) är ett internationellt 
program för tekniskt bistånd, finansierat genom Världsbanken och FN:s 
utvecklingsprogram (UNDP). ESMAP fokuserar på energifattigdom, energisäkerhet, 
energieffektivitet, och marknadseffektivitet i utvecklingsländer. Colombias regering 
har tillsammans med ESMAP tagit fram en plan för finansiering och utveckling av 
förnyelsebara energikällor i landet. I denna plan ingår bl.a. införandet av 
skattelättnader för förnyelsebara energiprojekt, målet är att påskynda utvecklingen 
av rena energikällor, framförallt i fattiga och underutvecklade områden. Hittills har 
ESMAP medfinansierat två konkreta energiprojekt i Colombia; Vindkraftsparken 
Jepírachi och vattenkraftprojektet Amoya. ESMAP (2009). 

Colombias regering förser enligt lag mindre byar som ej har tillgång till det nationella 
elnätet med dieselgeneratorer. De fattigaste byarna får även subventionerad diesel. 
Detta program finansieras främst genom höjda kostnader i de mer välbärgade 
områdena samt ett flertal flera olika statliga och obundna fonder. Mundoandino 
(2009). Ca 7,5 miljoner Colombianer tar del av detta energiprogram. ESMAP (2009) 
Statliga Mines and Energy bidrar i genomsnitt med 7,5 miljoner USD årilgen, vilket 
gagnar 14’965 familjer utan säker eltillgång. World Bank (2004). Förutom Mines and 
Energy finns även fonderna the Found for the electrification of non-grid-connected 
zones (FANZI), Rural electrification fund (FAER) och Programme for Network 
normalization (Prone) som bidrar med ekonomiskt stöd för diesel i isolerade byar 
ESMAP (2009). Den subventionerade dieseln räcker för ca 3 timmars el per dygn. 
Mundoandino (2009) 

För att förbättra elektricitettillgången i de mindre byarna kring Amazonfloden krävs 
en enkel och miljövänlig teknik. Enkel för att kunna utföra reparationer och underhåll 
på plats och miljövänlig för att minska de globala och lokala utsläppen som bland 
annat förhöjda koldioxidvärden. Dieselberoendet är både dyrt och icke miljövänligt 
men fördelen är att tekniken gör energin reglerbar. Förnyelsebara energikällor är 
ofta mycket svårare att lagra och reglera än konventionella. På grund av detta vore 
en förnyelsebar energikälla vid sidan av ett pålitligt dieselaggregat den bästa 
lösningen i dessa områden. En förnyelsebar energikälla som kontinuerligt förser 
samhället med elektricitet och ett aggregat som kan sättas in vid behovstoppar. 
Exempel på förnyelsebar energi är vind, sol och vattenburen energi.  

                                                             

1
 Absalon Valencia H. Electrical Engineer, GENSA. Personlig kontakt, 2010-04-26 
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1.2 Syfte, mål och metod 

Syftet med projektet är att kartlägga de befintliga teknikerna för energigenerering, 
samt undersöka möjligheterna att ersätta dagens dieselaggregat i en by utmed 
Amazonfloden genom att omvandla vattnets kinetiska energi till en mekanisk rörelse 
med hjälp av lämpligt turbinsystem. Att hitta en lämplig turbinmodell som med gott 
resultat kan förse en mindre by i Amazonas med elektricitet har vart målet och detta 
har realiserats genom fältresor och litteraturstudier i ämnet. 

Denna rapport behandlar ämnet strömmande vattenkraft och strömmande 
vattenkraft anpassad för isolerade samhällen i Amazonas. Kapitel 2 beskriver flera 
tänkbara energiextraheringsmetoder för området och vidare varför författarna till 
denna rapport anser strömmande vattenkraft vara mest intressant. För att få en bild 
av den rådande teknikutvecklingen gällande strömmande vattenkraft beskrivs ett 
antal turbiner och turbinsystem i kapitel 3. Resultaten och lärdomarna från fältresan 
till Leticia, Colombia, presenteras i kapitel 4 och vidare diskuteras valda turbinsystem 
och dess för- och nackdelar i diskussionen, kapitel 5. Slutligen presenteras en 
turbinmodell, enligt författarna, anpassad för förutsättningarna i området i kapitel 6. 

Arbetet syftar endast till att presentera ett lämpligt turbinsystem för området och 
behandlar ej el-överföring närmare. 
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2 Metoder för elproduktion 

I kapitlet som följer diskuteras olika metoder för att producera el för att 
avslutningsvis närmre studera strömmande vattenkraft som en lämplig energikälla 
utmed Amazonfloden i Colombia. 

2.1 Diesel 

Dieselaggregat är idag den enskilt största energikällan i Amazonasdepartementet. 
Aggregaten är pålitliga och en bra lösning för isolerade områden som Amazonas 
regnskog. Det finns även mycket kunskap om generatorerna, varför reparationer och 
underhåll kan utföras kontinuerligt.  

Tillgången till diesel är dock osäker och priserna är höga i området. Detta beror bl.a. 
på att den enda transportvägen till de isolerade byarna är över Amazonfloden. 
Leticia kan även nås via flyg, men har ingen landväg. Vid förbränning av diesel 
innebär även konstanta driftskostnader. 

Förbränning av fossila bränslen frigörs stora mängder koldioxid vilket bidrar till den 
ökande växthuseffekten. Utsläpp från fossila bränslen beräknas enligt (2-1), där V är 
bränslemängd, Cb emissionsfaktorn och Cv bränslets värmevärde. Naturvårdsverket 
(2010) 

bvCVCm           (2-1) 

Nedan följer en beräkning av mängden koldioxidutsläpp vid förbränning av en liter 
diesel av typ MK3.  

    kg66,226,7482,35001,0          

Vid förbränning av en liter diesel, frigörs enligt beräkning 2,66 kg koldioxid.  När det 
bundna kolet i dieseln frigörs, reagerar det med syret i luften och bildar koldioxid. 
Det är denna kemiska process som medför att utsläppen väger mer än den 
ursprungliga dieseln. 

2.2 Solceller 

Solceller är en miljövänlig energikälla som med fördel kan monteras på hustak. Detta 
ses som positivt då solcellerna ej stör den naturliga landskapsbilden. Till skillnad från 
diesel och vind innebär solceller inte heller något buller.  

Trots sitt ekvatoriala läge registreras relativt få soltimmar i området. Detta beror på 
den höga nederbörden och ständiga värmen som skapar dis och moln.  Klimatet 
medför hög risk för korrosion på känsliga komponenter. Flera rapporter påpekar 
även att växtlighet, som mossa, snabbt växer och täcker paneler i tropiska områden. 
Anyi, Kirke, Ali, (2010). En annan faktor som talar emot sol-elen är att den endast kan 
genereras under dagtid. Möjlighet finns att lagra elen med hjälp av batterier, men 
tekniken är outvecklad och förlusterna är stora. På grund av att tekniken kräver 
känsliga och dyra komponenter, ofta specialtillverkade för solceller, är reservdelar 
dyra och svåra att få tag i.  
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2.3 Konventionell vattenkraft  

De konventionella vattenkraftverken består förenklat av en dam, ett vattenintag, en 
turbin, en generator och en tub. Där skillnaden mellan lägesnivån vid dammen och 
vattenuttaget utnyttjas för att omvandla den potentiella energin till en 
mekaniskrörelse i turbinen som sedan omvandlas till elektricitet via generatorn. 
Effekten P kan beräknas som 

ghQP           (2–2) 

där Q är flödet, ρ är densiteten på vattnet, g är tyngdaccelerationskonstanten och h 
är höjden i meter mellan dammens vattenyta och vattenytan vid uttaget. Svensk 
Vattenkraftförening (2010b) 

Då det inte är möjligt att lagra elektricitet måste elproduktionen alltid vara lika stor 
som konsumtionen. Detta möjliggörs genom att lagra vattnet i magasin eller 
dammar. Vilket gör det möjligt att reglera och anpassa vattenflödet efter 
konsumtionen, både på års- och dygns basis. Sveriges dammar kan tillsammans lagra 
34TWh. Vattenfall (2008)  

Konventionell vattenkraft är en viktig del av världens energiproduktion. Den står för 
ungefär 16 % av den totala elproduktionen med Kina som största producent enligt 
IEA (International Energy Agency). Kungl. Vetenskapsakademins energiutskott (2009) 

Amazonasfloden är en enorm potentiell energikälla, med ett medelflöde vid 
mynningen på 220 000 m3/s Nationalencyklopedin (2010) Colombia har valt att inte 
utveckla vattenkraften i Amazonas, men Brasilien har flera vattenkraftverk på sin 
sida av gränsen. Till Brasiliens kraftstationer i området hör bl.a. Tucurui-dammen på 
7 900MW. Eletrobas (2009). Den enorma Itaipú-dammen med en effekt på 14 000 
MW delas med granlandet Paraguay. Itapu Binacional (2010) Brasilien planerar även 
byggnation av ett nytt kraftverk, Beo Monte, med en effekt på 11 000MW i Xingu-
floden i Amazonas. Amazon Watch (2010). Dessa siffror kan sättas i proportion till 
Sveriges största vattenkraftverk, Harsprånget, med en effekt på ringa 945 MW. 
Tekniska musset (2010). 

De stora vattenmagasinen, som krävs för lagring av energi, har dock en förödande 
effekt på den biologiska mångfald som finns i regnskogsområdet. En damm våtlägger 
stora arealer och förändrar det naturliga flödet i vattendragen, vilket drabbar både 
land- och vattenlevande växter samt djur. Växtligheten som dränks av 
vattenreservoarer kan även frigöra stora mängder metangas. Metangas orsakar stor 
skada på miljön och forskare vid Manaus-universitetet i Brasilien har räknat ut att 
Tucurui-dammen i Amazonas har lika stor påverkan på växthuseffekten som 
Brasiliens största stad Sao Paulo. Naturskyddsföreningen (2009). Dambyggen 
påverkar även samhällen i flodens närhet, både upp- och nedströms. I Brasilien har 
flera historiska samhällen tvingats flytta för att ge plats åt de stora kraftverken.  

2.4 Vindkraft 

Hela Amazonas har en relativt låg vindstyrka. Detta beror på flera faktorer, att 
området ligger i inlandet, den höga vegetationen samt det jämna klimatet som ej 
skapar hög- och lågtyck. Leticias flygplats för statistik över vindhastigheten på en 
höjd av 10 meter. Den genomsnittliga vindhastigheten under ett år beräknas till 1.64 
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m/s GAISMA (2010) För effektiv energigenerering från vindkraftverk bör 
vindhastigheten överstiga 5 m/s på den höjd där kraftverket planeras Eon (2009). Då 
uppmätt data saknas görs en beräkning för vindhastigheten på 100m. Den teoretiska 
vinhastigheten på en okänd höjd beräknas enligt (2-3). Där H0 = känd höjd, V0=känd 
vindhastighet, konstanten αrå beror på terrängens råhet. Författarna till denna 
rapport har bedömt området som råhetsklass 3, α=0,3. Råhetsklass är ett mått på 
hur omgivningen ser ut. Där råhetsklass 1 är flackt och råhetsklass 3 kuperad terräng. 
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Beräkningen påvisar att vindhastigheten i Leticia ej överstiger 5 m/s, ens på väl 
tilltagen höjd. Med denna beräkning som underlag utesluts vindkraft som en tänkbar 
energikälla. Dessutom skulle uppförandet av ett vindkraftverk kräva avverkning av 
regnskog samt förstöra landskapsbilden och naturupplevelsen i området. 

2.5 Strömmande vattenkraft 

Strömmande vattenkraft definieras som ett vattenkraftverk som tillgodogör sig den 
kinetiska energin i fritt framrinnande vatten, enligt Svensk Vattenkraftförening. 
Svensk vattenkraftförening (2010) 

Jämfört med konventionell vattenkraft, som kräver magasin eller dammar, utnyttjas 
istället det naturliga vattenflödet, hydrokinetisk energi, i floder eller älvar. Enligt 
Khan, et al. (2007), författarna av River current energy conversion systems: Progress, 
prospects and challenges så togs det första initiativet till strömkraft redan 1978 av 
Intermediate Technology Development Group (ITDG). Detta resulterade i den så 
kallade Garma Turbine. Under fyra år byggdes och testades nio prototyper i Juda, 
Sudan. Främsta användningsområdet var vattenpumpar och bevattnings-
anläggningar. Erfarenheter från arbetet med Garma turbinen visade att det var 
fördelaktigt och ekonomiskt försvarbart med den nya typen av vattenkraft. Trots att 
den endast hade en effektivitet på 7 %. Under senare år har nya turbiner det tagits 
fram och effektiviteten ligger på mellan 10 - 30 %. I kapitel 3 studeras dagens teknik 
närmare. 

Amazonfloden är världens längsta och vattenrikaste vattendrag. Snitthatigheten är 
ca 2 m/s. Av naturliga skäl ligger många byar i närheten av floden, men på grund av 
en årlig fluktuation på upp till 15 meter kompliceras placeringen och infästningen av 
en eventuell turbin. Nationalencyklopedin (2010).  

Strömmande vattenkraft påverkar en mycket liten del utav ett flöde och påvisar liten 
skada på fiskar som kommer i kontakt med turbinerna tillskillnad från fallande 
vattenturbiner. De kostnader som uppkommer är material- och 
installationskostnader samt underhåll, dvs. inga kontinuerliga driftkostnader. Vad 
som talar emot den strömmande vattenkraften är den låga effektiviteten samt 
bristande kunskap. Tekniken är väldigt ny och det krävs utbildning av tekniker på 
plats för att möjliggöra underhåll. 
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Strömmande vattenkraft är den bästa lämpade metoden för att extrahera energi till 
isolerade samhälle i området. Denna teknik är både miljövänlig och passar bra vid 
småskalig produktion. Tekniken är även lättförstådd i jämfölelse med t.ex. solceller. 
Av denna anledning följer en mer detaljerad beskrivning av tekniken för strömmande 
vattenkraft nedan.  

2.5.1 Vindkraft som förebild för strömmande vattenkraft 

Det finns i dagsläget ingen välutvecklad teknik för strömmande vattenkraft utan den 
är fortfarande under utveckling. Däremot så är vindkraftstekniken väl utvecklad och 
används i stor utsträckning världen över. Det har visat sig att liknande turbiner för 
vindkraft med fördel kan användas för strömmande vattenkraft då båda teknikerna 
bygger på att utvinna den kinetiska energin i respektive flöde.  

Den effekt som erhålls från en turbin beräknas enligt (2-4) 

 3

2

1
AvP           (2-4) 

där ρ är densiteten, A är svepningsarean på turbinbladen och v är 
strömningshastigheten. Då vattnets densitet är 1000 kg/m3 mot luftens 1,2 kg/m3 så 
skulle det rent teoretiskt betyda att de skulle gå att erhålla närmare 800 gånger mer 
effekt. I Figur 2 visas hur effekten i vattnet varierar med avseende på dess hastighet.  

 

Figur 2  Graf över hur effekten varierar med avseende på vattnets hastighet  M. Anyi et al. 
(2010) 

Vidare beskriver Betz lag hur mycket maximal relativ effekt som går att utvinnas ur 
en vindturbin samt strömmande vattenturbin. Koefficienten Cp bestäms av modellen 
på rotorn och enligt Betz lag är det teoretiska maximum på Cp 59 %. Wizelius (2007) 
Den effekten som erhålls ur en turbin beräknas således enligt (2-5) 

3

2

1
AvCP p           (2-5) 

De nya vindkraftverken har en verkningsgrad på nära 50 % och med tanke på 
oundvikliga förluster i lager, växellåda, generator och strömriktare är effektiviteten 
väldigt nära Betz teoretiska maximum på 59 %. Om strömmande vattenturbiner 
kunde utvecklas till samma effektivitet skulle de således generera 800 gånger mer 
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energi än vindkraft. Dock ställer den högre densiteten höga krav på hållfastheten i 
rotorbladen, som utsätts för stora krafter. Sidén (2009). 

Anledningen till att vindkraftverk kunnat effektiviseras till den grad beror på 
innovativa lösningar. De nya vindkraftverken har reglerbara rotorblad, som ser till att 
attackvinkeln alltid är optimal för vindhastigheten. Även maskinhuset vrider sig aktivt 
mot vinden vid förändringar i vindriktningen. Strömmande vatten ändrar inte 
riktning på samma sätt som vinden, men mindre förändringar uppstår då flöden ofta 
varierar under året varvid denna teknik kan vara intressant. Sidén (2009). 

2.5.2 Vattnets hastighet med avseende på djupet 

Vattnets hastighet varierar med djupet i en flod. Detta på grund av friktionen från 
flodbotten. Enligt ekvationen (2-6) kan vattnets hastighet vid ett givet djup beräknas 

peakv
h

z
zv


1

)( 







          (2-6) 

Där z är nivån över flodbotten mätt i meter, h är det totala vattendjupet och vpeak är 
hastigheten vid vattenytan. α är en konstant för att beskriva dels flodbäddens 
jämnhet och dels flödets karaktäristika. Laminärt flöde har, efter tidigare försök, 
satts till 7 och turbulent flöde till 10. Vanligtvis refereras dessa lagar så som sjunde- 
och tionde lagen. Hagerman, Polagye (2006)  
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3 Dagens teknik för strömmande vattenkraft 

I kapitlet som följer diskuteras dagens teknik inom strömmande vattenkraft. En blick 
ges av hur kraftverksystemen delas in i grupper, val av placering, en överblick av 
några av de olika modellerna som finns på marknaden samt de problemställningar 
som möts på inom området. 

3.1 Översikt 

Strömmande vattenkraft är som redan nämnts en relativt ny teknik för att utvinna 
hydrokinetisk energi ur vattnet. Den största delen av tekniken som finns idag ligger 
fortfarande i utvecklingsfasen och väldigt få kommersiella system finns att tillgå. 
Trots det ser framtiden ljus ut och tekniken spås gå framåt Khan et. Al (2009). 
Tekniken delas vanligtvis in i tidvatten eller strömmande flodvatten. Denna rapport 
fokuserar endast på det sistnämnda. Dock finns flera kraftsystem som är tillverkade 
för att fungera för de båda områdena. De olika kraftsystem som finns att läsa om 
delas oftast upp i turbinsystem samt icke-turbinsystem. Där turbinsystemen vidare 
delas upp i undergrupper om horisontella, vertikala, tvärströms, venturirör samt 
gravitations virvel. Icke-turbinsystem kommer inte behandlas i denna rapport. 

I artikeln Hydro energy conversion systems and assessment of horizontal and vertical 
axis turbines for river and tidal applications: A Technology status review studeras 76 
kraftsystem som är under utveckling eller i kommersiellt bruk. Av de 76 system var 
endast 13 konstruerade för floder. Dock är 35 av kraftsystemen tänkta att användas 
för både tidvatten och floder. Khan et.al (2009). Antalet av dessa som är i 
kommersiellt bruk är dock oklart. I Figur 3 visas denna uppdelning.  

 

Figur 3  Användningsområden samt infästning. Khan et. al (2009). 

3.2 Placering 

I Figur 4 visas tre olika vedertagna möjligheter att placera en turbin. På ett flytdon – 
FSM, bottenmonterad – BSM eller fast monterad nära ytan – NSM. De tre olika 
placeringarna har sina fördelar och nackdelar. 
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Figur 4  Monteringsmöjligheter för kraftverkssystemen Khan et. al (2009). 

Som nämndes i kapitel 2.5.3 så avtar vattenhastigheten med avseende på djupet. 
Vilket skulle betyda att en önskvärd placering av kraftsystemet, ur ren 
energisynpunkt, skulle vara vid ytan, FSM eller NSM. Dock varierar även hastigheten 
med avseende på flodens bredd. Detta tillsammans med hur hastigheten varierar på 
djupet skulle föreslå en placering nära ytan och en bit från flodkanten. Detta är dock 
inte alltid möjligt, på grund av den konkurerande platsen i floden. Det är vanligt 
förekommande att hänsyn måste tas till den övriga sjöfarten såsom fiskare, 
fraktfartyg och persontrafik. Vilket då skulle betyda att bottenplacera kraftsystemet, 
BSM, skulle vara mer lämpligt även om den utvunna energin då minskar. 

Oavsett vilket metod som väljs för placering krävs en viss kunskap av involverade 
samt på utrustningen. Vid bottenmonteringar krävs mer komplicerade komponenter 
för att klara av att vara placerade under ytan. Det krävs även mer utav de som 
arbetar med exempelvis underhåll. Om istället montering sker på flytdon eller ut 
ifrån land ställs vissa krav på de inblandade så att installationen av infästningen 
utförs på ett korrekt sätt. Dock underlättar underhållet väsentligt. 

I tillägg till placeringen av turbinen spelar utformningen av turbinen en stor roll. I 
sektion 3.4 ges en bild av de mest förekomna turbinmodellerna och även exempel 
från verkligheten.   

3.3 Framledningssystem 

I tillägg till att placera turbinsystemet där vattnets hastighet är som högst är det även 
möjligt att leda in vattnet till turbinen genom en mindre tub eller en kanal för att 
därigenom öka hastigheten på vattnet genom ett undertryck. Vilket i sin tur leder till 
ett ökat effektuttag. 

Det är fortfarande dock ett relativt outforskat område för strömmande vattenkrafts-
system. Dock menar Khan et al. (2009) att denna forskning kommer gå hand-i-hand 
med teknikutvecklingen för kraftverkssystemen. 

3.4 Turbinmodeller 

Bland turbinsystemen så är de horisontella och vertikal turbinerna de mest 
förekommande. I Figur 5 och Figur 10 visas olika modeller för dessa. Nedan ges 
exempel på implementerade system. Omfattningen och utvecklingen av de olika 
systemen varierar. Likaså beskrivningen av modellerna i rapporten. Detta beror 
främst på den tillgängliga informationen från producenterna. 
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3.4.1 Horisontella turbiner 

 

Figur 5  Horisontella turbinmodeller. Khan et. al (2009). 

Bland de horisontella turbinerna finns ett par av modellerna ute för kommersiellt 
bruk för strömmande vattenkraft.  Den första modellen 5(a) med en lutande axel 
användes av Thorpton Energy i England och deras modell the Amazon Aqua Charger, 
se Figur 6. Systemet användes för att ladda 12 V och 24 V batterier i avlägsna byar 
utmed Amazon floden och var monterad på en ponton. Dock har systemet tagits ur 
tillverkning idag.  

 

Figur 6  The Amazon Aqua Charger. Anyi et al. (2010) 

3.4.1.1 The Northern Territory University 

Vidare har the Northern Territory University (NTU) genomfört ett omfattande arbete 
för att utvärdera möjligheterna att elektrifiera ett samhälle i Aspley Strait, 
Australien. Tanken var att byta ut de dåvarande dieselaggregaten med 
hydrokinetiska turbiner. Två olika horisontella turbiner beaktades i undersökningen. 
Den första var en High solidity turbine, vilket innebär att en stor del av rotorns 
svepningsarea upptas av rotorblad, medan den andra modellen var en Low solidity 
turbine, vilket då innebär att en mindre del av rotorns svepningsarea upptas av 
rotorblad. De två modellerna kan ses i Figur 7. 

I försöken med de båda turbinerna, fältstudier på 10 respektive 18 månader, visade 
det att Low solidity turbinen hade en mycket högre verkningsgrad. Turbinens 
verkningsgrad beräknades till 32 % vid en vattenhastighet på 1,1 m/s jämfört med 
high soliditys verkningsgrad som var 17 % vid en hastighet på 1,6 m/s. 
Verkningsgraderna på hela systemen beräknades till 25 % respektive 5,5 %. Anyi et 
al. (2010) 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiCaptionURL&_method=retrieve&_udi=B94T4-4YNT95K-1&_image=fig1&_ba=1&_user=646852&_coverDate=06/30/2010&_alid=1357556216&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=56456&_issn=09730826&_pii=S0973082610000128&_st=4&_acct=C000034819&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646852&md5=c879f9b07816dde58e53db1de5836e29
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Figur 7  Vänster: High solidity turbin Höger: Low solidity turbin. Anyi et al. (2010) 

Under arbetets gång med de båda modellerna uppstod stora problem med skräp och 
växter i floden. Stora mängder med marina växtligheter och skräp fastnade på 
rotorbladen och även växellådan rapporterades skadad.  

3.4.1.2 Verdant power 

Ett Amerikanskt företag som arbetar med att ta fram gröna energilösningar har 
utvecklat en turbin baserad på vindkraftsteknik av typen b i Figur 5. Turbinen är 
bottenfixerad och har tre blad och en horisontell axel, vilket kan ses Figur 8. 

 

Figur 8  Verdant Power trebladigt turbinsystem. Verdant Power (2010) 

Verdant har testat sin turbin i både laboratoriemiljö och i naturliga vattendrag med 
goda resultat. Turbinsystemet ska fungera i både strömmande vattendrag och i 
tidvatten och byggnation planeras i East Side river i New York (tidvatten) samt i St 
Lawrencefloden (strömmande) i den kanadensiska provinsen Ontario. För det 
kanadensiska projektet planeras installation av turbiner med en diameter på 5 m 
med en effekt på 60-80 kW var. Verdant Power planerar att parken sammanlagt skall 
kunna generera 15 MW direkt till elnätet i området.  

Turbinen har inbyggd generator och växellåda i det strömformade turbinhuset under 
vattnet. Växellådan driver en trefas induktionsgenerator som kan producera toppar 
på 16-32 KW. Turbinbladen roterar långsamt, ca 32 varv mer minut beroende på 
flödets hastighet. Detta menar företaget bland annat gynnar fiskar i området som 
annars tar stor skada av konventionella vattenkraftsturbiner som roterar 600-700 
varv per minut.  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiCaptionURL&_method=retrieve&_udi=B94T4-4YNT95K-1&_image=fig3&_ba=3&_user=646852&_coverDate=06/30/2010&_alid=1357556216&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=56456&_issn=09730826&_pii=S0973082610000128&_st=4&_acct=C000034819&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646852&md5=b720f0010ee9e47bda51a7b3d81a7bbd
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiCaptionURL&_method=retrieve&_udi=B94T4-4YNT95K-1&_image=fig4&_ba=4&_user=646852&_coverDate=06/30/2010&_alid=1357556216&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=56456&_issn=09730826&_pii=S0973082610000128&_st=4&_acct=C000034819&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646852&md5=4da2303a5fdb3592b12d9c5b1702c78e
javascript:poptastictroi('/wp-content/themes/Verdant/media/turbine_01.html');
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Figur 9 visar Verdant Power’s två minsta turbiner, med en diameter på 5m respektive 
6m, möjliga effektuttag vid olika strömningshastigheter. Att denna turbinmodell kan 
generera så mycket effekt beror främst på de stora svepareorna. Data redovisas i 
appendix A. 

 

Figur 9  Graf över möjligt effektuttag för två modeller vid varierande hastigheter 

3.4.2 Vertikala turbiner 

De vertikala turbinerna som kan ses i Figur 10 är de som idag arbetas med och där H-
Darrieus är den mest förekomna. 

 

 Figur 10  Vertikala turbiner Khan et. al (2009). 

3.4.2.1 EnCurrent Power Generation System 

Tekniken som EnCurrent Power Generation System arbetar med, bygger på en 
Darrieus vindturbin, som kan ses Figur 10(b). Darrieus modellen togs fram av den 
franska uppfinnaren Georges Darrieus 1972. Tekniken har sedan vidareutvecklats för 
vindkraft samt vattenkraft. Arbetet har utförts av The National Research Council of 
Canada (NRC). Forskningsprogrammet leddes av Barry Davids och Thierry Faure och 
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målet var att bekräfta turbinens användningsområde samt undersöka möjligheten 
för vattenkraft. Arbetet resulterade i två laboratorietester samt tre prototyper som 
testats och utvärderats. Testerna är utförda i NRC’s hydrauliska laboratorier i 
Ottawa, Kanada. 

Systemet är testat i Alaska, USA, i ett mindre samhälle, Rudy, där invånarantalet är 
200 personer. Det lilla samhället ligger utmed Yukon floden i centrala Alaska. Byns 
elektricitet genereras från dieselaggregat, där dieseln lagras på årsbasis i en stor tank 
inne i byn. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Yukon River Inter-Tribal 
Watershed Council (YRITWC) och ABS Alaskan Inc. som är återförsäljare till 
turbinsystemet. 

Parterna ansvarade för att en installation blev möjlig, inkluderat tillverkning av den 
ponton som huserade turbinen. Pontonen byggdes av aluminium flytdon, en 
aluminium ram som höll ihop konstruktionen samt ett räcke runt pontonen. Se Figur 
11 nedan. 

 

Figur 11  Turbinsystemet placerad på en ponton. New Energy Corporation, (2009) 

Pontonen är placerad och infäst i en ram som i sin tur är infäst i två punkter. Den 
första punkten i land, i en bergsvägg, och den andra i ett ankare som placeras rakt 
nedanför önskad placering i vattnet. 

Systemets rotor har en diameter på 1,52 m och utrustad med fyra alternativt fem 
rotorblad beroende på det vattenflöde systemet placeras i. Ett lägre flöde resulterar i 
ett extra rotorblad och benämns som Low. I Figur 12 visas en rotorn med fyra 
rotorblad. 
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Generatorn är placerad på pontonen och via en undervattenskabel är denna kopplad 
till land där en omkopplare är placerad för att sedan vidare sända det till det lokala 
elnätet. För övriga tekniska specifikationer se Appendix B. New Energy Corporation, 
(2009). 

 

Figur 12  EnCurrent 5 kWs rotor med fyra blad. New Energy Corporation, (2009b) 

Den effekt som erhålls enligt producenten visas i Figur 13. Effekten är beräknad på 
två olika turbiner, fyra respektive fem rotorblad. Den sistnämnda benämns, som 
tidigare nämnts, som Low. 

 

Figur 13  Graf över möjligt effektuttag för två modeller vid varierande hastigheter. 

3.5 Problemställningar med tekniken 

3.5.1 Miljöpåverkan 

De installerade systemen kommer på ett eller annat vis påverka den marinamiljön. 
Dock menar vissa att strömmande vattenkraft gör mycket liten påverkan jämfört 
med konventionell vattenkraft. Exempelvis på grund av de låga varvtal som erhålls 
från turbinerna vid strömmandevattenkraft och därmed tillåter fiskar att passera 
utan att utsättas för skador. Hydro Green Energy (2010)  
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Bottenmonterade system innebär en relativt större inverkan på flodbotten jämfört 
med de ytmonterade då dikning, pålning och urgrävning är vanliga tillväga gångs 
sätt. De flytande pontonerna kräver även de viss infästning på flodbotten vilket även 
det är en påverkan på den marina miljön.   

3.5.2 Skräp 

Flytande föremål och växtligheter i floder och speciellt i tropiska områden är 
oundvikligt och ett problem som måste lösas för att bibehålla effektiviteten samt 
undvika haveri. 

Ett galler eller skyddsskräm skulle kunna vara en lösning. Detta minskar dock 
flödeshastigheten på vattnet, som stannas upp av nätet. Detta medför således att 
energiuttaget minskar. Dock får detta ställas i relation till vad man tjänar genom att 
reducera skadorna på turbinen och minska på avbrotten på systemet. I tillägg krävs 
det att gallret rensas regelbundet troligtvis skulle detta ske manuellt vilket leder till 
extra arbete för den ansvarige för turbinen. Anyi et al. (2010) 

En annan möjlig lösning på problemet skulle kunna vara ett installera skyddsblad 
framför rotorn vars uppgift är att föra bort föremål innan de når rotorn. Dessa är 
testade för vindkraft men inte för vattenkraft men anses ändå av Anyi et al. (2010) 
som en effektivlösning. Bladen skulle vara tillverkade av ett hållbart och flexibelt 
plastmaterial och monterade på en lutande axel. Eventuellt skulle även metallblad 
vara möjligt att använda i fall dessa vara monterade med fjädrar mot axeln och 
därigenom vara flexibla mot föremålen i vattnet. Anyi et al. (2010) ser även 
svårigheterna med att producerar dessa skyddsblad men anser att fördelarna med 
dessa övergår svårigheterna och borde därför undersökas närmre.     
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4 Förstudie 

Förstudien genomfördes i Amazonasdepartementet i Colombia. Som utgångspunkt 
valdes staden Leticia och därifrån utgick besök till flera olika samhällen längs med 
Amazonfloden. Tre samhällena, El Vergel, Valencia och La Milagrosa ses som 
lämpliga för vidare studier och eventuell implementering av strömmande 
vattenkraft. Dessa samhällen beskrivs längre fram i kapitlet och visas i Figur 14. Vid 
samtliga boplatser uppmättes strömningshastigheten i floden. Resultaten av 
mätningarna visas i Error! Reference source not found. och en beskrivning av 
mätmetoden redovisas nedan. 

 

Figur 14   Kartbild över Colombias gräns mot Amazonfloden. Amazon Holidays (2010) 

4.1 Mätmetod 

En av de viktigaste parametrarna för strömmande vattenkraft är vattnets 
strömningshastighet. Inga avancerade mätinstrument fanns tillgängliga vid studien. 
Istället användes ett stoppur och flytande föremål för att uppmäta ythastigheten. I  

Figur 15 illustreras mätmodellen som användes.  
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Figur 15   Mätmodell för vattnets strömningshastighet  

För att få att så tillförlitligt mätresultat som möjligt med givna förutsättningar mäts 
hastigheten på 12 meters avstånd på båda sidorna av den tänkta turbinplaceringen, 
X. Avstånden uppmättes med hjälp av et 12 meter långt rep som placerades ut längs 
strandkanten. Ett flytande föremål kastades ut ca 5 meter innan markering A. Då den 
passerade A startades tidtagaruret och stoppades då den passerat markering B. 
Detta tillvägagångssätt upprepades fem gånger på avstånden 5, 10, 15 och 20 meter 
från strandkanten. Detta för att påvisa förändringen i strömningshastighet med 
avseende på given sträcka från land. Denna mätmetod användes på samtliga 
mätningsplatser. Detta faktum medför att resultaten är jämförbara trots att 
mätmetoden ej kan ses som exakt. Denna mätmetod är accepterad i området och är 
lätt att lära ut och genomföra på plats. Som flytdon användes pinnar med liknande 
form i så stor utsträckning som möjligt. I Figur 16 visas uppmätta hastigheter på olika 
avstånd från land. 

4.2 La Milagrosa  

La Milagrosa ligger 10 km från Leticia.  Samhället har ca 145 invånare uppdelade på 
24 hus. Av dessa 24 hushåll är 20 kopplade till det lokala elnätet som försörjs av ett 
dieselaggregat. Elöverföringen går över stålstolpar. Tidigare användes trästolpar, 
men då samhället har mycket höga vattennivåer under perioder var detta ej en 
hållbar lösning. Dieselaggregatet är i drift måndag-fredag och söndag 18.00–21.00 
samt lördagar 18.00–22.00. Under timmarna med el nyttjas lampor, fläktar, radio, TV 
och skolans två datorer. Aggregatet tillhandahålls av det statliga elbolaget och La 
Milagrosa har haft aggregatet i drift under 13 år. Underhåll sköts av Luis Alberto 
Chuña Acho och enligt honom fungerar aggregatet väl. Dieseln subventioneras av 
saten och de hushåll som tar del av elektriciteten betalar endast 5 000 colombianska 
pesos per månad (20,78 SEK i dagens valutakurs). Dieselaggregatet konsumerar 55 
gallons per månad som staten levererar2.  

                                                             
2
 Luis Aleberto Chuña Acho, personlig kontakt 2010-04-12 
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4.3 El Vergel 

El Vergel är hem åt 350-400 invånare, uppdelade på 45-50 hus. Samtliga hushåll är 
kopplade till samhällets dieselaggregat som ägs kollektivt av invånarna. Aggregatet 
är i drift 3 timmar om dygnet och drar ca 10 liter diesel per timma. Aggregatet är 12 
år gammalt och som i La Milagrosa är det staten som tillhandahåller aggregatet och 
subventionerar diesel till El Vergel. Alonso Castro känner till samhället väl. Han 
menar att aggregatet fungerar bra så länge de har tillgång till diesel, vilket oftast inte 
är något problem. Hushållen använder elektriciteten till TV, radio och fläktar men 
inte för matlagning, då eld fortfarande används3. 

4.4 Valencia  

40 km från Leticia, i samhället Valencia bor ca 200 individer. Samhället är litet och 
mycket fattigt med relativ hög medelålder. I dagsläget har samhället ingen 
elektricitet alls, utan måste ta sig till grannbyar eller Leticia för att nyttja elektricitet. 
Valencia har de högsta uppmätta strömningshatigheten längs med strandkanten, se 
Figur 16 

4.5 Sammanställning av byarna 

Under fältstudien besöktes fem samhällen. Samtliga hade tillgång till elektricitet från 
ett dieselaggregat förutom Valencia. Gemensamt för samhällena med el var dock att 
de endast hade elektricitet under 2-3 timmar per dygn och att dieseln 
subventioneras från staten. De elektriska apparater som noterats är TV, radio, fläkt, 
lågenergilampor, diverse laddare (exempelvis mobiltelefon) och i La Milagrosa även 
två datorer i skolan. I La Milagrosa uppskattas den momentana elförbrukningen till 
3kW. 

Samtliga besökta byar ligger i anslutning till Amazonfloden men några ligger i mindre 
bifloder till Amazonas. Dessa bifloder uppvisar alldeles för låg strömningshasighet för 
att effektivt kunna generera elektricitet, och har därför uteslutits i rapporten.  

De tre högsta strömningshastigheterna visas i Figur 16. Valencia har högst uppmät 
hastighet vid 20 meters avstånd från flodbanken, följt av La Milagrosa och El Vergel. 
Noteras bör dock att vattennivån i området fluktuerar runt 15 meter under ett år och 
strömningshastigheterna därmed varierar. För fullständig mätdata, se appendix C, D 
och E. 

 

                                                             
3
 Alonso Castro, personlig kontakt 2010-04-15 
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Figur 16 Sammanställning av medelhastigheterna vid undersökta byar. Mätningar 
utförda maj 2010 
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5 Diskussion 

För att implementera strömmande vattenkraft i ett isolerat och underutvecklat 
område, som det runt Amazonasfloden, krävs gediget förarbete. Det är mycket 
viktigt att de personer som tar del av tekniken har den kunskap eller får den 
utbildning som krävs för att hantera den på ett korrekt och säkert sätt. Minst en 
person i varje samhälle bör även ha tillräcklig kunskap för att kontinuerligt kunna 
utföra mindre underhållsarbeten. 

5.1 Samhällenas lämplighet 

De samhällen där högst strömningshastighet uppmätts, är La Milagrosa och Valencia, 
som både har hastigheter på runt 2 m/s i den närliggande Amazonfloden. La 
Milagrosa har redan ett utbyggt elnät som kan användas vid installation och 
elöverföring. En strömmande vattenturbin skulle ge invånarna elektricitet under alla 
dygnets timmar till skillnad från 3 - 4 timmar per dygn. Dieselaggregatet behöver då 
endast användas vid behovstoppar eller då turbinen av olika anledningar ej täcker 
behovet. Detta skulle påverka både miljön och ekonomin positivt på kort tid. 
Eftersom att samhället redan har erfarenhet av elektricitet, så har de redan ett 
utvecklat system vad gäller ägandeskap, ansvariga, underhåll och betalning. La 
Milagrosa är ett litet samhälle, med ca 100 invånare, vilket innebär att man med 
fördel kan testa tekniken med endast en turbin och på så vis täcka 
elektricitetsbehovet. 

Valencia har inget elnät, så där krävs inte bara installation av en turbin och generator 
utan även planering och byggnation av ett distributionsnät. En eventuell installation i 
Valencia skulle innebära stora förändringar för invånarna där. Man bör också göra en 
grundlig undersökning på vad det skulle ge för effekt på samhället på lång sikt och 
ifrågasätta det verkliga behovet av att elektrifiera samhället.  

El Vegel har lägst strömningshastighet vid sin placering längs floden och en turbin 
skulle generera mycket låg effekt. 

Amazonfloden uppvisar stora nivåskillnader under ett år, upp till 15 meters 
fluktuation. Detta försvårar installation och drift av ett strömmande vattenkraftverk. 
Dels innebär fluktuationen att samhällenas närhet till floden varierar under ett år. De 
stora variationerna i flödet kommer även påverka strömningshastigheterna. Detta 
innebär att turbinens placering antingen måste vara bottenmonterad, portabel eller 
flytande för att hela tiden vara i kontakt med floden.  

5.2 Turbinsystemens lämplighet 

Tre turbinsystem har presenterats i rapporten, samtliga har för- och nackdelar men 
skulle teoretiskt sätt kunna installeras i Amazonfloden.  

Det bottenmonterade turbinsystemet, Verdant Power, skulle hela tiden ligga på den 
djupaste platsen i floden vilket innebär att den ej stör miljöbilden eller båttrafiken. 
Bottenmonterade turbiner ställer dock krav på underhåll med antingen dykare, eller 
speciell utrustning för upptagning av turbinsystemet, vilket är svårt att tillhandahålla 
i Amazonasområdet. Enligt tillverkarna, Verdant Power, så kan en av deras turbiner 
med en diameter på 5 meter generera hela 28 kW vid en strömningshastighet på 2 
m/s. Dock är hastigheten endast uppmät på ytan i området och avtar med djupet, så 



Högskolan i Skövde, Maskinteknik med inriktning bistånd, Examensarbete 2010 

 
22 

uteffekten är något osäker. Verdant Powers turbiner är dock väldigt stora. Deras 
minsta turbinsystem har en diameter på fem meter. 

Amazon Aqua Charger har testas i Amazonasfloden och använts för att ladda 
batterier i isolerade områden. Turbinen ger dock väldigt låg uteffekt och har inte 
möjlighet att försörja ett helt samhälle utan endast ladda upp batteri som i sin tur 
kan användas till en apparat. Efter kontakt med tillverkarna av turbinen har det även 
visat sig att den tagits ur produktion av okänt skäl. 

EnCurrent Power Generation Systems’s har en flytande konstruktion. Detta gör det 
möjligt att relativt enkelt anpassa placeringen efter det högsta flödet. Dock skulle det 
vara tvunget att undersöka hur omgivningen reagera till att något stör dess framfart. 
Denna konstruktion tros även har liten inverkan på det marina, vilket är önskvärt. 
Enligt producenten skulle denna Darrieusturbin alstra ca 2,87 kW vid 2 m/s. Vilket 
dagligen skulle ge 61,94 kWh och på ett år 22,61 MWh. Detta är beräknat på en 
turbinenhet och förutsatt att systemet är i drift under ett helt år.  

5.3 Problem med tekniken 

En faktor som måste tas i beaktning i Amazonas är de flytande föremål som dras med 
floden och kan orsaka skador vid kollision eller dra ner verkningsgraden genom att 
fastna på rotorbladen. För att undvika detta krävs någon form av skydd eller 
avledningskonstruktion framför eller runt turbinen. Ett slags roterande skyddsblad 
som beskrivs närmare i sektion 3.5.2 är under utveckling men ett galler eller enklare 
avledningskonstruktion vore enklare och mer pålitligt vilket passar miljön bättre. 
Detta kommer dock att medföra kontinuerligt underhållsarbete för minst en person i 
området som måste rensa skyddet från diverse bråte och växter.  

Amazonfloden har som tidigare nämnt ett mycket stort flöde. Flödeshastigheten är 
dock låg och turbinsystemet måste därför vara anpassat till låga hastigheter för at få 
önskad effekt. För att öka uteffekten i turbinerna kan ett såkallat 
framledningssystem konstrueras. Framledningssystemet pressar ihop flödet och 
tvingar upp strömningshastigheten vilket gör att turbinen kan producera mer el. 

Vid vidare studier av områdena bör även en mer exakt mätning genomföras på olika 
djup och med känsligare mätinstrument.  

För att kunna installera en turbin krävs finansiering utifrån. Invånarna i de besökta 
samhällena har inte möjlighet att finansiera ett turbinsystem. Möjliga finansiärer kan 
vara staten, som idag skänker aggregat och subventionerad diesel, eller NGO’s som 
exempelvis ESMAP som beskrivs i sektion 1.1. Colombia har även ett uttalat mål att 
satsa på förnyelsebara energikällor och kan tänkas bistå projektet. 
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6 Slutsats 

Av de samhällen som ingick i förstudien anser vi Milagrosa som den bäst lämpade. 
Samhället har idag ett utvecklat elnät, lågt invånarantal, nära till floden och relativt 
hög strömningshastighet. Med detta som bakgrund anser vi att detta är den mest 
lämpade byn i förstudien att arbeta vidare med, för att förhoppningsvis kunna 
implementera ett turbinsystem i framtiden. 

Att välja ut ett lämpligt system har inte varit enkelt då det visats finnas få 
kommersiella system att tillgå på marknaden. Detta till trots, föreslås EnCurrents 
Power Generation System. Turbinsystemet med dess flytande och portabla 
konstruktion lämpar sig väl för byn. Infästningen möjliggör även systemet att följa 
års fluktuationen i floden. Enligt producenten klarar systemet av att generera 
ungefär 2,8 kW vid 2 m/s. Detta skulle i dagsläget täcka det behov man har i byn men 
det är dock troligt att ökad tillgång till elektricitet även ökar behovet. Vilket skulle 
betyda att restriktioner av användningen, innan systemet är mer utvecklat, måste 
införas.  

Dieselaggregatet föreslås finnas kvar i byn för att vid behov kunna stödköras för att 
klara av eventuella behovstoppar och turbinstopp.  

Kvarstår gör dock problemet med flytande föremål i floden. Det system som föreslås 
har idag inget extra skydd för flytande föremål. Vilket skulle vara nödvändigt i 
Amazonfloden där det är vanligt förekommande med flytande föremål. Ett galler 
eller en skärm skulle vara den lämpligaste lösningen i dagsläget. Dock kommer kräva 
kontinuerligt underhåll. Detta är dock möjligt genom att systemet är monterat till en 
ponton. 

Det största problemet som ännu inte är löst är finansieringen av ett turbinsystem. 
Det skulle inte vara möjligt för samhällena själva att finansiera utan de behöver hjälp 
från externa finansiärer. Vi tror och hoppas att de statliga fonder, som i dagsläget 
subventionerar dieseln, skulle vara intresserade i en sådan här lösning. Även 
regeringen har uttryckt en vilja att satsa på förnyelsebara energikällor. 
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The Octagon 

888 Main Street  



 

 
 

New York, NY 10044 
Phone: (212) 888-8887 

 Contact: Trey Taylor X602 

The Roosevelt Island Tidal Energy (RITE) Project 
Phase Two – Operational Results 

Kinetic Hydropower or Free Flow System 
December 31, 2008 

The first two of six Free Flow System turbines, which constituted Phase Two of Verdant Power’s three-phase RITE 
Project in New York’s East River, were deployed on December 11 & 12, 2006.  Turbine One (T1) had a 
dynamometer inside for rotor testing, and Turbine Two (T2) contained a gearbox and a 35 kW generator.  T1’s 
rotor blades were broken, during extreme dynamometer load testing.  T2 operated continuously and 
automatically, from December 12, 2006 until January 21, 2007 until its blades failed.  Those blades were 
superseded by new and stronger rotors, successfully tested by the U.S. National Renewable Energy Laboratory in 
Golden, CO. 

However, during that initial generation period, T2 accomplished: 

 40 days of continuous operation (about 155 tides)  

 100% turbine availability during that period 

 reached or exceeded every performance specification 

 obtained a water-to-wire efficiency of 41%, including all losses  

 beginning of world's first array of grid-connected power, with no switching or power quality problems  

 generated power to the grid 77% of the time  

 performed equally well in both tide directions, another first   

 average power output of 14.5 kW, during tidal generation periods  

 average energy production of 270 kWh/day = 8.1MWh/month = 97 MWh/yr  

 generated a total of over 10 MWh 

 achieved a capacity factor of 30% - excellent for the site 

The remaining four Free Flow System turbines (T3-T6) were deployed and grid connected, beginning April 25, 
2007.  Each had a 35 kW generator. The six turbines had a combined operation of more than 9,000 hours and the 
five generator turbines (175 kW, total) delivered more than 80 MWh to customers. Based on successful results of 
the 5-meter (m) diameter rotor, with a 35 kW generator, operating in average water velocities of 2.2 meters per 
second (m/s), and in preparation for a full-field built out of more than 30 turbines (Phase Three of the RITE 
Project - 2011); Verdant Power is optimizing its system for commercialization and scaling for manufacturing and 
deployment of a range of turbine rotors (diameter) and generators for various tidal and river water depths and 
velocities (speed): 

Speed (m/s) 
    2.0   2.5  3.0  3.5  4.0 
     Diameter (m) 

  5    28kW    55    95  150  224 

  6    40    79  136  216  323 

  7    55  110  190  300  450 

   8    72  144  245  395  590 

   9    92  182  315  500  745 

 10  115  225  385  615  920 

 11  138  272  470  745 

 1110kW 

 



 

 

Appendix B – Produktblad EnCurrent Källa:  
http://www.newenergycorp.ca/Portals/0/documents/datasheets/ENC.005.010.Da
taSheet.pdf 



 

 
 



 

 

Appendix C – Mätresultat från Milagrosa 

 

 

 

 

Kast nr 

Längd från 
strandkant 
[m] 

Uppmätt tid 
mellan A och B [s] 

Vattnets 
hastighet [m/s] 

Medelvärde 
[m/s] 

1 5 70 0,3   

2 5 64 0,4   

3 5 68 0,4   

4 5 62 0,4   

5 5 57 0,4 0,38 

6 10 27 0,9   

7 10 26 0,9   

8 10 24 1,0   

9 10 22 1,1   

10 10 19 1,3 1,03 

11 15 11 2,2   

12 15 13 1,8   

13 15 16 1,5   

14 15 12 2,0   

15 15 13 1,8 1,87 

16 20 12 2,0   

17 20 13 1,8   

18 20 11 2,2   

19 20 9 2,7   

20 20 12 2,0 2,14 
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Appendix D – Mätresultat från El Vergel 

 

 

 

 

Kast nr 
Längd från 
strandkant 

Uppmätt tid 
mellan A och B [s] 

Vattnets 
hastighet [m/s] Medelvärde  

1 5 70 0,3   

2 5 64 0,4   

3 5 86 0,3   

4 5 72 0,3   

5 5 81 0,3 0,33 

6 10 28 0,9   

7 10 33 0,7   

8 10 35 0,7   

9 10 27 0,9   

10 10 22 1,1 0,85 

11 15 15 1,6   

12 15 18 1,3   

13 15 14 1,7   

14 15 12 2,0   

15 15 16 1,5 1,63 

16 20 16 1,5   

17 20 13 1,8   

18 20 15 1,6   

19 20 12 2,0   

20 20 14 1,7 1,73 
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Appendix E – Mätresultat Valencia 

 

 

 

 

Kast nr 
Längd från 
strandkant 

Uppmätt tid 
mellan A och B [s] 

Vattnets 
hastighet [m/s] Medelvärde  

1 5 59 0,41   

2 5 62 0,39   

3 5 58 0,41   

4 5 56 0,43   

5 5 57 0,42 0,41 

6 10 28 0,86   

7 10 27 0,89   

8 10 32 0,75   

9 10 24 1,00   

10 10 18 1,33 0,97 

11 15 12 2,00   

12 15 14 1,71   

13 15 11 2,18   

14 15 15 1,60   

15 15 13 1,85 1,87 

16 20 11 2,2   

17 20 7 3,4   

18 20 13 1,8   

19 20 8 3,0   

20 20 10 2,4 2,36 
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