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SAMMANFATTNING 

GASTURBINERNAS TEKNISKA NIVÅ OCH UTVECKLINGsRIKTNINGAR 

l. Bakgrund 

Inom kraftverkssektorn i Norden har gasturbiner tidigare främst 
använts som topplast- och reservkapasitet. 

Under de senaste åren har dock, delvis på grund av tillgänglig
heten av naturgas, gasturbiner även börjat användas i kontinuer
lig kraftproduktion. 

2. Utredningens innehåll 

I utredningen, som är gjord av Ekona Oy behandlas nuläget och 
utveckligstrenderna för gasturbinen som en egen enhet, alterna
tiva kopplingsmöjligheter för kraftverk med gasturbiner samt 
ekonomiska och miljötekniska aspekter vid gasturbintillämpningar. 

Utredningen innehåller även en presentation av de, ur nordisk 
synvinkel, intressantaste tillverkarna och lämpligaste leveran
törerna av gasturbiner (kapitel 5, bilaga l) . 

3. Gasturbinen 

En gasturbinenhet består av bl.a. följande komponenter: 

* luftintag, filter, kompressor 
* brännkammare, turbin, avgaskanal 
* generator, startmotor 
* instrumentering 

Dessutom kan det förekomma anti-icing system, bullerskydd, värme
växlare, mekaniska växlar m.m. 

Den enkla gasturbinprocessens verkningsgrad, som främst beror på 
turbinens inloppstemperatur, är idag med inloppstemperaturer på 
ca 900-1200 °C på nivån 25-35 % (avsnitt 1.2, bilaga 2 & 3). 



4. Kraftverksprocesser 

Gasturbin-rökgasens relativt höga temperatur, ca 500 °C, ger moJ
ligheter till effektiva processkopplingar, där total verkningsgra
den, tack vare värmeåtervinningen kan stiga till ca 90 %. 

De mest använda kopplingarna är (kapitel 2) 

* gasturbin 1 avgaspanna 
- hög totalverkningsgrad 
- elverkningsgrad ca 30 % 
-alfa-värde ca 0,6 

(eleffekten dividerad med värmeeffekten) 
- möjlighet till både hetvatten- och ängproduktion 

* gasturbin 1 ångpanna 1 ångturbin 
- "kombikoppling" 

- ängproduktion med gasturbin-rökgas 
- ångpannas matarvattenförvärmning med gasturbin-rökgas 
- gasturbin som fläkt för ångpannas förbränningsluft 

- hög totalverkningsgrad 
- elverkningsgrad ca 45-50 % 
- alfa-värde ca 1,0 
- möjlighet till både mottrycks- och kondensprocesser 

5. Ekonomi 

Gasturbinkraftens lönsamhet är beroende av ett flertal faktorer, 
som förutom av teknisk även delvis är av lokal natur och därför 
inte kan behandlas generellt. 

Gasturbinkraftens, och speciellt kombikraftens lönsamhet befräm
jas dock i allmänhet av bl.a. följande faktorer (kapitel 3)! 

* relativt låg specifik investering 
* relativt låga personal- och miljöskyddskostnader 
* hög totalverkningsgrad 
* högt alfa-värde 

Under de senaste 
avsevärt ökat i de 

åren har gasturbinkraftens 
nordiska länderna. 

6. Driftserfarenheter 

konkurrenskraft 

Då både gasturbinens och kombiprocessens verkningsgrad försämras 
vid drift på dellast eftersträvas oftast en dimensionering som 
möjliggör relativt kontinuerlig drift vid nominell effekt och 
utan stora lastförändringar, vilket ur underhållssynvinkel är 
positivt. 

Tillgängligheten varierar beroende av processkoppling, turbintyp, 
driftförhållande och underhållsstrategi. I allmänhet görs turbin
underhållet enligt följande (kapitel 4, avsnitt 6.4): 



* små inspektioner 
- utvalda komponenter 

(lager, brännare, hjälputrustning) 
- med 2 000-4 000 ekvivalent-timmars intervaller 

* inspektion inom turbinens 11heta zon" 
- brännkammare, gaskanaler 
- turbinens första skovelzoner 
- med 4 000-8 000 ekvivalent-timmars intervaller 

* stora inspektioner 
- utbyte av vissa kritiska delar inom den heta zonen 
- reparationer 
- med 16 000-24 000 ekvivalent-timmars intervaller 

Den ekvivalenta driftstiden uträknas som en funktion av bl. a. 
drifttimmar och antalet starter. 

Allmänt taget är moderna gasturbinanläggningars tillförlitlighet 
och tillgänglighet hög. Av gasturbinanläggningars otillgänglig
het, som oftast är under 10 %, orsakas endast ca 1/3 av störning
ar i själva gasturbinen. 

7. Emissioner (kapitel 7) 

Då naturgas används som bränsle är partikel- och svavelemis
sionerna minimala och co?-emissionen betydligt mindre än vid 
användandet av andra foss1la bränslen. 

Vid gasturbintillämpningar bildas, som en följd av det stora 
luftöverskottet och den höga förbränningstemeraturen, relativt 
mycket NOx. Uppkomsten av sk. termisk NOx ökar lineär med för
bränningens luftfaktor och exponentiellt med förbränningstempera
turen. Emissionen av NOx är den största skadliga miljöfaktorn vid 
gasturbintillämpningar. 

Gasturbinernas NOx-emissioner kan minskas på följande sätt: 

* insprutning av vatten eller vattenånga i brännkammaren 
- förbränningstemperaturen sjunker 
- verkningsgraden försämras 
- alla större gasturbintillverkare kan leverera system för 

vatten eller ånginsprutning 
-det är i praktiken, med rimliga insprutningsmängder, möjligt 

att nå en emissionsnivå på t.o.m. under 100 mg N02/MJ 

* användning av låg-NOx-brännare 
- blandning av bränsle och luft före förbränningsflamman 
- instabilitet i förbränningen, speciellt vid dellast 
- vid naturgasanvändning är det i dagens läge möjligt att nå 

en emissionsnivå på ca 50 mg N02jMJ 

* rening av rökgaserna med katalysator (SCR) 
- kemisk reducering av NO -emissionen 
- begränsat temperaturomr~de, ca 300-400 °C 
- kräver ammoniak och katalyt 
- det är i praktiken, med rimlig ammoniakmängd och rimlig 

reaktorvolym, möjligt att nå en NOx-reduktion på ca 80 % 



8. Utvecklingstrender 

Tidigare konsentrerades utvecklingsarbetet inom gasturbinområdet 
främst till frågor i anslutning till verkningsgraden, dvs. till 
problem inom material-, ytbehandlings- och kyltekniken. 
Forskningen inom dessa områden fortgår och den trend, som under 
de senaste åren givit allt högre verkningsgrader kornmer att fort
sätta (kapitel 8). 

I dagens läge görs den största forskningsinsatsen inom området 
för emissionsbegränsning. Alla större gasturbintillverkare ut
vecklar intensivt miljövänliga brännare. För flera turbintyper, 
främst stora, finns redan sk. "dry low NOx"-system för naturgas
användning på marknaden. Utvecklingen kommer att fortsätta i en 
positiv riktning, dvs. mot mindre emissioner samt mot pålitligare 
och mångsidigare teknik. 

9. Konklusion 

Då behovet av ny kapacitet för elektricitetsproduktion i de 
nordiska länderna i framtiden ökar kommer gasturbintillämpningar 
att utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ. 

I kraftverk med gasturbiner är det möjligt att uppnå ett högt 
alfa-värde och en hög totalverkningsgrad. 

Då flera av de nya industrigasturbinerna, förutom hög verknings
grad även har hög rökgastemperatur lämpar de sig väl för kombi
kopplingar. Kombikraftverk med en elverkningsgrad på över 50 % 
är redan en realitet. 

På grund av de goda tekniska egenskaperna och de positiva ut
vecklingstrenderna, speciellt inom verkningsgrads- och miljö
området, kan betydelsen av gasturbiner inom den nordiska energi
försörjningen antas öka betydligt i framtiden. 

22 .11. 1989 

~-----Mikael K. Forss 
Nordisk Gasteknisk Center 
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l. Bakgrund 

1.1 Utredningens innehåll 

I den här rapporten har de, ur nordisk synvinkel viktigaste 
gasturbintillverkarnas tekniska nivå, utvecklingsriktningar 
och bästa referenser i olika turhinstorleksklasser utretts. I 
början av rapporten (kapitel 1-4) är gasturbiner, gasturbin
kraftverksprocesser, gasturbiners driftegenskaper, gastur
binkraftverksekonomi samt erfarenheter av gasturbiner kortfat
ta t beskrivna. 

Kapitel 5 och 6 behandlar tillverkare och gasturbiner, som 
kan tänkas vara lämpliga (både tekniskt och ekonomiskt) i 
kraftverk i de nordiska länderna. Indelningen av kraftverk som 
baserar sig på en gasturbin är i denna utredning: 
- kombikraftverk dvs. kraftverk med kombinerad gasturbin

ångturbinprocess 
- kraftverk med kombinerad el- och värmeproduktion (fjärr

eller processvärme) med hjälp av en gasturbin och en av
gaspanna. 

De skärpta miljöskyddskraven, förorsakade av existerande 
problem och de relativt stora kväveoxid(NO )utsläppen från 
gasturbinerna har gett anledning till utreäningen (kapitel 7) 
av NOx-reduceringstekniken samt dess kostnader och framtid. 

1.2 Gasturbinen och dess hjälpaggregat 

1.2.1 Gasturbinens funktion 
I princip är en öppen gasturbinprocess enkel: huvudkomponen
terna är kompressorn, brännkammaren och turbinen. Ur processes 
erhålls mekanisk energi som kan utnyttjas direkt eller i form 
av elektricitet producerad med hjälp av generatorn. 

Gasturbinen tillämpar den så kallade Brayton-processen, som 
syns i T-s-schemat i bild 1. 
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DEN ENKLA GASTURBINPROCESSEN 

c A 

1000 

o • 
~ ... Generator -• • 500 ;; 

D Kompressor Turbin 

• • d 
E • ... 

T 
A 
------- Utetern eratur 

o Entropi (a) 

Bild 1. Gasturbinens Braytan-process 

Kompressorn, som normalt är en axialkompressor med över tio 
skovelzoner, men också kan vara en enzonig radialkompressor i 
den allra minsta modellen, komprimerar luften mellan punkterna 
A-B. Under kompressionsskedet hämtas ej värme till systemet, 
men luftens temperatur stiger på grund av kompressionen. 
Brännluften från kompressorn leds till brännkammaren, där 
bränslet brinner vid brännkammartrycket mellan punkterna B-C, 
varefter de heta komprimerade avgaserna expanderar i turbinen 
mellan punkterna C-D och termisk energi förvandlas till meka
nisk energi. Turbinen har två uppgifter. Dels skall den driva 
kompressorn och dels skall den producera mekanisk energi. 
Mekanisk energi kan därefter omvandlas till elkraft i gene
ratorn. 

Den väsentligaste punkten i processen är turbinens ingångs
temperatur (TC)' vars höjande skulle vara av betydelse för 
verkningsgraden. Materialets hållfasthet begränsar dock en 
höjning av temperaturen. Genom att kyla turbinens första 
skovlar har man kommit till så höga ingångstemperaturer som 
1300 °c. 

Då materialet och kylningstekniken begränsar Te, kan man ännu 
inverka på turbinens driftsegenskaper genom kompressionsförhål
landet, som inverkar på TB. Då kompressionsförhållandet ökar, 
ökar verkningsgraden tills förlusterna förorsakade av det 
ökade antalet skovelzoner överstiger den åtkomliga vinsten. 
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Den enkla gasturbinprocessens viktigaste prestationsdata är 
verkningsgraden och det specifika arbetet. Verkningsgraden är 
gasturbinens eleffekt dividerad med bränsleeffekten och det 
specifika arbetet är eleffekten dividerad med avgas- eller 
luftmassflödet. I bild 2 visas beroendet mellan gasturbin
processens verkningsgrad och det specifika arbetet. Parametrar 
är förbränningstemperaturen och kompressorns kompressions
förhållande. Ur bild 2 framgår, att genom en ökning av kompres
sorns kompressionsförhållande med en bestämd ingångstemperatur 
i turbinen, uppnås först det specifika arbetets och därefter 
verkningsgradens maximum. De flesta gasturbinerna placerar sig 
nära det specifika arbetets maximum. 

40 

"' 35 
" • " ~ 30 f-
m 
c 

~ 25 f-
" • > 

20 

15 l 
150 

Bild 2: 

F ö r b r än ni ng s
temperatur = Q27 °C 

200 

l 

250 

Förbrännings
temperatur = 1171 °C 

300 350 

Specifikt arbete kJ/kg 

Gasturbinprocessens verkningsgrad och specifika 
arbete. Siffrorna på kurvorna anger kompressions
förhållandet. 

Gasturbinens effekt beror kraftigt av insugningsluftens täthet; 
när den ökar, ökar axeleffekten. Gasturbinens prestationsvärden 
anges vanligen enligt IsO-standarden vid havsytans nivå och 
temperaturen +l5°C. I bild 3 visas en gasturbins relativa 
effekt och verkningsgrad som en funktion av utetemperaturen. 
100 % relativ verkningsgrad och effekt uppnås vid uteluft
temperaturen +l5°C. Varje gasturbin har sina egna korrige
ringskurvor. 

Då uteluftens temperatur sjunker, sjunker också temperaturen 
T0 efter gasturbinen, men avgasmassflödet blir större. Dessa 
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ändringar inverkar i sin tur på den efter gasturbinen möjligt
vis kopplade ångprocessen. Denna ängprocess utnyttjar värme
energin i gasturbinens avgasflöde. Avgasflödets värmeenergi är 
i sin tur beroende av avgasmassflödet och avgastemperaturen. 
När avgasmassflödet ökar och/eller temperaturen stiger så ökar 
energimängden och tvärtom. 

'/'P, 
.!L 
q o 

120 

% 
110 

100 

90 

80 

70 

Relativ 
verkningsgrad 

0+---r-~---.--~---r--.---.---~ 
-30 -20 -10 o 10 20 30 40 50 

Bild 3: 

Utetemperatur °C 

Gasturbinexemplets relativa effekt och verkningsgrad 
som en funktion av utetemperaturen. 

Gasturbinens höjdläge räknat från havsytan inverkar likaledes 
på gasturbinens eleffekt genom insugningsluftens mängd; då 
höjden ökar minskar eleffekten. Han kan grovt säga; att elef
fekten faller drygt en procentenhet med en höjdförändring på 
100 meter, när temperaturen hålls konstant. Då ändras ej 
temperaturen r 0 , men avgasmassflödet minskar. 

Tryckförlusterna på gasturbinens insugningsluft- och avgassida 
förorsakar likaledes en effektminskning i gasturbinen. Bild 4 
visar en gasturbins relativa effekt (effekt P ~ 100 %, då det 
ej finns tryckförlust), å ena sidan som funktion av insug
ningsluftens tryckförlust och å andra sidan som funktion av 
avgassidans tryckförlust. Typiska tryckförlustvärden är: sug
sidan 100 mm u2o (filtrering) och avgassidan 300 mm H2o (av
gasernas värmeatervinning). 
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Tryck förlust, 
luftsystemet 
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Tryckförlusternas inverkan på gasturbinens effekt. 

Vanligen kommer en "normal" gasturbinkoppling (bild l) i fråga 
då en gasturbinkraftanläggning skall byggas i Norden. I det 
följande presenteras dock kort en gasturbinkoppling, vilken 
har till uppgift att höja gasturbinens verkningsgrad. 

Ett sätt att höja verkningsgraden i gasturbinprocessen är att 
utnyttja avgasernas värmeenergi i förbränningsluftens förvärm
ning mellan kompressorn och brännkammaren. På detta sätt 
minskas bränslemängden när man därtill strävar efter samma 
sluttemperatur Te. Med gamla industrigasturbiner, som har lågt 
kompressionsförhallande och låg förbränningslufttemperatur 
efter kompressorn, uppnås ca 20 .•. 30 %:s minskning av bräns~ 
leförbrukningen (t.ex. GEs industrigasturbin kallad Frame 5). 

Bild 5: 

l 
l 
l 
l 

l 

f:' 

G 

Gasturbinprocess som är utrustad med luftförvärm
ning. 
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Det bör dock märkas, att man inte drar någon nytta av ifråga
varande koppling med de nyaste industrigasturbinernas höga 
kompressionsförhållanden för att inte tala om·flygmotorderivat. 
Detta beror på det att det höga kompressionsförhållandet leder 
till så hög förbränningslufttemperatur efter kompressorn att 
det ej mera finns tillräcklig temperaturskillnad mellan av
gaserna och förbränningsluften. 

Det bästa sättet att förbättra gasturbinprocessen är att 
utnyttja avgasernas värmeenergi. Avgasvärmen kan utnyttjas 
till exempel i en äng- eller vattenpanna. Dessa kopplingar 
presenteras närmare i kapitel 2. 

1.2.2 Gasturbinens hjälpaggregat 
Gasturbinleveranserna har i stor utsträckning utförts till 
oljeplattformerna eller till Arabländerna, till Sibirien osv. 
Till följd av detta har anordningsleverantörerna planerat 
färdiga paket av sina leveranser, som kan uppmonteras färdigt 
på fabriken, provköras och förflyttas till monteringsstället, 
där det är lätt att montera paketet till en nyckelfärdig 
leverans. På detta sätt förbättras helhetsleveransens kvalitet 
och kostnader inbesparas. Gasturbinerna säljs och köps därför 
normalt som paketleveranser, som innehåller alla nödvändiga 
hjälpaggregat och komponenter för att påbörja elproduktionen. 

Bild 6. visar en schematisk bild av en gasturbin med några 
hjälpaggregat. I bilden tas uteluften från bildens vänstra 
sida in i insugningsluftkanalen. Luftens intagningsöppning är 
försedd med snöskydd. I insugningsluftkanalen finns anti
icing-anordningens värmeväxlare, luftfiltreringen samt ljud
dämparen. Anti-icing-anordningens cirkulationsvätska uppvärms 
vid behov antingen med fjärrvärme, ånga eller avgas. I kompres
sorn komprimeras förbränningsluften till brännkammartrycket. 
Till brännkammaren hämtas också bränsle via bränslesystemet. I 
brännkammaren förbränns bränslet och de uppkomna heta avgaser
na expanderar därefter genom turbinen till avgaskanalen. 
Turbinens rotor är sammankopplad med generatorn, möjligen via 
en växel. 
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Fjärrvärme 
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Brännkammare 
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Bild 6. Ett gasturbinsystem med de viktigaste hjälp
aggregaten. 

Generator 

Gasturbinernas viktigaste hjälpaggregat och deras funktion är 
följande: 

Luftfilter och anti-icing 
Luften strömmar med hög hastighet i kompressorn och avgaserna 
med hög hastighet i turbinen. Även små partiklar i luften 
förorsakar erosionsskador eller nedsmutsning av skovlar och 
försämrar prestationsförmågan. Därför bör gasturbiner oftast 
utrustas med luftfilter, som filtrerar luften ungefär till 
kvaliteten i sjukhusens operationssalar. Det finns flere olika 
modeller av luftfilter, varav de mest allmänna är (det finns 
också kombinerade modeller): 

- kombinerat grov- och finfilter av fibermaterial i kassetter 
som måste tvättas eller bytas efter en viss nedsmutsning 

- rullfilter; nedsmutsat filter kan snurras bort 
- filtertygpåsar med automatisk tryckluftsrengöring 

Filtertyperna har olika för- och nackdelar. Kombinerade grov
och finfilter behöver mest manuell skötsel när filtren byts, 
men är också de effektivaste och mest allmänna. 
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Automatfilter med tryckluftsrengöring är allmänna i sandstorms
områdena och används också i arktiska förhållanden. De behöver 
minst skötsel, men tryckluftpulsens höga ljud_ kan vara en 
nackdel i tätt bebodda områden. Ett rent filter behöver inga 
pulser men ett gammalt, slitet och permanent nedsmutsat filter 
förorsakar maskinpistolsaktigt oljud. 

För att minska tryckförlusten i filtret och för att öka filt
reringseffekten skall filterytan vara tillräckligt stor så, att 
lufthastigheten i filtret är ungefär 1-3 m/s. För att undvika 
snöanhopningar på filterytan skall filterhusets sugöppningar 
utrustas med snöskydd och placeras så högt som möjligt utan 
att i onödan förlänga luftkanalerna. Filterhuset skall vara 
utrustat med nödluckor, som öppnas automatiskt om tryckförlus
ten ökar för mycket på grund av nedsmutsning eller snö och som 
skyddar kompressorn från pumpning. 

Luftfuktighet och underkylda vattendroppar kan förorsaka is
bildning i luftfiltret och kompressormynningen. Isbildning 
ökar tryckförlusten i filtret och minskar turbinens effekt. Is 
i kompressormynningen är farligt för kompressorskovlarna; 
allvarliga kompressorskador har förekommit på grund av isbitar, 
som har lossat från mynningen eller reglerskovlarna. 

Isbildningen kan börja vid en temperatur på +5°C. Isrisken ökar 
när lufttemperaturen sjunker och är störst vid 0°C. Risken 
minskar igen när temperaturen sjunker till minussidan på grund 
av avtagande luftfuktighet. 

För att undvika isskador rekommenderas att gasturbiner alltid 
utrustas med anti-icing-system i nordiska förhållanden. Det 
finns flere olika anti-icing-system som har olika investerings
och driftkostnader: 

- blandning av het luft från kompressorn med sugluften 
- blandning av avgaser med sugluften 
- sugluftens partiella uppvärmning med avgaser 
- sugluftens uppvärmning med avgaser eller fjärrvärme med 

hjälp av en glykol-vatten-cirkulationskrets och -värmeväxlare 

Filter med automatisk tryckluftsrengöring kan inte hindra 
isbildning, men kan åtminstone delvis automatiskt rensa rim
frost. Automatiska filter kan inte heller motverka isbildning 
i kompressorrnynningen. 

Användning av anti-icing medför ökade driftkostnader och 
förorsakar elförluster. I andra hand kan isbildning bara delvis 
förutspås. Därför skall luftinsugningssystemet utrustas med 
isdetektorer eller /och videokameror. 

Bullerskydd 
Gasturbinen förosakar buller, som måste dämpas med hjälp av 
ljuddämpare i insugningsluftkanalen och med hjälp av skydds-
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väggar. Normalt används en skyddsbyggnad av formplåt och 
mineralull på grund av arbestsskyddsförordningen. Det finns 
olika modeller för olika ändamål från lätta konstruktioner till 
byggnader som är lämpliga för utebruk utan extra takkonstruk
tioner. skyddsbyggnaden kan utrustas med en liten traverskran 
som är användbar under mindre turbinreparationer men kan vara 
i vägen om stora delar måste flyttas. Ofta finns det också 
ljuddämpare i rökgaskanalerna. 

Brandsläckning 

Oljesystem 

Växel 

Generator 

Gasturbinens bullerskydd skall vara så tätt, att ett effektivt 
släckningssystem kan användas. Normalt används koldioxid eller 
halon som vid behov automatiskt sprutas in i skyddsbyggnaden 
från tryckflaskor. 

Huvuduppgiften för gasturbinens oljesystem är·smorJn1ng -men 
det har också vissa regleringsfunktioner. Normala huvudkom
ponenter är: 

- oljebehållare 
- oljefilter (två stycken) 
- oljekylare 

huvudoljepump som turbinen mekaniskt driver eller som är 
eldriven med en växelströmsmotor 

- reservoljepump som är elmotordriven (växelström) 
- nödoljepump som är elmotordriven (likström från batterier) 

Gasturbinens optimala dimensionering leder till olika varvtal 
än vad växelströmmens frekvens förutsätter. Höga varvtal i 
gasturbinen möjliggör en mindre, lättare och billigare 
konstruktion. Därför är alla mindre turbiner utrustade med 
växel. Växlar finns på marknaden till ungefär 80 MY. Större 
turbiner är rakdrivna och varvtalen måste därför följa frek
vensen 50 Hz. Anmärkningsvärt är, att det också finns rakdrivna 
gasturbiner, som bara är planerade för den amerikanska marknad
en med 60 Hz. 

En skild hjälpaggregatväxel driver huvudoljepumpen och ibland 
kylvattenpumpen. 

Sjunkande utetemperatur ökar gasturbinens axeleffekt på grund 
av luftens minskande specifika volym. Därför måste generatorn, 
likväl som växellådan, vid anskaffningen av en gasturbinanlägg
ning till de nordiska länderna dimensioneras för en större 
effekt jämfört med de varma länderna. Om dessa komponenter 
väljs enligt standardlösningen i de varma länderna begränsar 
de anläggningens effekt under den kalla årstiden. 

Generatorns överhettning tolereras under den hårdaste kölden. 
Mot varandra står i princip den större generatorns förlust och 
den mindre generatorns livslängdsförkortning på grund av 
upphettningen. 
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Automations- och elapparater 

startmotor 

Annat 

Det finns principiellt följande alternativ för automationssys
temet i ett gasturbinkraftverk: 
- färdigt planerade automationspaketsystem av gasturbintillver

kare 
- automationssystemets särplanering 
- kombination av de ovannämnda 

Kraftverkets driftspersonal förhåller sig vanligen skeptisk 
till färdigt planerade automationspaketsystem. Färdiga paket 
av automations- och elapparater väcker misstankar, framför allt 
då man sammanslår paketet med det existerande kraftverket. 
standardpaketen uppfyller inte alltid alla elsäkerhetsbestäm
melser. Det bör dock märkas, att paketlösningen är mycket 
förmånligare än särplaneringens automationssystem. Om paket
systemet väljs borde det därför anpassas till-sin kommande 
miljö med möjligast små ändringar. 

Gasturbinen behöver vanligen en kontrollplats i sin direkta 
närhet och en annan i anläggningens huvudkontrollrum eller 
fjärrstyrningskontrollrum. Då kan panelen som normalt ingår i 
paketsystemet placeras i närheten av turbinen och fjärrstyr
ningen kan skötas någon annanstans ifrån en likadan panel 
eller förverkligas med kontrollrummets normalteknik enligt 
särplaner ingen. 

Det finns flera olika slag av startmotorer varav de mest 
allmänna är: 

- elmotar 
- generator som startmotor 
- dieselmotor 

Vanligen väljs en elmotar till startmotor. En diesel är 
ändamålsenlig endast om det under elstärningar räcker med 
endast gasturbinens igångsättande. 

Till gasturbinanläggningen ansluts därtill en mängd anord
ningar, såsom generatoravbrytare, nät/egenförbrukningstrans
formatorer, högspänningskopplingsanläggning till generatorsidan 
och avgaskanaler, en eventuell värmeåtervinningspanna, skorsten 
med ljuddämpare osv. till avgassidan. Dessa kan dock ej mera 
räknas till gasturbinens hjälpanordningar. 

1.3 Gasturbinerna på marknaden 

Gasturbinmarknaden skiljer sig drastiskt från ångturbinmarkna
den. Ångturbiner är normalt "skräddarsydda" på basen av en viss 
ängtemperatur och ett visst ångtryck. Normalt sker tillverk
ningen dock långt på basen av vissa moduldelar. Gasturbinerna 
är i stället bundna till tillverkarnas färdigplanerade typ-
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konstruktioner. Olika hjälpaggregat och förbränningssätt samt 
generatorer står dock till buds beroende på tillverkaren. 
Bundenhet vid vissa typer i olika storleksklasser beror mest 
på behovet av att pressa ner tillverkningskostnaderna och 
levererings tiden. 

Gasturbinerna uppdelas ofta i så kallade industrigasturbiner 
och flygmotorderivat (aeroderivative)-turbiner. Till en tredje 
grupp för sig kan man räkna industrimotorer utvecklade från 
flygmotorer. Alla tre typer har sina goda sidor, vilka ofta 
nämns i den hårda konkurrensen på gasturbinmarknaden. Vid 
kombidrift är dock industrigasturbiner att föredra på grund av 
mer hållbara konstruktioner. Mindre gasturbiner är dock i de 
flesta fallen baserade på flygmotorderivat-turbiner. 

Renodlade industrigasturbiner tillverkas av sådana bolag som 
inte har någon förbindelse med flygplansindustrin och själva 
har utvecklat sina produkter. 

Vissa bolag tillverkar ofta gasturbiner både för flygplan och 
elproduktion och försöker använda samma komponenter för båda 
ändamålen samtidigt. Härav följer, att de använder sina 11gas
generatorer11 (dvs flygplansturbiner) kopplade med en "kraft
turbin". De här gasturbinerna har vanligen två axlar. "Gas
generatorn" har en skild axel och består av kompressorn och 
turbinen som driver kompressorn. "Kraftturbinen11 är en skild 
turbin på en skild axel och utnyttjar flygmotorderivatets 
repulsionskraft. Kraftturbinen driver i sin tur generatorn. 

Fördelningen mellan gasturbiner är inte alltid helt klar men 
vissa typiska kännetecken kan nämnas: 

Industrigasturbiner 
ursprungligen planerade för elproduktion 

- stadig konstruktion (ångturbin liknande) 
en axel 
en eller två brännkammare 
behöver lite service och reservdelar 
låg investering jämfört med eleffekten 

Industrigasturbiner utvecklade ur flygmotorderivat 

De från flygmotorderivaten utvecklade industrigasturbinernas 
igenkänningstecken är, att tekniken är tagen direkt från 
flygplansmotorer, t.ex. skovlarnas kylning, flera brännkamrar, 
men materialet är sedvanligt då vikten inte är av betydelse. 

Flygmotorderivat 
- två eller tre axlar 
- lätt konstruktion 
- kräver litet utrymme 
- flera brännkammare 
- hög förbränningstemperatur 
- hög verkningsgrad 
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- höga reservdels- och servicekostnader 
- dyr investering jämförd med eleffekten 

Materialen som används i de typiska flygmotorderivaten är inte 
konventionella turbinmaterial. På grund av det dyra materialet 
är investeringen förhållandevis dyr, men turbinens ingångs
temperatur är hög och dessutom är verkningsgraden hög. 

Flygmotorderivatets specifika investering (mk/kY ) är grovt 
taget ca 1,5, t.o.m. dubbel jämförd med industriffiotorns. 
Anmärkningsvärt är dock, att även storleksfaktorn inverkar på 
prisskillnaden. Flygmotorderivaten har en liten effekt och in
dustrimaskinerna är stora. 

De vanligaste industriturbintillverkarna med tanke på Norden 
är t.ex. GE, AEG, ABB, Siemens och Sulzer. Motsvarande typiska 
flygmotorderivat-tillverkare är t.ex. Rolls-Royce och Solar. 
Typiska flygmotorderivat är LM 2500 samt LM 5000 som GE utveck
lat, vilka framställs på licens runtom i världen. 

Gasturbinens funktion visas i följande bilder: 

Bilderna 7, 8, 9 och 10 visar skärningsbilder av Asea Brown 
Boveris, General Electrics, Siemens och !His (IHI = Ishikawa
jima-Harima Heavy Industries) turbiner. 

Bilderna 11, 12, 13 och 14 visar samma tillverkares typiska 
lay~out av sina turbiner. 
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Bild 7. Skärningsbild av ABBs turbin (Type 8) 
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Bild 8. Skärningsbild av GEs tu~bin (MS-6001) 
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Bild 9. Skärningsbild av Siemens turbin (V 94.2) 
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r----(GE)-LM5000 Gas Generator ---~ .. of~~.---{IHI)-3-Stage Power Turbine-------1 

Bild 10. Skärningsbild av !His turbin (IMSOOO) 

I bild 7 visas en gasturbin med en eleffekt på ca 50 MY, type 
B, ABB. Förbränningsluften kommer i bilden från den högra 
sidan in i den 12-zoniga kompressorn. En tunnlik brännkam
mare, som höjer sig över gasturbinen, är typisk för ABB:s 
gast.urbiner. Turbinen är 3-zonig. 

Bild B visar en ytterst allmän gasturbin: Frame 6 med eleffek
ten ca 40 MY, som till sitt ursprung är GEs gasturbin. I bilden 
kommer förbränningsluften in från vänster till den 17-zoniga 
kompressorn. Typiskt för GEs gasturbiner är att förbränningen 
sker i flera brännkammare som är placerade i ring runt tur~ 
binen. I Frame~6 maskinen finns 10 brännkammare. Turbinen är 
3~zonig. 

I bild 9 visas en gasturbin med en eleffekt på ca 140 MW, 
V94.2, Siemens. I den nedre bilden kommer förbränningsluften 
från vänster in i den 16~zoniga kompressorn. Typiskt för 
siemens gasturbiner är 2 tunnlika brännkammare på vardera 
sidan av gasturbinen (den övre bilden). Turbinen är 4~zonig. 

Bild 10 visar en gasturbin med en eleffekt på ca 37 MW: 
IM 5000, IHI (IHI = Ishikawajima-Harima Heavy Industries). 
Gasturbinerna i bilderna 7, 8, och 9 är enaxlade industrigas-
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turbiner. Gasturbinen i bild 10 är treaxlad och består av en 
gasgenerator och en kraftturbin. Gasgeneratorn är GEs LM 5000 
och kraftturbinen är IHis. Gasgeneratorn, sedd från vänster 
till höger, består av en lågtryckskompressor (5 zoner), en 
högtryckskompressor (14 zoner), en högtrycksturbin (2 zoner) 
och en lågtrycksturbin (1 zon), som driver lågtryckskompres
sorn. I kraftturbinen finns 3 zoner. 

Bilderna 11, 12, 13 och 14 föreställer enkla gasturbinkraft
verk dvs. en gasturbin utan avgas- eller kombipanna. 

I olika gasturbintyper kommer avgaserna ut antingen i axelns 
riktning från gasturbinpaketets bakdel (t.ex. bilderna 11 och 
13), varvid generatorn är kopplad till den s.k. kalla ändan, 
eller alternativt från sidan (t.ex. bilderna 12 och 14), varvid 
generatorn är kopplad till den s.k. heta ändan. Detta har sin 
betydelse för det planerade kraftverkets layout. Kombipannan 
kan också byggas direkt utanpå gasturbinen. 
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Plant layout for a twln lndoor 

installation 

1 = Gas turbine 
2 = Gear 
3 = Generator/exciter 
4 = A1r intake filler 
5 = Air intake silencer 
6 = Exhaust gas stack 
7 = Fuel pump block 
8 =Gas control cabinel (optional) 
9 = Auxiliaries 

1 O = Rotor cool i ng air coole r 
11 = Cooling module 
12 = Heat exchanger (water /air). cooler 
13 = Ventilation module 
14 = Control system module A: 

Control system 
15 = Mediumvoltage modute B: 
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Bild 11. ABBs typiska lay-out för ett gasturbinkraftverk 
(Type 8) 
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MS6001 PACKAGE POWER PLANT 

GAC 

CONTROLS ACCESS ------------J ~---------1~FT 
GT0111113 

Bild 12. GEs typiska lay-out för ett gasturbinkraftverk 
(MS-6001) 

Bild 13a. Siemens typiska lay-out för ett gasturbinkraftverk 
(V 94.2) 



UTREDNING 
EV-86304-01, Nordisk Gasteknisk Center 
Gasturbinernas tekniska nivå 

EV/JTT/HJJ/KHK/JAH 

5. J 

05.07.1989 

1 

1 

20 

Sectlonal Slde View of 
Turblne Bullding with Basament 

Top View of Turblne 
Bullding Floor 

Gas Turbine 
2 Air lnlake Oucts 
3 Lubricating Oil Unlt 
4 Lubricating Oil Coolers 
5 Generator 
6 Generator Transformer 
7 Auxlliary Transformers 

Bild 13b. Siemens typiska 
(V 94.2) 

lay-out för ett gasturbinkraftverk 
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IRis typiska lay-out för ett gasturbinkraftverk 
(IM 5000) 

Bild 11 visar ABB:s typiska lay-out för en gasturbinkraftan
läggning. Förbränningsluften tas från höger via luftfiltre
ringsanläggningen till kompressorn. Från brännkammaren ex
panderar de heta avgaserna genom turbinen lineärt till skors
tenen. Under luftfiltret finns generatorn och hjälpaggregat. 

I bild 12 visas lay-outen för GEs typiska gasturbinkraftanlägg
ning. Också i detta fall är förloppet mycket lineärt: luften 
tas från vänster via filtren till kompressorn och avgaserna 
förs upp i skorstenen efter turbinen. Generatorn finns i 
turbinens ända och startsystemet och en del av andra hjälpag
gregat är placerade under luftfiltret. 

Bilderna 13a och 13b visar den typiska lay~outen för siemens 
gasturbinkraftanläggning. I bild 13b tas luften till kompres
sorn genom de båda luftintagen som finns på gasturbinens 
vardera sida. De heta gaserna expanderar genom turbinen till 
skorstenen (på bilden till höger). Generatorn är placerad i 
samma ända som gasturbinens kompressor. 

I bild 14 visas lay-outen för IHis typiska gasturbinkraftan
läggning. Luften tas från vänster via luftfiltret till komp
ressorn. Avgaserna förs upp i avgashormen efter turbinen. 
Generatorn är placerad i turbinens ända. 
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2. Gasturbinkraftverksprocesser 

2.1 Allmänt 

? 

s 
" , 
;; 
• n 
E 
• r 

En enkel gasturbin, sk. simple eyele-kopplad tbild 1), används 
vanligen som reservkraftsaggregat eller för utjämning av 
topplast samt som kraftkälla t.ex. på oljeborrningsplattformar 
och oljefält. 

I det här kapitlet presenteras de viktigaste principiella 
lösningarna, nämligen koppling av gasturbin med ångpanna och 
ångturbin i en kombikraftprocess samt de enkla gasturbin
avgaspannkopplingarna för fjärr- eller processvärmeproduktion. 

Gasturbin- och avgaspannkopplingen är enkel och förutsätter 
en förmånligare investering (bild 27) än gasturbin-kombipanna 
-ångturbinkopplingen. Kombikopplingen förutsätter en högre 
investering men ger som motvikt en högre elproduktionsverk
ningsgrad och ett högre alfa-värde. (Alfa-värdet = eleffekten 
dividerad med värme-effekten.) Vid koppling av avgaspanna kan 
man typiskt uppnå alfa-värdet 0,6. I avgaspannkopplingen är 
elproduktionsverkningsgraden den samma som gasturbinens verk
ningsgrad som typiskt är omkring 30 %. Likaledes kommer man 
ända till alfa-värdet 1,0 vid kombikoppling. Elproduktions
verkningsgraden i kombiprocessen kan uppnå värdet 45 % vid 
fjärrvärmekopplingen och aven 50 % vid kondenskopplingen. 
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DEN KOMBINERADE GASTURBIN- ANGTURBINPROCESSEN 
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Ångturbin- l 
proeau 1 
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-273 
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Bild 15. Brayton/Rankine-processen i T,s-plan 
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Av terminologin skall beaktas, att ångpannor som producerar 
ånga för ångturbin kallas kombipannor och helg kraftverkspro
cessen kallas kombikraftverk. Kombikraft betyder alltså, att 
det finns både gas- och ångturbin i kraftverket. Kombiprocessen 
(Brayton/Rankine-processen) syns i bild 15 i ett T,s-plan. 

Pannor som utnyttjar gasturbinens avgasvärme för fjärr- eller 
processvärmeproduktion kallas avgaspannor. 

Det bör beaktas, att pannorna normalt följer en enkel konstruk
tion utan avkylda väggar. Värmeöverföringsytorna består helt av 
rörpaket, som är billigare att konstruera. 

I bild 16 visas en värme/el-karakteristika för ett fjärrvärme
kraftverk som har två gasturbiner och en ångt~rbin. Kraft
verkets dimensioneringspunkt är punkt B, där båda gasturbinerna 
är i basdrift med ångturbinen. Tilläggsförbränningen ökar 
värme-och eleffekten ända till punkt C. Kurvan D-E-F är mot
svarande men kraftverket drivs utan ångturbin. 
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Bild 16. Ett fjärrvärmekraftverks värme/el-karakteristika 
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Gasturbinernas avgaser, som innehåller ca 15% syre, erbjuder 
en god möjlighet att öka värmeeffekten ekonomiskt. Med enkla 
kanalbrännare kan detta överskottssyre utnyttjas helt eller 
delvis utan rökgasförltlster. Användning av full tilläggsför
bränning kan förorsaka behov av avkylda väggar om rökgas
temperaturen stiger över 700-750 °C. Tilläggsförbränningen 
utnyttjas normalt bara delvis. En fullständig tilläggsför
bränning ökar också ångturbinens effekt mångfaldigt jämfört 
med gasturbinens när läget utan tilläggsförbränning är det 
omvända. Tilläggsförbränning ger mycket billig tilläggseffekt 
och är en normal lösning i fjärrvärmekraftverken. 

I bild 16 ökar värme- och eleffekten med hjälp av tilläggsför
bränning i kombidrift från punkt B till punkt C och från punkt 
E till punkt F i drift utan ångturbin. Det bör märkas att 
tilläggsförbränningen minskar kraftverkets alfa-värde. I punkt 
B (bild 16) är alfa-värdet ungefär 1,0 och i punkt C ungefär 
0,87. Motsvarande är alfa-värdena 0,54 i punkt E och 0,38 i 
punkt F. 

Naturgas innehåller inte svavel och därför kan rökgastempe
raturen dimensioneras mycket lågt, ända till 70-80 °C, vilket 
också ligger till grund för den mycket höga verkningsgraden. Om 
temperaturen sänks ännu mer, vilket skulle vara möjligt i 
kondens- och fjärrvärmekraftverk, börjar vattenångan i rök
gaserna kondensera, vilket inte kan tillåtas i en normal 
pannkonstruktion. 

I industrin och framför allt i skogsindustrin kan rökgastem
peraturer under 100 °C vara svåra att nå om det inte finns 
behov för fjärrvärmeproduktion. Ofta finns det inte tillräck
liga mängder tilläggsvatten eller kalla kondensat som skulle 
kunna uppvärmas i kombipannan. Vanligen finns det tillräckligt 
med eller t.o.m. för mycket sekundärvärme från processerna. 

Gasturbinen ger möjligheter till många processvariationer som 
bör beaktas, framför allt när ett existerande ångkraftverk 
förvan0las till ett kombikraftverk. Före valet av den slutliga 
processen lönar det sig att undersöka de olika alternativens 
prestationsförmåga. De existerande kraftverkskomponenternas, 
framför allt turbinens och pannans, dimensionering förorsakar 
olika begränsningar i olika processer. 

Processexemplen i det här kapitlet är principiella och förenk
lade. I kapitlet 4.2 Finska erfarenheter av kombikraft finns 
flera exempel av processerna. 

2.2 Fjärrvärmekopplingar 

Gasturbin - avgaspanna 

Bild 17 visar gasturbin-avgaspannprocessen. Lösningen är enkel, 
billig och lätt övervakad. Förbränningsluften intas i kompres
sorn och förs vidare till brännkammaren. Från brännkammaren 
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expanderar de heta avgaserna genom 
där fjärrvärmevatten produceras. 

turbinen till avgaspannan 

AVGASPANNA 

o 
FJÄRRVÄRME 

Bild 17. Gasturbin-avgaspannprocessen 

Gasturbin - kombipanna - ångturbin, en ångtrycksnivå 

Bild 18 visar den enklaste kombiprocessen för fjärrvärmepro
duktion. Värmeöverföringsytorna i kombipannan i bild 18 är i 
ordning med sjunkande avgastemperatur: överhettare, förångare, 
ekonomiser och fjärrvärmeväxlare. Ångan från ångturbinens 
första avtappning används i matarvattentankens gasavskiljare. 
Fjärrvärme produceras i fjärrvärmeväxlare med mottrycksångan 
och med ångan från den andra avtappningen. 
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Bild 18. Gasturbin-kombipanna-ångturbin, en ångtrycksnivå 
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Ofta kopplas två gasturbiner och kombipannor parallellt för att 
mata en gemensam ångturbin (bild 20). Lösning~n ökar sannolikt 
investeringskostnaderna jämfört med en anläggning som har 
samma effekt men en gasturbin, en kombipanna och en ångtur
bin, men har flere fördelar: 

- ökad deltillgänglighet 
- kraftverket behöver inte stoppas för gasturbinservicens 

skull 
- bättre verkningsgrad vid dellast 

Bild 19 visar principiellt verkningsgraden för ett kombi
kraftverk vid dellast. Punkt A i bilden är kraftverkets dimen
sioneringspunkt. Kurvan A-B-C-D representerar kombikraftverket, 
som består av två gasturbiner, två kombipanno~ och en ångtur
bin. De båda gasturbinerna och kombipannorna samt ångturbinen 
är i drift från punkt A till punkt B, där den andra gasturbinen 
och kombipannan tas ur drift. Därefter används bara den ena 
gasturbinen och kombipannan med ångturbinen (från punkt C till 
punkt D). Kurvan A-E representerar kombikraftverket, som består 
av en större gasturbin (dubbel effekt jämfört med den ovan
nämnda men annars likadan), en kombipanna och en ångturbin. 
Som man kan se från bild 19 representerar kurvan D-C en mycket 
bättre verkningsgrad vid dellast jämfört med kurvan E-B. 
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Bild 19. Principiella kurvor av kombikraftverkets verkningsgrad 
vid dellast 
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Kopplingen av två gasturbiner och kombipannor med en gemensam 
ångturbin är speciellt bra om kraftverket körs enligt kraftigt 
varierande last dvs. kraftverket är ofta vid dellast. Om 
kraftverket är ett sk. baskraftverk och körs Uen största delen 
av året vid eller nära dimensioneringseffekten kan kraftverket 
också bestå av en gasturbin och en kombipanna med en ångturbin. 

Värmeöverföringsytorna i bild 20 är med sjunkande avgastempe
ratur: överhettare, förångare och ekonomiser. 

GA5HIIlB<~ .._______ -

Bild 20. Två gasturbiner och kombipannor samt en ångturbin 
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Gasturbin - kombipanna - ångturbin, två trycknivåer 

För att öka alfa-värdet och höja verkningsgraden kan kraft
verksprocessen utrustas med två eller även tre trycknivåer 
med var sitt inlopp till turbinen. Processen är annars den 
samma (se bild 23). 

Processindustrin (skogsindustri, kemisk industri osv.) i de 
nordiska länderna har långa traditioner i fråga om kombinerad 
el- och värmeproduktion. Industrikraftverkets primära produkt 
är processånga och mottryckskraften är en förmånlig biprodukt. 
Det egna kraftverket måste alltid vara i stånd att utveckla 
den ängenergi som industriprocessen kräver; elenergi kan köpas 
från det lokala kraftbolaget. 

Industrikraftverket omfattar typiskt flere pannor och ångtur
biner, som är kopplade i kors med varandra och vidare till 
processångnätet. Färskångans värden är vanligen förhållandevis 
låga (30)-60-80-(110) bar, (350)-450-500-(520) °C, och kraft
verket har typiskt 2-3 olika färskångsnivåer, 2 mellan
trycksnivåer samt ett mottrycksnät. Typiskt för energiproduk
tionen är därtill många bränslen, av vilka en del är avfalls
bränslen som uppkommit vid produktionsprocessen. 

Normalt är processindustrins elförbrukning större än vad som 
kan produceras med konventionell mottryckskraft på grund av 
värmeförbrukningen. På grund av de låga värdena hos färskångan, 
avtappningarna samt det höga mottrycket blir industrikraft
verkets alfa-värde synnerligen lågt. Genom att förena en 
gasturbin-värmeåtervinningspanna med ängproduktionen kan alfa
värdet höjas avsevärt. 

Betydelsefullt är att mycket högre alfa-värden kan uppnås i 
en kombiprocess än i konventiOnella mottryckskraftverk. Alfa
värdet ligger mellan 0,8 och l på grund av kombiprocessen, när 
det i konventionella kraftverk normalt ligger mellan 0,15 och 
0,30 beroende på färsk-, avtappnings- och mottrycksångans 
fördelning och trycknivå samt ångturbinens konstruktion och 
skick. Detta betyder alltså, att kombikraftverk kan producera 
från tre ända upp till fem gånger mera elektricitet än konven
tionella mottryckskraftverk vid samma värmebehov. 

Under planeringen av en ny produktionsanläggning för processin
dustrin inom naturgasområdet har kraftverksplaneringen fria 
händer inom ramen för värme- och elbehovet samt egna avfalls
bränslen. I de nordiska länderna planeras det dock sällan nya 
kraftstationer utan begränsningar på grund av processindustrins 
existerande anläggningar inom naturgasområdet. Oftast är det 
fråga om en utvidgning av en redan existerande anläggning då 
kraftverket investerar för en utvidgning eller en renovering då 
anläggningen föråldrats. Förutom de ovannämnda orsakerna 
investeras i kraftverket ibland till exempel efter en kraftig 
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förändring av bränsleprisförhållandet. Investeringens mål är 
då en sänkning av de årliga kostnaderna. 

Tekniska lösningar som i praktiken närmast kommer ifråga vid 
kombineringen av gasturbinen med den existerande processmot
trycksanläggningen är: 

Gasturbin - avgaspanna 

Det enklaste sättet att tillvarata värmeenergi som finns i 
gasturbinens avgaser är att sammankoppla en avgaspanna efter 
gasturbinen. Avgastemperaturen efter gasturbinen är i klassen 
450 - 550 °C. Värmeenergin i rökgaserna överförs i pannan till 
pannvattnet och därefter till industriprocesserna. I avgaspan
nan produceras således direkt processånga/~ångor och dessutom 
möjligen hett vatten. 

l 
IIVGIISPIINNA 

TIWiGSFÖRBRANNING 

F~=-1® 

' 

Bild 21. Gasturbin~avgaspanna (processånga) 

I denna koppling används inte all mottryckskraftspotential till 
godo, men kopplingen kommer i fråga t.ex. i den händelse att 
man med gasturbinen täcker kraftkonsumtionens tillväxt och 
med avgaspannan ängkonsumtionens tillväxt, och att man inte på 
grund av lönsamhetsorsaker vill producera el till försäljning. 
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Gasturbin - kombipanna - ångturbin 

I följande bild presenteras en kombiprocess, som har högre 
verkningsgrad och högre alfa-värde än den ovannämnda. Värme
överföringsytorna i bild 22 är i ordning med sjunkande rökgas
temperatur: (högtryck = HT} överhettare, HT-förångare, HT
ekonomiser, (lågtryck = LT) förångare, LT-ekonomiser och 
fjärrvärmeväxlare. Kombipannan efter gasturbinen producerar 
ånga till ett högtrycksnät, varifrån mottrycksturbinen matas, 
och lågtrycksånga till ett lågtrycksnät direkt för fabricering 
och därtill möjligen hetvatten t.ex. fjärrvärme. Parallellt 
med mottrycksturbinen, kan det också finnas en kondensturbin, 
eller en hjälpkondensor i mottrycksnätet, för att framställa 
hjälpkondenselektricitet med mottrycksturbinen. 
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Bild 22. Gasturbin - kombipanna - ångturbin (industri) 
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Kondenskopplingarna kan i princip vara likada~a som fjärrvärme
kopplingarna. Kondensorn ersätter endast fjärrvärmeväxlarna och 
turbinens mottryck är lägre samt eleffekten större än i fjärr
värmekraftverk. 

Ofta kopplas två gasturbiner och kombipannor parallellt för 
att mata samma ångturbin. Lösningen har samma fördelar som 
motsvarande fjärrvärmekoppling i kapitel 2.2. Parallellt med 
kondensorn kan det också finnas fjärrvärmeväxlare för fjärr
värmeproduktion. 

I bild 23 visas ett exempel av ett kondenskombikraftverk med 
två trycknivåer, två gasturbiner och kombipannor samt en 
ångturbin. Värmeöverföringsytorna kan läsas ur bilden. LT
turbinen matas med överhettad LT-ånga samt HT-ångturbinens 
mottrycksånga. Den totala verkningsgraden stiger dvs. rökgasens 
sluttemperatur sjunker, genom avkylning av det varma matar
vattnet från matarvattentanken med returkondensaten innan 
matarvattnet leds till kombipannan. 
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Kondenskombikraftverk med två trycknivåer, två 
gasturbiner och kombipannor samt en ångturbin 
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Matarvattenförvärmning 

En gasturbin och efterföljande värmeåtervinningspanna kan 
kopplas med en existerande ångpanna till en sk. matarvatten
förvärmningskoppling på följande sätt: 

- ångpannans matarvatten cirkulerar genom värmeåtervinnings
pannan och förvärms 

- ångan som producerats i värmeåtervinningspannan förvärmer 
ångpannans matarvatten i en högtryckförvärmare 

I vartdera fallet ersätts ångturbinens avtappningsånga till 
matarvattenförvärmaren dels eller helt. Genom ersättning av 
avtappningsångan med en gasturbin och värmeåtervinningspanna 
förbättras anläggningens alfa-värde. Verkningsgraden förbättras 
ännu mer genom fjärrvärme- eller lågtrycksångproduktion i 
värmeåtervinningspannan. 

I kopplingen i bild 24 värms ångpannans matarvatten i vär
meåtervinningspannan och således ersätter man helt eller delvis 
HT-förvärmaren och den första avtappningen. 
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Bild 24. Matarvattenförvärmning 
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Ersättning av avtappningsångan ökar också ångturbinens elpro
duktion förutsatt, att färskängmängden hålls konstant. I prak
tiken (fjärrvärme och industri) bestäms färskångans massflöde 
av mot- och mellantrycksvärmebehovet, och ersättningen av 
avtappningsångan förminskar i själva verket färskångans mass
flöde samt ångturbinens elproduktion. I samma riktning inverkar 
värmeåtervinningspannans direkta process- eller fjärrvärmepro
duktion. Gasturbinens elproduktion är dock större än minsk
ningen av ångturbinens elproduktion, sålunda ökar hela anläg
gningens alfa-värde. 

De bästa tillämpningarna av denna koppling är värmekraftverk
en, då en hög totalverkningsgrad förutsätter fjärrvärmeproduk
tion i värmeåtervinningspannan. Vid dellastdrift av ångpannan 
kan man dessutom utnyttja värmen från värmeåtervinningspannan 
till fjärrvärmenätet, då hamnar gasturbinen inte i dellast. 
Kopplingen utnyttjar även kondensanläggningen. Kopplingen av 
matarvattenförvärmning som kommer att genomföras beror på den 
tillkopplade anläggningens driftssätt och kopplingen skall 
dimensioneras utgående ifrån den enskilda anläggningen. 

I den här kopplingen beror gasturbinens storlek av många olika 
faktorer i den ursprungliga ångprocessen, t.ex.: 

- om ångturbinen är konstruerad för kontinuerlig drift med 
bortkopplade förvärmare eller annars är överhelastbar 

- om kraftverket är ett kondens- eller fjärrvärmekraftverk. I 
fjärrvärmekraftverk kan en del av avgaspannan vara kopplad 
direkt till fjärrvärmenätet, vilket förbättrar verknings
graden och regleringsegenskaper i synnerhet vid dellast 

I fjärrvärmekraftverk kan gasturbinen vanligen dimensioneras 
till ca 40 % av ångturbineffekten och i kondenskraftverk till 
lite över 30 %. En mindre gasturbin är att rekommendera i 
kondensverk därför att med en maximigasturbin måste både 
ångpannan och gasturbinen regleras samtidigt vid dellast, 
vilket avsevärt försämrar verkningsgraden. 

Förvärmningskopplingen är förverkligad i Kymijärvi kraftverk 
(Lahtis) och beslut om förverkligande är gjort i anknytning 
till Finnå kraftverk (Esbo). 

Gasturbin som förbränningsluftfläkt 

Syrehalten i gasturbinens avgaser är i klassen 15 %, därför 
kan de ytterligare användas som förbränningsluft i en existe
rande ångpanna. Målsättningen är att i ångpannan utnyttja 
värmeinnehållet i gasturbinens avgaser. Kopplingen erbjuder i 
princip en möjlighet till små rökgasförluster och till förmån
lig verkningsgrad. 

Gasturbinens sammanfogning som den gamla pannans förbrännings
fläkt är möjlig, om det finns plats på rökgassidan hos den 
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existerande pannan eller, i praktiken, om det är möjligt att 
förmånligt öka värmeytorna. Eftersom avgaserna leds heta till 
pannan, vid temperaturen 450 - 550 °C, förblir luftförvärmaren 
oanvänd. Genom att hålla rökgasförlusten måttlig förutsätts, i 
stället för luftförvärmare, en värmeyta för matarvattenför
värmningen eller för fjärrvärmeproduktionen. 

I Finland har man tillsvidare utforskat med kopplingar av detta 
slag i flera kraftverk, men ingen av de ifrågavarande lös
ningarna har förverkligats. I stället har man t.ex. i Holland 
ändrat om flera kondensverk, som använder olja och gas, till 
kombiverk enligt denna princip (t.ex. Hemweg Power Station, 
Amsterdam, ett renoveringsarbete som blev färdigt under som
maren 1987, där eleffekten ökade från 500 MY till 600 M~ och 
verkningsgraden steg mycket, med 4 procentenheter; framförallt 
är dellastverkningsgraden hög). 

Kopplingen skulle kunna komma i fråga också i de nordiska 
länderna för att höja de stora ångkraftverkens verkningsgrad 
och eleffekt. Denna koppling, samt även den tidigare kopplingen 
(matarvattenförvärmning), lämpar sig bättre för "blockkraft
verk" än industrikraftverk, för vilka det är typiskt att 
ängproduktionen fördelas på flera förhållandevis små pannor. 

Vid förbränningsluftkopplingen kan gasturbinen dimensioneras 
för ca 40 % av anläggningens ursprunliga effekt och den nya 
anläggningens totala effekt beror på ångpannans och ångtur
binens egenskaper. 

I kopplingen i bild 25 leds gasturbinens avgaser till ångpan
nans förbränningsluft. 
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Bild 25. Gasturbin som förbränningsluftfläkt 

Till kopplingen hör i praktiken bl.a. följande tekniska fak
torer: 

~ 

- Om den tidigare luftförvärmaren har ersatts med en ekonomiser 
behövs en ängluftförvärmare för drift utan gasturbin 

- De gamla brännarna och luftfläkten blir kvar för drift utan 
gasturbin. För samdrift behövs nya brännare, som annars 
kanske också borde köpas på grund av NOx-bildning 

Samdriften förutsätter också andra förändringar i pannan 
såsom avgaskanal och pannans luftkanaler 

- Pannans maximala effekt minskar, om inte rökgasernas genom
strömningsdel är tillräckligt överdimensionerad. I lös
ningarna som förverkligats har huvudmålsättningen vanligen 
varit att höja den gamla anläggningens verkningsgrad, då 
anläggningens totala eleffekt stiger synnerligen litet 

- I vissa fall försämrar lösningen förutsättningarna för den 
stabila förbränningen (sodapanna), eftersom den inerta gasens 
mängd tilltar och den adiabatiska förbränningstemperaturen 
sjunker 
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Enligt erfarenheterna i Holland förbättras driftegenskaperna 
och verkningsgraden avsevärt vid dellast. 

STIG 

Ånginsprutning i gasturbinen, STIG (Steam Injection in Gas 
Turbine), ger en möjlighet att öka gasturbinenseleffekt med 
en liten tilläggsinvestering. Tyvärr är alla gasturbiner, som 
kan utnyttja STIG effektivt, dyra på grund av flygmotorderivat~ 
baserad konstruktion. 

STIG fungerar i princip mycket enkelt: ånga sprutas in i 
gasturbinens brännkammare och i vissa modeller också skilt 
till kraftturbinen. Ökat avgasmassflöde och ångans expansion i 
turbinen ökar effekten. Effektökningen kan under optimala 
förhållanden vara t.o.m. 40 %. 

Ånginsprutning minskar gasturbinens NO ~utsläpp vilket förkla~ 
ras noggrannare i kapitel 7. Utsläpp. x 

STIG-kopplingen kan närmast räknas som en konkurrent till 
kombikopplingen. Trots flera goda egenskaper har STIG-tekniken 
så pass betydande nackdelar, att den knappast kommer att få 
någon nämnvärd betydelse i nordiska förhållanden: 

effektökningen är som störst vid temperaturer nära O °C och 
minskar kraftigt när temperaturen sjunker, så att nyttan vid 
~20 °C är minimal 

~ ångans förångningsvärme går till spillo med avgaserna 

- ångan måste vara producerad från avsaltat vatten, vilket 
innebär vattenbehandlingsinvesteringar och -kostnader efter
som vattnet blåses ut med avgaserna 

- ångan i avgaserna kan ha lokala miljöverkningar (till exempel 
en 47 MW gasturbin kan konsumera 36 t/h STIG-ånga) 

STIG-tekniken kan vara användbar t.ex. i applikationer med 
industriell kraftvärme för utjämning av elförbrukningens 
topplast, framför allt där topplasten inträffar under den 
varrna årstiden eller i länder där de lägsta temperaturerna är 
nära noll-grader. 

Gasturbinens användning som drivmotor 

Gasturbinens användning som drivmotor för någon mekanisk maskin 
är helt möjlig. I det följande används pappersindustrin som 
ett exempel. Den bästa lösningen kan hittas ifall också avgas
värmen kan utnyttjas. 

Trenden är att den mekaniska massans användning vid pappers
tillverkningen ökar. Fiberutbytet av trä är nästan dubbelt vid 
tillverkningen av de mekaniska massorna järnfört med tillverk-
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ningen av den kemiska massan. Samtidigt koncentrerar man sig 
på papperskvaliteten, som kräver finare massa. Därför kommer 
behovet av elektricitet att öka märkbart. 

Den mekaniska energi som malapparaterna och slipmaskinerna 
behöver kan också produceras direkt ur primärenergin, utan el
mellanskede. Mekanisk energi kan produceras med gasturbinen, 
som kunde ersätta de stora elmotorerna i den termomekaniska 
massa-och tryckslipmassaprocessen. I den normala TMP-linjen 
finns det flera på varandra följande pulveriseringar, där 
malapparateffekterna varierar mellan 3,5 - 15 MY. Motorerna i 
enskilda slipmaskiner har effekten 4 - 6 MW och i linjedrift 
dubbel effekt. 

I följande bild (26) finns ett förenklat schema över gastur
binernas användning vid framställningen av slipmassa. I 
kopplingen i bild 26 matas HT-ångan, producerad i kombipannan 
in i ångturbinen. Också lågtrycksångan produceras i kombipannan 
och används tillsammans med PGY-värmeåtervinningsångan i 
pappersmaskinen (PGW = pressurised ground wood). Hetvatten 
produceras också i kornbipannan. Den principiella kopplingen 
är den samma under framställning av termomekanisk massa, där 
det dock är typiskt att ha två eller flere malapparater efter 
varandra. 

Kopplingarnas möjliga lönsamhet jämförd med motorkopplingar 
grundar sig på utnyttjandet av avgasernas värmeenergi. Man bör 
komrna ihåg, att producering av lågtrycksånga minskar mottrycks
kraftproduktionen genom en minskning av färskångans massflöde. 
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Bild 26. Gasturbin vid framställningen av slipmassa 
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3. Gasturbinkraftens ekonomi 

3.1 Allmänt 

Kombikraftens lönsamhet i ett visst fall är beroende på så 
många variabler, att en detaljerad utredning kan rekommenderas 
om en preliminär undersökning ger positiva förväntningar. 

Gasturbinkraftens ekonomi grundar sig på följande faktorer som 
är olika för industri och fjärrvärmebolag: 

- energiförbrukning 
- värme 
- el 

- tariffelpris 
- effekt 
- energi 

- bränslen 
- bränslepris 
- egna bränslen 

-existerande kraftverkskapacitet 
- behovet av nyinvesteringar/renoveringsinvesteringar 
- driftkostnader 
- kapitalavkastningskravet för investeringar 

Ett mycket effektivt sätt att påverka lönsamheten är gastarif
fen. Gasnätets leveransförmåga är begränsad och energikonsum
tionen varierar enligt årstiderna. En mycket bra lösning som 
utjämnar naturgasförbrukningen dvs. ökar sommarförbrukningen, 
är billigare sommargas som också förbättrar kombikraftens 
lönsamhet. Kraftverksbolagen, som har flera kraftverk, kan 
stoppa till exempel kolkraften för flera månader på sommaren 
och producera kombikraft i stället. 

Olika beskattningstillämpningar som måste tas i beaktande i de 
nordiska länderna kan även medföra skillnader i lönsamheten. 

Allmänt kan noteras, att följande faktorer stöder kombikraftens 
lönsamhet: 

- låg investering 
investeringen kan lätt delas i flere enheter 

- höga alfa-värden 
- hög verkningsgrad 
- låga miljöskyddskostnader 
- låga personalkostnader 
- eleffekten i existerande ångkraftverk kan ökas med en gastur-

bin med låg tilläggsinvestering 
- litet platsbehov 

De olika processalternativens specifika investering (inves
teringskostnad per effektenhet, mk/kW) är beroende av många 
faktorer: 



UTREDNING 
EV-66304-01, Nordisk Gasteknisk Center 
Gasturbinernas tekniska nivå 

EV/JTT/MJJ/KHK/JAH 05.07.1989 41 

- anläggningens storleksklass 
processens dimensionering och principerna fö_r _de tekniska 
lösningarna 

- automations- och instrumenteringsnivån 
- byggnadernas storlek och byggnadsnivån 
- miljöskyddskrav 
- platsen för anläggningen, kopplingar 
- möjlig koppling till existerande process eller gammal anlägg-

ningsplats 

Bild 27 visar de specifika investeringarnas grova variations
områden för följande processalternativ: 

- anläggning med gasturbin-avgaspanna 
- kombianläggning 

Investeringen omfattar hela gasturbinkraftverket. 

Mmk/MWe 

6.5 
MSEK/MWe 

9.0 
6.0 

8.0 

7.0 

6.0 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 MWe 

Bild 27. Specifika investeringar (innehåller oms 16 %) 
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Elproduktionskosnaderna består av kapital-, bränsle- samt 
drift- och underhållskostnader. I följande bild (28) visas som 
exempel elproduktionskostnaderna vid kondensdrift å ena sidan 
i ett kolkraftverk och å andra sidan i ett naturgaseldat 
kombikraftverk. Vartdera kraftverkets eleffekt är 350 MY. 

Kapitalkostnaderna har uppskattats med 20 års avskrivningstid 
och en realränta på 5 %/år. Båda kraftverken har antagits vara 
helt nya anläggningar vilket betyder, att de byggs utan förbin
delse till någon befintlig anläggning. Det finns inga begräns
ningar, men å andra sidan kan inte heller några befintliga 
konstruktioner utnyttjas. Kapitalbehovet har uppskattats till 
1255 MSEK för kombianläggningen och 2650 MSEK för kolkondens
kraftverket. 

Bränslekostnaderna har uträknats med två olika naturgaspriser 
och med två olika kolpriser. Bränsleprisparet naturgas 
57 SEK/MYh och kol 36 SEK/MWh är jämförbart med den finska 
bränsleprisnivån utan skatter och på motsvarande sätt är det 
andra prisparet (naturgas 85 SEK/MWh och kol 63 SEK/MWh) 
jämförbart med den svenska prisnivån. 

Dimensioneringen av kombikraftverkets NO -reduceringsutrust
ningar har gjorts enligt värdet 50 mg/MJxbränsle. För en 
garanti av NO -emissionen till det här värdet är kombipannorna 
försedda med Ratalytiska NO -reduceringsutrustningar. Det kan 
också hända, att de förutsafta NO -värdena uppnås med gastur
binens low-NO -brännare. Kolkraft~erkets rökgasreningssystem 
består av en ~vsvavlingsanläggning (140 mg/MJ bränsle) och en 
katalytiskNO-reduceringsanläggning (70 mg/MJ bränsle). 
Kolbrännarna ~ pannan är av low-NO -typ. x ,. 
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Bild 28. Elproduktionskostnader för kolkraftverk och kombi
kraftverk 
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3.2 Industri 

Industrin har normalt mycket höga kapitalavkastningskrav när 
det gäller hjälpfunktioner så som energiproduktion. Detta 
beror på det faktum, att normala investeringar i produktions
anläggningarna ger bättre avkastning än investeringar i elpro
duktionen. Kombikraft erbjuder emellertid ett lönsamt alter
nativ för konventionella mottryckskraftverk på grund av bil
ligare investeringar och bättre prestationsförmåga. 

Vid planeringen av existerande kraftverk ställer tidigare 
lösningar begränsningar. Dessa begränsningar förorsakas av: 

- existerande panobestånd och bränslen 
- existerande ångturbinbestånd 
- den tidigare definierade färskängsnivån samt mellan- och 

mottrycksnivåerna som definierats av processen 
användning av tomten 

Processkraftverkets främsta uppgift är framställning av ånga 
för produktionsverksamhet. Sålunda baserar sig kombiprocessens 
dimensionering på fabrikens värmebelastning, och ännu noggran
nare på "den fria" värmebelastningen, som är skillnaden mellan 
hela värmebelastningen och biprodukternas energi. 

skogsindustrin används som ett exempel i det följande. Bi
produktenergins viktigaste källor är den egna barken, svart
luten från cellulosaproduktionen samt lågtrycksvärmeåtervin
ningsångan från den termomekaniska massans produktion. Bark 
och annat träavfall samt svartlut förbränns i högtryckspannor, 
som möjliggör produktion av mottryckskraft. Återvinningsångans 
produktion från den termomekaniska massan är inte så lönande i 
länder med högt elpris, då lågtrycksångproduktionen minskar 
mottryckskraftpotentialen. Å andra sidan måste spillvärmen 
från processen avlägsnas på något sätt, och genom att avstå 
från ängproduktionen sjunker inte priset nämnvärt på anlägg
ningen för termomekanisk massa. 

skogsindustrins egna bränslen (biprodukter) förbränns alltså 
normalt av ekonomiska skäl och miljöskäl. I bild 29 ses en 
typisk varaktighetskurva för ängproduktionen i ett integrerat 
skogsföretag. 

Basen utgörs av egna bränslen och värmeåtervinningsanläggningar 
varefter det kommer köpta bränslen: skogsavfall, torv, kol, 
naturgas och olja. Ångproduktion i en konventionell ångpanna 
med köpta bränslen kan ofta mycket ekonomiskt utbytas till 
ängproduktion i kombikraftverk om tillräckligt lång varak
tighet för gasturbinen kan nås "ovanför" egna bränslen. 
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Ju större andelen, som grundar sig på köpbränslen i fabrikens 
värmeproduktion, är desto bättre lämpar den sig för kombi
processen. De bästa tillämpningsobjekten är således de icke 
integrerade pappersfabrikerna. 
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Bild 29. En typisk varaktighetskurva för ängproduktionen i 
ett integrerat skogsföretag 

Dimensioneringen av kombiprocessen går således vidare genom 
den fria värmebelastningen till kombipannan och vidare till 
gasturbinen. Avgasmassflödet från gasturbinen och avgastempe
raturen bestämmer kombipannans ängproduktion vid utvalda 
ångvärden. skillnaden mellan avgastemperaturen och färskångans 
överhettningstemperatur måste vara tillräcklig för att över
hettningstemperaturen skall uppnås. 

För att uppnå tillräcklig temperaturskillnad kan man använda 
tilläggsförbränning. Vid förbränning av naturgas kan en kanal
brännare som är placerad före kombipannan användas som för
bränningsanläggning. Det är lätt att reglera värmebildningen 
genom tilläggsförbränning och med den kan även ängproduktionen 
vid behov ökas. En stor ökning av tilläggsförbränningen lönar 
sig emellertid inte för att uppnå större värmeeffekt, efter
som ett bättre alfa-värde och en bättre verkningsgrad uppnås 
genom en förstoring av gasturbinens effektklass. Gasturbinens 
avgaser innehåller i medeltal 15 % syre, och kan därför använ
das som förbränningsluft. 
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Gasturbinen bör väljas så, att kombipannans produktion ryms 
med i värmelasten under den största möjliga tiden av året, då 
även gasturbinens årliga driftstid blir så lång som möjligt vid 
maximieffekt. Vid övergång till dellastkörning försämras 
verkningsgraden snabbt i de flesta gasturbintyperna. 

Om den tidigare nämnda gasturbinen, dimensionerad enligt 
mottryckskörningen, har för liten eleffekt i förhållande till 
ellasten, kan gasturbinen överdimensioneras genom att använda 
till godo den eventuellt befintliga kondensturbinen eller 
hjälpkondensorn. Den existerande kondensturbinen ger möjlighet 
att under mindre värmelast producera kombikondenskraft och 
medverka i justering av ånglasten. 

För den händelse att gasturbinen inte kan användas, skaffas 
ofta reservkapacitet för kombipannan. Alternativa möjligheter 
för reservkapacitet är: 

- gammal reservpannkapacitet i tillräcklig mängd 
- kombipannan utrustas med luftfläktar och med tillräckligt 

stora brännare, emedan den kan användas oberoende av gastur
binen 

- anskaffning av en enskild reservpanna (gas/olja) 

I industrin tävlar kombiinvesteringen vanligen med den nuvaran
de situationen, med en ny gaspanna eller med en ny kol/fast
bränslepanna. 

Med den nuvarande situationen: 
Det finns inget behov av ny ångproduktionskapacitet, istället 
vill man sänka de årliga kostnaderna dvs man köper mycket 
tariffelektricitet. 

Med den nya gaspannan: 
Det finns behov av ny ångproduktionskapacitet, antingen i 
samband med renovering eller utvidgning. 

Med den nya kol/fastbränslepannan: 
Som ovan, men till anskaffningen kan också kombineras en ny 
ångturbin. 

I det gällande prisläget är kombialternativet konkurrenskraf
tigt i förhållande till alternativet med kolpanna- eller kol
kraftverk. Alternativet med gaspanna är vanligen det billigaste 
investeringsalternativet och därför omtyckt av industriled
ningen. I detta alternativ förbättras dock ej kraftbalansen. 

Kombikraftinvesteringen kan vara lönsam på grund av följande 
faktorer: 

- högt alfa-värde utnyttjar effektivt existerande värmelast vid 
produktion av mottryckskraft; inköp av el och dess kostnader 
minskar betydligt 
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normal produktion av kombikraft kan påbörjas på grund av en 
ny gasturbin och en kombipanna samt utnyttjande av existe
rande mottrycksturbiner 

- fabriken kan vara i behov av nya investeringar eller reno
veringsinvesteringar i kraftverket t. ex. på grund av ökad 
produktion eller slitage av gamla pannor. Detta minskar 
kombikraftverkets "jämförelseinvestering" 

- existerande kondensturbiner kan utnyttjas effektivare: -
Normalt då fabriken köper tariffelektricitet bestämros el
inköpets beställningseffekt när produktionen av mottrycks
kraft är som minst. Produktionen av mottryckskraft är be
roende av processvärmebehovet. Vid det lägsta processvärme
behovet kan kombikondenskraft produceras och elinköpets 
beställningseffekt minskas eller beställningseffektens ökning 
förhindras. 

-- Användning av tilläggsförbränning i kombipanna och 
existerande kondensturbin eller hjälpkondensor är ett enkelt 
sätt att utjämna änglastförändringar 

3.3 Fjärrvärme 

Alfa-värdet i konventionella fjärrvärmemottryckskraftverk 
ligger normalt mellan 0,45 och 0,55. I fjärrvärmekombikraftverk 
uppnås värdet 1,0, vilket betyder ungefär dubbel eleffekt. 
Totalverkningsgraderna är nuförtiden på ungefär samma nivå: ca. 
0,90. 

Investeringarna i kombikraft är mycket mindre än investe
ringarna i konventinell kraft. Grovt sagt är det specifika 
investeringsbehovet för kombiverket hälften jämfört med ett 
konventionellt koleldat kraftverk. skillnaden mellan investe
ringarna framhävs speciellt om man tar hänsyn till avsvavlings
kostnaderna i koleldade kraftverk. 

Tariff~lpriset och priset på konkurrerande bränslen bestämmer 
till stor del kombikraftens lönsamhet i fjärrvärmeproduktionen. 
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4. Gasturbinen i drift 

4.1 Driftegenskaper 

Drift 
Några delar i gasturbinen (brännkammaren och den första skovel
zonen) är hårt belastade på grund av höga temperaturer. Därför 
utgör turbinens ingångstemperatur den faktor, som i huvudsak 
bestämmer turbinens drift, t.ex. enligt följande: 

- Vid start bestäms effekthöjningshastigheten i allmänhet av 
stigningshastigheten hos turbinens ingångstemperatur. Det 
avgörande är, att värmespänningarna hålls på måttlig nivå 
under starten. 

- Baslast körs i allmänhet med turbinens ingångstemperatur vid 
det planerade värdet. Man kan momentant överstiga detta värde 
och erhålla flera procent större toppeffekt, men i allmänhet 
används toppeffekten inte alls vid elproduktionen eftersom 
den föråldrar heta konstruktionsdelar alltför snabbt och en 
effekttopp på några minuter inte har någon nämnvärd betydelse 
för elproduktionen. 

- I maskiner med flera brännkammare är det dessutom viktigt 
att övervaka, att sluttemperaturen med tillräcklig nog
grannhet hålls konstant, eftersom avvikelser förorsakar 
värmespänningar i turbinen. 

Även inom ramen för det ovannämnda är gasturbinen enkel att 
använda. starten och effektförändringarna är snabba och behovet 
av övervakning är litet, så den lämpar sig för fjärrdrift även 
långt placerad ifrån kontrollrummet, ifall det i anläggningen 
inte finns andra komponenter (t.ex. en ångturbin) som kunde 
kräva en mer kontinuerlig övervakning. 

Reglerbarhet 
Gasturbinernas eleffekt kan regleras genom luft- och bränsle
reglering. Luftflödet styrs med reglerbara statorskovlar, så 
kallade IGV (inlet guide vane)-skovlar i kompressormynningen. 
För reglering av gasturbinen behövs i princip endast en signal, 
effektbörvärdet, som reglerar bränsletillförseln. Turbinen 
slits mindre vid deleffekt, men på grund av låga temperaturer 
sjunker verkningsgraden dramatiskt. Därför finns det ofta en 
eller flera reglerbara statorskovlar vilka är mekaniskt eller 
elektriskt kopplade till bränsleventilens positionsautomatik. 

IGV-regleringen kan bara till en viss nivå (typiskt 80- 70% 
last) strypa luftmängden, varefter mängden hålls konstant och 
effekten regleras bara genom att minska bränsleflödet. Verk
ningsgraden försämras då snabbt på grund av den sjunkande 
förbränningstemperaturen. En sjunkande avgastemperatur försäm
rar också hela kombiprocessens verkningsgrad. 
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Inom IGV-regleringens verkningsområde kan förbrännings- och 
avgastemperaturen hållas nästan konstanta. Beroende på an
talet reglerade statorskovlar kan verkningsgraden bibehållas i 
olika hög grad. I allmänhet finns det bara en IGV-skovelzon 
(t.ex. Frame 6), men det finns också på flygmotorderivat -
baserade turbiner som har t.ex. fyra reglerbara statorskovel
zoner. Även de nyaste industrigasturbinkonstruktionerna har 
flera reglerbara skovelzoner (Siemens 3 st.). IGV-regleringen 
förbättrar kombiprocessens verkningsgrad vid dellast och kan 
även förbättra själva gasturbinens verkningsgrad vid dellast. 

De flesta flygmotorderivat som har två axlar i gasgenerator
delen har bättre regleringsegenskaper eftersom också låg
trycksdelarnas (lågtrycksturbinen och -kompressorn) rota
tionshastighet ändras vid statorskovelreglering och relativt 
goda verkningsgrader kan ännu uppnås vid ca 40 - 50 % effekt. 
Samma princip används av ABB i GT35, då gasturbinen måste 
anpassas till varierande driftförhållanden på grund av PFBC
pannan. 

Gasturbinens verkningsgrad är i varje fall bäst vid fullast. 
Därför försöker man i de flesta tillämpningarna reglera den 
tillkopplade processen så, att det är möjligt att köra gastur
binen vid full last med tillhjälp av tilläggsförbränning, en 
hjälpkondensor eller en kondensdel i ångturbinen. Det här 
måste man ta hänsyn till vid planering av kombianläggningar. 

Tillgänglighet 
Moderna gasturbiners tillgänglighet ligger på en hög n1va. 
Flygplansindustrin, där ytterst höga krav måste sättas på 
driftsäkerheten, har haft en mycket positiv inverkan på gas
turbintekniken. Flygsäkerheten grundar sig på noggrann kvali
tetsövervakning, ofta förekommande inspektioner och planerat 
underhåll. 

Exakta siffror om tillgänglighet i referenskraftverk kan läsas 
ur kapitel 4.2. Tillgänglighetstal är dock inte så informativa 
och jämförbara t.ex. av följande skäl: 

- En del tillverkare anser att förplanerat underhåll och 
inspektioner utgör en del av tillgängligheten, medan andra 
tillverkare inte gör det 

- Driftsättet inverkar mycket på tillgängligheten dvs. risken 
för otillgänglighet ökar vid topplast, snabbstart och snabba 
lastökningar 

Den årliga drifttiden inverkar på tillgängligheten, med 
stillastående maskiner händer det inte haverier 

- Tillgänglighetstal ger inte heller mycket information av 
baslastdrift eftersom de flesta gasturbinerna är i drift 
mindre än 1500 timmar om året och andra faktorer än drift 
påverkar underhållsbehovet och behovet av reparationer. 
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Vid underhåll är skillnaderna mellan olika gasturbintyper 
stora och som en grov indelning utgör det följande: 

- Underhållet av flygmotorderivaten sköts på samma sätt som 
underhållet av flygplansmotorer. Det typiska är inspektioner 
med korta intervall, utbyte av delar när dessa inte mera ryms 
inom förutsatta toleranser (gamla delar kan eventuellt repa
reras därefter i specialverkstaden dvs i leverantörens 
verkstad eller i en autoriserad verkstad vid någon flyg
plats). Alla större underhållsåtgärder utförs i verkstaden. 
Tillverkaren rekommenderar ofta att ägaren försäkrar fortsatt 
drift med underhållsavtal, ~vtal om reservmaskin och reserv
delsavtal, vilka baserar sig på årlig inbetalning. På detta 
sätt är det lätt att uppskatta den årliga underhållskostnaden 
och med reservmaskinsavtal försäkrar man sig också, att 
avbrott vid större haverier inte är längre än några dagar, 
men dessa betalar man för. 

- Industrimaskinernas underhåll sker på samma sätt som ångtur
binernas. Även rätt så stora underhållsåtgärder kan utföras 
på platsen, reservdelsbehovet är vanligen mindre (tätningar, 
lager och dylika). Inspektionsbehovet är typiskt sådant, att 
det lämpar sig för baslastdrift. 

-För de industriturbiner som har utvecklats från flygmotor
derivat är underhållet mestadels lika som för övriga 
industriturbiner. Maskinerna kan t.ex. öppnas, skovlar kan 
bytas på plats osv. Vissa drag har kvarblivit av underhålls
filosofin baserad på flygmotorderivat, t.ex. utbyte av 
flammrör och några andra delar i brännkammaren enligt under
hållsprogrammet. 

Behovet av underhåll grundar sig normalt på ekvivalent drift
tid, som uträknas i gasturbinernas kontrollsystem enligt del-, 
bas- och topplastdrift (peak load) samt antalet kall- och varm
starter. 

Tillverkarna indelar normalt underhållet i tre olika klasser: 

- små inspektioner (med 2 000 eller 4 000 timmars intervall) 
- inspektioner inom den heta zonen (med 4 000 eller 8 000 

timmars intervall) 
- stora inspektioner och reparationer, utbyte av heta delar 

(med 16 000 timmars eller flera års intervall) 
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4.2 Finska erfarenheter av gasturbinkraftverk 
Finland har den största erfarenheten av kombikraft i Norden. 

Tabell. Färdiga kombikraftverk i Finland, gasturbinernas eleffekt vid O °C 

År MY 
Lappeenrannan Lämpöv. 76 Fjärrvärme Fiat 37.0 
Lappeenrannan Lämpöv. 77 Fjärrvärme Fiat 37.0 
Neste Borgå 76 Oljeindustri Fiat 49.0 
Tampella Inkeroinen 83 skogsindustri Fiat 40.1 
Lahden Lämpövoima 86 Fjärrvärme Alsthom 40.6 
TKS Lielahtil Tampere 88 Fjärrvärme Alsthom 40.6 
TKS Lielahti2 Tampere 88 Fjärrvärme Als t horn 40.6 
TKS = Tammerfors Stads El verk 

Tabell. Kombikraftverk under konstruktion, gasturbinernas eleffekt vid 
o °C 

Imatran Voima Oy=IVO 89 Fjärrvärme Ahlstom 40.6 
E s bo Elektriska Ab 89 Fjärrvärme AEG Kanis 42.0 
HKE Vuosaaril 90 Fjärrvärme siemens 56.8 
HKE Vuosaari2 90 Fjärrvärme siemens 56.8 
HKE = Helsingfors Stads Energiverk 

Tabell. Färdiga kombinerade el- och värmeverk (gasturbin och avgaspanna) 

Lappeenrannan Lämpöv. 75 Fjärrvärme Fiat 33.7 
Kymmene Kaukas 75 skogsindustri AEG Kanis 25.0 
IVO Kouvola 88 Fjärrvärme Gen.Electr.40.6 
Imatran Energi a 8B Fjärrvärme Solar Cent. 4.2 
Imatran Energia BB Fjärrvärme Solar Cent. 4.2 
Nas to lan Energi a 8B Fjärvärme Solar Cent. 4.2 

Tabell. Kombinerade el- och värmevärk (gasturbin och avgaspanna) under 
konstruktion 

Neste Oy Borgå 89 
Keravan energialaitos 89 
IVO Hyvinge 90 

Oljeindustri 
Fjärrvärme 
Fjärrvärme 

Villmanstrands Värmekraft, Lappeenrannan Lämpövoima 

Alsthom 42.0 
Solar Cent. 4. 2 
Alsthom 42.0 

Villmanstrands Värmekrafts kraftverk i Mertaniemi var det 
första kombikraftverket i Finland. Den första 33.7 MW gastur
binen som startade år 1975 producerar fjärrvärme via en av
gaspanna. De två följande 37.0 MW turbinerna (av vilka den 
ena numera är modifierad till 40 MW) kopplades till en kom
biprocess med var sin ångpanna och en gemensam ångturbin på 
76 MW. Ångturbinen är av kondenstyp med två fjärrvärmeav
tappningar. Processchemat finns i bild 30. 

Om driftserfarenheterna kan nämnas, att den första gastur
binenheten ursprungligen inte hade något anti-icing~system. På 
vintern 1976 var vädret under en lång tid nära 0°C och den 
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Bild 30. Processchema, Villmanstrands Värmekraft, Mertaniemi 
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Den andra och den tredje gasturbinens tillgänglighet har varit 
(det bör märkas att år 1988 omfattar bara 6 månader): 
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Bild 31. Mertaniemi gasturbiners (andra och tredje) till
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Oy Tampella Ab, Inkeroinen 

Taropellas pappersfabrik i Inkeroinen var det första industriel
la kombikraftverket i Finland. Gasturbinen med 40.1 MY eleffekt 
startade våren 1983. Kombipannan producerar 30 kg/s 87 bar(a) 
högtrycksånga till ångturbinerna och 7 kg/s 2,5 bar(a) låg
trycksånga för pappersfabrikens behov. Före anskaffningen av 
gasturbinen och kombipannan var kraftverket utrustat med en 
mottrycksturbin och en kondensturbin som nu får ånga både från 
de gamla pannorna och kombipannan. 

NATURAL GAS 

NATURAL GAS 

1 kgfa 

35,5 MW 

Bild 32. Processchema, Tampella Inkeroinen 

Lahtis Värmekraft, Lahden Lämpövoima 

COAL 
NATURAL GAS 

50,5 MW 

Lahtis Värmekrafts gasturbin, som kopplades till det exis
terande koleldade avtappningskondenskraftverket (Kymijärvi) 
var det första finska matarvatten-förvärmningskombikraftverket. 
En del av kolkraftverkets kondensat och hela matarvattenflödet 
uppvärms i kombipannan, vilket betyder, att avtappningsångan 
kan ledas till ångturbinens slutända och utnyttjas i elproduk
tionen. Gasturbinens eleffekt är 40.6 MY. Processchemat finns 
i bild 33. 
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Bild 33. Processchema, Lahtis Värmekraft, Kymijärvi 

Anläggningens maximala effekt före gasturbinkopplingen var 
150 MW el och 230 MW fjärrvärme. Efter gasturbinkopplingen är 
eleffekten i kondensdrift 216 MW, i mottrycksdrift 185 MW samt 
fjärrvärmeeffekten 250 MW. 

Processkopplingen är enkel och den fungerar bra. Ångturbinens 
avtappningsrör är hela tiden öppna och förvärmarna färdiga att 
tas i bruk om gasturbinen skulle få ett fel och måste stoppas. 
Gasturbinen har alltså ingen negativ inverkan på kolkraft~ 
verkets tillgänglighet. 

Esbo Elektriska Ab (Esbo) har ett motsvarande kombikraftverk 
under byggnad. Skillnaden är, att i kombipannans lågtrycksdel 
produceras fjärrvärme istället för kondensatförvärmning. Båda 
processerna kan kopplas helt isär från kolkraftverket så, att 
gasturbinkraftverket kan fungera som ett skilt block vid kom
binerad el- och fjärrvärmeproduktion med hjälp av en värme
växlare. 
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Hos Lahtis Värmekraft är man nöjd med lösningen, som har 
uppfyllt de tekniska och ekonomiska kraven. Hela investeringen 
kostade ca 81 milj.FIM (ca. 117 milj.SEK). Med dagens ener
gipriser är återbetalningstiden ungefär fyra år. Kombikraft
verkets tillgänglighet var 94% under det första året. 

Kymmene Oy, Kaukas 

Kymmene Oy Kaukas var den första finska skogsindustrifabriken, 
i vilken man började kombinera el- och processvärmeproduktion 
med hjälp av en gasturbin. 25 MY-gasturbinen startade år 1975. 
Avgaspannan producerar processånga till ett 12 bars rörnät. 
Processchemat finns i bild 34. 

SODA- SODA-
PANNA PANNA 

1 • 
33 kg/• 10 kg/, 

eo b-r 4eo•c 

TO O T07 
t7 MW 10 MW 

12 b11r 220 •c 

3,7 bar, 182 •c 

_ 3,7 ber 

Bild 34. Processchema, Kymmene Oy, Kaukas 

AVGAS• 
PANNA 
5f33kgl• 

12.0 bar 

Kaukas har liknande erfarenheter av anti-icing som Mertaniemi 
kraftverk. Gasturbinen var ursprungligen utrustad med ett 
anti-icing system med ånguppvärmning. Anti-icingsystemets 
driftavbrott och dellastbruk förorsakade isningsproblem med 
kondensaten. Under en natt under den första vintern isade 
anti-icing-värmeväxlaren, när utetemperaturen sjönk till 
-30 °C. Ingen märkte vad som hade hänt och när den relativa 
fuktigheten var 95%, isades filterytan och slutligen också 
fågelskyddsspjälverket. När tryckförlusten i filtret steg 
öppnades nödluckorna igen så, att ingen märkte något. Gas
turbinen fick flera timmar o fil trerad luft och luft kanalen 
samt ljuddämparen isades, med den påföljden, att isbitar som 
lossnade förstörde två IGV- och tolv kompressorskovlar i första 
zonen. Reparationen varade i tio dygn. Gasturbinen utrustades 
med anti-icingsystem som värmer upp sugluften med hjälp av en 
avgasvärmeväxlare. 
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Tammerfors Stads Elverk (TKS), Lielahti 

I Lielahti finns parallellt två 40 MY gasturbiner och kombipan
nor med möjlighet till tillsatselding, vilka matar en gemensam 
53 MY kraftvärmeturbin. Kombianläggningens effekt med till
satseldning är 132/152 MW och utan tillsatseldning 114/113 MV. 
Kraftverket i Lielahti startade för kommersiell drift i novem
ber 1988. 
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Bild 35. Processchema, TKS, Lielahti 
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5. Presentation av tillverkarna 

5.1 Allmänt 

Nedan presenteras de ur nordisk synpunkt viktigaste gastur
bintillverkarna, som tillverkar gasturbiner i storleksklasserna 
över 15 MY el, och två exempel på tillverkare av mindre gas
turbiner. I synnerhet presenteras följande uppgifter om gas
turbintillverkarna: 

- gasturbintillverkningens historik 
- fabriker och marknadsandelar 
- viktigaste produkter och referenser 
- paketleveranser (konstruktion och tillverkare) 
- representanter och serviceorganisationer i de nordiska 

länderna 

Allmänt taget utgör gasturbintillverkningen ofta bara en del av 
tillverkarens hela produktion. Här presenteras dock endast 
tillverkningen av gasturbinen och dess hjälpaggregat. 

Tekniska data om de viktigaste gasturbintillverkarnas gastur
biner presenteras i bilaga 2. Uppgifterna baserar sig på en 
förfrågan som behandlas noggrannare i kapitel 6. 

I kapitel 1.2.2 beskrevs gasturbinens hjälpaggregat och för
delar som uppnås om paketleveranser utnyttjas. Vanligtvis är 
det fråga om luftinsugningssystem, kylning, växlar, genera
torer, elektrisk utrustning samt kontroll och automation. I 
detta sammanhang presenteras enligt tillverkare hjälpaggrega
tsystem (konstruktion och tillverkare) som står till buds i 
form av paketleveranser. 

Gasturbintillverkarnas representanter och service-organisa
tioner är uppräknade i bilaga l. 

I samband med projektet besöktes de mest intressanta och allra 
största tillverkarna, för att få direkta kontakter: 

stora turbiner 
Asea Brown Boveri 
General Electric 
Siemens Kraftwerk Union 

Små turbiner 
All i son 
Solar 

Naturligtvis är uppgifterna om dessa tillverkare noggrannare än 
vad de andra beträffar. 

Många tillverkare har olika licens- ovh samarbetskontrakt med 
andra tillverkare. Här kan framför allt noteras den så kallade 
"GE-familjen" som består av flere tillverkare som har samar-
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betskontrakt med General Electric Company (USA). Kontraktet 
innebär, att en "familjemedlem" tillverkar turbiner som är 
planerade av GE, så att de köper turbinrotorn samt kontroll
och styrsystemet (Speedtronic) från GE men annars helt fritt 
kan konkurrera med GE. Alsthom (Frankrike) har en särställning 
inom familjen, den är den enda som har licenskontrakt med GE 
och tillverkar hela gasturbinen själv förutom kontroll- och 
styrsystemet. Alsthom var den största leverantören inom GE
familjen {GE medräknad) år 1987. Alsthom deltar i någon mån i 
produktutveckling med GE. 

Ovannämda faktum, att alla GE-familjens tillverkare har samma 
produkt när det gäller gasturbiner, ligger som grund till att 
andra GE familjemedlemmar än Alsthom och GE inte själva presen
teras noggrannt i denna rapport. Detta betyder inte, att dessa 
tillverkare skall nonchaleras när det gäller gasturbinköp. 
Mindre tillverkare kan ofta erbjuda mer flexibel betjäning 
till exempel beträffande generator och hjälpaggregat. 

5.2.1 Asea Brown Boveri 

Gasturbintillverkningens historik hos Asea Bro.wn Boveri 

Asea Brown Boveri-världens största kraftteknikkoncern-grundades 
år 1987, när Asea och Brown Boveri fusionerades (50/50}. Båda 
tillverkarna hos ABB - Asea Stal och BBC - har på många sätt 
lett gasturbinutvecklingen under de gångna årtiondena. 
Gasturbintillverkningens historik hos ABB leder ända till år 
1910, då världens första gasturbin, som tillämpade den sk. 
Holzwarth-principen, byggdes. Efter denna förekommer följande 
viktiga årtal och gasturbininnovationer hos ABB : 

1937 
1939 

1954 
1955 

1969 
1970 
1984 
1987 

1988 

Världens första gasturbindrivna kompressor 
Världens första industrikraftverk utrustat med en 
gasturbin 
Gasturbintyp GT 35 
Världens första mobila gasturbin-generator-set 
(6.2 MW) 
Den första paketlevererade gasturbinen (typ 11) 
Gasturbintyperna 9 och 13 
Gasturbintyp 8 
Världens största gasturbin, typ 13E (148 MV) i 
bruk 
Gasturbintyp 10 förvärvades av ABB Stal från Sulzer. 
( Avtalet innebär att ABB Stal tar över konstruk
tionen, tillverkningen, utvecklingen osv. ) 

Under de senaste 50 åren har ABB levererat över 600 gastur
biner med en total effekt på mer än 20 000 MV. Den mest sålda 
gasturbinen har varit typ GT 35, över 100 enheter alltsedan 
år 1954. 
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Fabriker och marknadsandel 

Inom ABB-koncernen finns det i gasturbintillverkningen (Busi
ness area PGT dvs. Gas Turbine Power Plants) tre grupper, som 
har ansvar för ABBs produkter enligt följande: 

Stal-G Sweden: under 30 MY 
KYG-Switzerland: över 30 MY 
KYG-Germany: över 30 MY 

Utvecklingsarbetet av gasturbiner över 30 MY skall koncentreras 
till Schweiz. Gasturbinutveckling har i någon mån också gjorts 
i samarbete med Rolls Royce. Vid krafverksplanering utnyttjar 
ABB också sina lokala samarbetskontakter. 

Tillverkningen av gasturbiner över 30 MY skall koncentreras 
till Schweiz och Tyskland (rotorer och roterande delar i Baden, 
Schweiz och statorer och stationära delar i Mannheim, Tysk
land). Gasturbinernas montering till en helhet görs i Mannheim 
eller ifråga om leveranser till USA, i Richmond, Virginia. 

Trots att ABB här räknas till tillverkare av de stora gas
turbinerna, tillverkar ABB också mindre gasturbiner. Nästan 
alla mindre turbiner tillverkas och monteras i Finspång, Sveri
ge. 

Enligt ABB:s information har marknadsandelen under de senaste 
åren varit följande: 

- Gasturbiner 10-20 MY 

I medelt. 
1983-1986 

Stal-G-andel i enheter 19 % 

- Gasturbiner över 30 MY 
KYG-andel i installerad effekt 13 % 

- Kombikraftverk 
KYG-andel i installerad effekt 30 % 

I medelt. 
1987-1988 

20 % 

15 % 

19 % 

År 1988 fick PGT gasturbinorder värda 418,6 miljoner $ US, 
hela ordersstocken var ca. 590 miljoner. Sammanlagt hade 
business area PGT en personal (engineering och försäljning) på 
ca. 890. 

Viktigaste produkter, referenser 

ABBs gasturbinproduktserie består för närvarande av följande 
maskiner: 
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(47 MY vid ISO-förhållanden, utvecklad av BBC, 
utvecklingsarbete pågår för att uppnå effekten 51 
MW och verkningsgraden 33 7.) 
(35 MY, BBC) 
(70 MY, BBC) 
(98 MY, BBC) 
(144 MY, BBC) 
(18 MY, Stal) 
(22 MW, Sulzer) 

ABB håller på att utveckla nya 60 MY och 260 MY gasturbiner 
med 34 r. verkningsgrad. 

Bild 36 visar fördelningen av ABBs stora gasturbinleveranser 
(typerna 8,9,11 och 13). Om antalet leveranser jämförs, har 
den viktigaste produkten inom stora gasturbiner varit typ 11 
(ca 70 MY enligt ISO), 180 enheter ända till år 1987. Bild 36 
visar också gasturbinleveranser för kombikraftverk. 

150 

ABB GASTURBINES 
- UNITS IN COMBINED CYCLE 
- UNITS IN COGENERATION 

NUMBER OF UNITS (UP TO ORDER YEAR 1987) 

GT 8 GT 9 

- Total number ol GTs 

R GTs in cogeneralion 

138 

6 2 2 2 

GT 11 GT 13 GT 13E 

- GTs in comb. cycle 

Bild 36. ABBs stora gasturbiner (levererade enheter sammanlagt, 
enheter i kombikraftverk) 

För närvarande är den största gasturbinen på gasturbinmarknad
en, typ 13E, i bruk i kombikraftverken Hemveg och Pegus i 
Holland. 

Till Norden har ABB levererat bara tre stora gasturbiner (tre 
turbiner av typ 11 till Danmark). Däremot har ABB/ABB Stal 
levererat flera turbiner av typerna GT35, GT120 och GT200 
till de nordiska länderna. De två senaste enheterna är av den 
modifierade typen GT35P och levereras till Stockholms Ener-
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giverks PFBC-anläggning (Pressurized Fluidized Bed Combustion). 
Sammanlagt har ABB Stal över 100 GT35-leveranser. 

Paketleveranser 

Paketleveranserna som presenteras nedan, gäller för alla ABBs 
gasturbintyper ifall inte annat nämns. Därtill nämns också 
möjliga paketleveranstillverkare; då bör det märkas, att 
nedannämnda tillverkare bara utgör exempel, tillverkare i 
nordiska länder kan i de flesta fall leverera motsvarande 
produkter. 

Luftinsugningssystemet består av en metallisk insugningskanal 
som levereras i delar och bultas ihop (och fastsvetsas, typerna 
13 och 13 E) på monteringsstället. Valet av tillverkare beror 
på möjliga underleverantörer i monteringslandet. 

Het luft till anti-icing-systemet tas från kompressorn (i 
typerna GT 35 och GT 10 efter kompressorn eller från värmeväx
lare i avgaskanalen) och blandas med sugluften. Förmonterade 
komponenter kopplas till anläggningen på monteringsstäHeL 
Systemet levereras av ABB eller filtersystemets leverantör (i 
typerna 13, 13E, GT 10 och GT 35). 

Filtertyp väljs enligt lokala krav. Tillverkare är t.ex. AAF, 
LUVA, FARR, Donaldson osv. 

Ljuddämpare kan levereras som en hel del och installeras på 
monteringsstället. Valet av tillverkare beror på möjliga under
leverantörer i monteringslandet. 

Luft- eller vattenkylare för oljekylning är förmonterade och 
installeras på monteringsstället. Tillverkare är t. ex. Behr, 
LUYA osv. 

Växlar för typerna 8 och GT 10 tillverkas av någon under
leverantör (t.ex. BHS eller HAAG). Gasturbintyperna GT 35, 13 
13E har inte växel. 

Luftkylda generatorer är fabriksmonterade och -testade. Till
verkare är ABB. 

Den paketlevererade elektriska utrustningen, som varierar 
beroende på turbintyp, består t.ex. av startsystem, lågspän
ningskoppling osv. Tillverkas av ABB. 

Paketlevererade kontrollsystem varierar enligt gasturbintyp. 
Den elektriska kontrollmodulen innehåller system för elektriskt 
generatorskydd, spänningsreglering osv. Den hydrauliska kon
trollmodulen innehåller ett integrerat lager- och kontrollol
jesystem. Både elektriska och hydrauliska kontrollsystem är 
vanligtvis fabriksmonterade och åtminstone förtestade. Till
verkare är ABB. 
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Beroende på turbintyp finns det olika möjligheter för con
tainerleveranser. Ifråga om små turbiner, t.ex. GT 35, är 
möjligheterna de största. Containerutrustning leveraras van
ligen av ABB. 

Represent&nter och gerviceorganisationer i de nordiska länderna 

ABB har representanter och serviceorganisationer i alla nordis
ka länder (bilaga 1). 

5.2.2 General Electric 

Gasturbintillverkningens historik hos General Electric 

GE har över 30 års erfarenhet av gasturbintillverkning. 
Produktutvecklingen har kortfattat varit följande: 

1958 Gasturbintyp MS 5001 ( Frame 5 ) 
1970 Gasturbintyp MS 7001 ( Frame 7 ) 
1975 Gasturbintyp MS 9001 ( Frame 9 ) 
1979 Gasturbintyp MS 6001 ( Frame 6 ) 
1987 Världens största kombikraftverk (Tokio Elverk, 

MW) bestående av 14 MS 9001E gasturbiner. 

Fabriker och marknadsandel 

General Electric är världens största gasturbintillverkare. 

2000 

Ända till januari 1989 har GE tillverkat sammanlagt nästan 4300 
gasturbiner. 

GE har flera turbinfabriker i USA. Frame-seriens gasturbiner 
tillverkas i Greenville. Där paketeras också LM-seriens mas
kiner, vilka tillverkas i Evendale, Ohio. Forskningen och 
utvecklingen har koncentrerats till Schenectady. 

Viktigaste produkter, referenser 

General Electric tillverkar både stora industrigasturbiner och 
flygmotorderivat (aeroderivative) gasturbiner. Industrigastur
binserien består av fem olika typer : 

MS 3002 (10 MW vid ISO-förhållanden) 
MS 5001 (26 MV) 
MS 6001 (38 MV) 
MS 7001 (83 MW E-serien, 150 MW F-serien) 
MS 9001 (117 MY E-serien, 212 MW F-serien) 

Efter den första ordern i slutet av 1950-talet har över 2500 
Frame 5-turbiner levererats (GE och "GE-familjen" hopräknade). 
Alla större Frame-maskiner är i princip uppskalningar av Frame 
5, dvs. erfarenheter som erhållits av Frame 5 har utnyttjats 
när den nya serien har utvecklats. Den nyaste Frame 6-serien 
(MS 6001) utvecklades genom att nedskala den större Frame 7 
(MS 7001). Frame 7 serien tillverkas bara som en 60Hz version. 
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Samarbetet med licenstillverkaren Alsthom har varit relativt 
intensivt i synnerhet beträffande de största Frame 9 -gastur
binerna. Mera om samarbetet berättas i samband med presen
tationen av Alsthom. 

Aeroderivative-gasturbinserien består av följande turbiner: 

LM 500 
LM 1600 
LM 2500 
LM 5000 

(4 MV vid ISO-förhållanden) 
(12 MW) 
(22 MW) 
(34 MW) 

LM 500, LM 2500, LM 5000 och den nyaste LM 1600 är alla utveck
lade från GEs flygmotorer; LM 500 från typ TF34, LM 1600 från 
F404, LM 2500 från CF6-6 och den största LM 5000 från typ CF6-
50, med vilken t.ex. DC-10 och Boeing 747-flygplanen är utrus
tade med. 

Ända till slutet av 1987 har GE levererat 533 LM 2500 och 11 
LM 5000 gasturbiner för kraftproduktion. 

Under de senaste 20 åren har GE levererat över 100 kombi
kraftverk. 45% av leveranserna har varit kombikraftverk för 
enbart elproduktion, 55 % för både el- och värmeproduktion. 
Nuförtiden säljer GE sin kombianläggningsteknik under produkt
namnet STAG (förkortning av Steam and gas). Med sitt sTAG
system kan GE erbjuda flera variationer av förplanerade gastur
bin-ångturbinkonfigurationer för varierande bruk. 

Paketleveranser 

Alla ovannämnda gasturbiners hjälpaggregat kan levereras av GE 
och är tillverkade av GE eller någon underleverantör. 

GEs generatorer kan vara luft-, väte- eller vattenkylda. 

GE använder paketlevererade luft-eller vattenkylare, som 
tillverkas av t.ex. Ecodyne, USA. 

Elektrisk utrustning levereras vanligen av GE-Drive, GE BPO 
(Breaker Plant Operation) GERorne eller PACS Industries. 

Kontroll-och styrsystemet Speedtronie Mark IV är GEs varumärke 
och levereras också till licenstillverkare. 

Representanter och serviceorganisatfoner i de nordiska länderna 

GE har representanter i Finland och i Sverige (bilaga 1). 
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5.2.3 "General Electric-familjen" 

5.2.3.1 Alsthom 

Gasturbintillverkningens historik hos Alsthom 

Alsthom startade sin gasturbintillverkning år 1956 under 
principkontrakt med General Electric. År 1968 undertecknades 
tre separata kontrakt, vilka 

- för Alsthom möjliggjorde tillverkning av alla gasturbinkom
ponenter förutom skovlarna och de roterande delarna 

- förpliktade GE att ge sin know-how åt Alsthom så att till
verkningen av roterande komponenter kunde påbörjas 

- startade GEs och Alsthoms samarbete för att planera en ny 
gasturbin i 100 MY-klassen för 50 Hz-marknaderna. 

Resultaten av dessa kontrakt var världens första 90/100 MY 
gasturbin, Frarue 9, år 1970 (första ordern), Bourogne rotor
fabrik år 1973 och fullt licenskontrakt med GE år 1976. 

År 1986 påbörjades samarbetet för att utveckla en ny modifika
tion av Frame 9, med typnamnet MS 9001 F, vilken skulle vara 
den första gasturbinen i klassen 200 MY (212 MW, 1260 °C 1 583 
°C , 600 kg/s, 33.8 %). Den första ordern kom från Electricite 
de France. Den första anläggningen borde vara i bruk år 1991. 

Fabriker och marknadsandel 

Alsthom hade i slutet av 1988 levererat över 340 gasturbin
anläggningar motsvarande en sammanlagd effekt på ca 11500 MIJ. 

Alsthoms gasturbinavdelning är en del av turbin-och generator
divisionen som sysselsätter ca 2860 personer, av vilka ca 160 
arbetar vid planeringen, 80 vid monteringen och 2520 vid 
till verkningen. 

Alsthom tillverkar sina gasturbiner i Belfort, Frankrike, som 
är det viktigaste tillverkningscentret inom Alsthom-gruppen. 
Rotorerna och de stationära skovlarna tillverkas såsom nämnts 
nära Belfort i Bourogne-fabriken , vilken ursprungligen varit 
delvis i GEs ägo, men som nuförtiden ägs helt av Alsthom. 

Viktigaste produkter, referenser 

Alsthom tillverkar för tillfället Frame -maskiner av typ 5, 6 
och 9. Den viktigaste produkten har tillsvidare varit Frame 5 
(de flesta leveranserna), men under de senaste två åren har de 
flesta referenserna kommit av Frame 6. 

Till de nordiska länderna har Alsthom levererat sex gastur
biner, alla av typ Frame 6 och till Finland. 
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Alsthom levererar också kombianläggningar. Principen för VEGA 
(förkortning av Vapeur et gas) -anläggningarnas leveranser är 
rätt analog med motsvarande-produkter av andra tillverkare, 
t.ex. GEs STAG. 

Roterande komponenter, som tillverkats i Bourogne-fabriken, 
säljs också åt andra gasturbintillverkare; Alsthom har t. ex. 
levererat 40 rotorer till Sovjetunionen för kompressordrift. 

Paketleveranser 

Enligt Alsthoms politik tillverkas hjälpaggregaten inom Alst
hom-gruppen om det passar för gasturbinköparen. 

Alsthom använder två typer av anti-icing-system i sina gastur
biner; blandning av het luft tagen från kompressorn till 
sugluften eller uppvärmning av sugluften med hjälp av vatten
eller ångvärmeväxlare. I det första fallet levererar AAF injek
tionsmunstycket och i det andra fallet är hela systemet 
levererat av Alsthom. 

sugluftens filter kan vara av klassisk eller självrengörande 
typ. Alsthom rekommenderar att självrengörande filter inte 
används i förhållanden med hög fuktighet, dvs. i förhållanden 
som råder i de nordiska länderna. Leverantör av den klassiska 
typens filter har vanligen varit AAF, av självrengörande filter 
AAF, Donaldson, Farr Delbag eller motsvarande. 

Ljuddämpare är förplanerade och kan tillverkas av underleveran
törer i området kring Belfort. 

Kylare kan vara luft-vattenkylare eller vatten-vattenkylare. 
Alsthom har standardiserade kylmoduler som kan tillverkas av 
många underleverantörer. 

Växlar tillverkas av Graffenstaden, som levererar växlar också 
åt andra gasturbintillverkare. Några anläggningar har också 
levererats utrustade med Voith-växlar. 

Generatorer tillverkas i Alsthom -fabrikerna i Belfort. Andra 
tillverkares generatorer godkänns bara om så erfordras. 

Kontrollsystemet omfattar gasturbinens kontrollsystem levererat 
av GE (Speedtronic) och generatorns magnetiserings- och skydds
system levererat av Alsthom. Systemet kan installeras i ett 
kontrollrum i turbinens direkta närhet eller i anläggningens 
kontrollrum. 

Representanter och serviceorganisatinner i de nordiska länderna 

Alsthom har representanter i alla nordiska länder och därtill 
i Finland en liten lokal serviceorganisation. 
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5.2.3.2 Andra medlemmar 

Andra medlemmar i "GE-familjen" är följande gasturbintillver
kare (inom parentes året då samarbetet påbörjades): 

- AEG (Väst-Tyskland) 
- Bhel (Indien) 
-Hitachi (Japan) 
- John Brown (Skottland) 
- Kvaerner Bruk (Norge) 
- NTY (Kina) 
- Nuovo Pignone (Italien) 
- Thomassen (Holland) 
- Toshiba (Japan) 
- Dresser-Rand-Power (USA) 
- Ruston (England) 

(1963) 
(1986) 
(1964) 
(1965) 
(1970) 
(1983) 
(1961) 
(1969) 
(1982) 
(1970) 

De ur nordiskt synpunkt mest intressanta av ovannämnda till
verkare kommer från Europa. Några tillverkare utanför Europa 
kan till och med vara ointresserade av den nordiska marknaden 
(enligt sina egna meddelanden). 

Kvaerner Bruk (KB) har enligt sin egen anmälan levererat de 
flesta av gasturbinanläggningarna i den norska sektom av 
Nordsjön. KB levererar både Frame- och LM-seriens turbiner. 

Dresser-Rand-Power tillverkar gasturbiner av GEs konstruktion 
(aeroderivative gasturbiner LM 1600, LM 2500 och LM 5000) och 
av sin egen konstruktion (t. ex. KG-serien av Kongsberg Dresser 
Power). 

Ruston Gas Turbines Limited är en del av General Electric 
Company i England. Ruston tillverkar GEs LM-seriens gastur
biner samt också gasturbiner av sin egen konstruktion (t.ex. 
nya 1.6 MV Hurricane och 3.9 MV Typhoon). 
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5.2.4 siemens Kraftwerk Union 

Gasturbintillverkningens historik hos Siemens KWU 

Tillverkningen av siemens-gasturbiner började år 1950 i Mill
heim, Tyskland. Från år 1969 till 1987 skedde gasturbintill
verkningen under namnet Kraftwerk Union (KYU var 50 % i AEGs, 
50 % i Siemens' ägo), ända från hösten 1987 har Kraftwerk Union 
varit en del av Siemens-koncernen. Siemens KYU har under de 
senaste 20 åren koncentrerat sig på endast stora industrigas
turbiner. Under denna period finns det några viktiga år för 
Siemens KYUs gasturbinutveckling: 

1969 Gasturbintyp V93 (order) 
1970 Gasturbintyp V94 (order) 
1987 Gasturbintyp V84 (order) 
1987 Största kombikraftverksorder (1350 MW) 

bestående av 6 gasturbiner av typ V94 (150 MY) 
1988 Gasturbintyp V64 (order) 

Utvecklingsarbetet på den mest sålda Siemens KWU-gasturbinen 
V94 har lett till effektökningen från det ursprungliga 90 MY 
till nuvarande 150 MU (se bilaga 2.). 

Fabriker och marknadsandel 

Siemens KWUs fabriker ligger i Västberlin och Mtilheim, gastur
bintillverkningen har koncentrerats till Västberlin. Fabriken 
har en personal på ca. 2650; den årliga gasturbinproduktionen 
består av 10-15 turbiner, de flesta stora turbiner av typen 
V94. 

Viktigaste produkter, referenser 

Siemens KWUs gasturbinprodukter är för närvarande följande: 
V64.3 (53 MY vid ISO-förhållanden) 
V84.2 (103 MW) 
V84.3 (128 MW) 
V94.2 (150 MW) 
V94.3 (184 MW) 

Ur europeisk synpunkt är bara V64- och V94-serierna intressan
ta; V84-serien har tillsvidare planerats endast för 60 Hz 
marknaden. 

Gasturbinmodellen V64.3 är ny. Den har mindre effekt och bättre 
verkningsgrad än de gamla modellerna. Dess brännkammartryck 
och förbränningstemperatur är högre än i de gamla modellerna. 
Typens första referenser kommer att vara Helsingfors stads 
energiverks Vuosaari kraftverk (maskinernas serienummer är 2 
och 3). Seriens första maskin blir färdig på hösten 1989 och 
placeras i KWUs provanläggning. Då görs de första fullskaliga 
testerna. 
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Före Vuosaari kraftverks nya V64.3 -turbiner har Siemens 
levererat endast fyra gasturbiner till Norden; två V93 åt Syrl
kraft i Sverige och två V93 åt Helsingfors stads 
energiverk. V93-gasturbinserien (70 MY vid ISO-förhållanden) 
var föregångare för den nuvarande V94-serien. 

De större modellerna V84.3 och V94.3 är uppskalade modifi
kationer av typ V64.3, dvs alla viktiga komponenter i dessa 
typer har samma geometriska konfiguration. I modellerna V84.3 
och V94.3 uppnås en bättre verkningsgrad (35.4 %) och större 
effekt jämfört med de gamla V84.2 och V94.2. Detta har varit 
möjligt genom en höjning av turbinens ingångstemperatur och 
tryckförhållande samt genom en ökning av massflödet genom 
kompressorn med ca. 20 %. 

Paketleveranser 

siemens eller någon av dess underleverantör kan leverera de 
flesta av hjälpaggregaten till siemens gasturbiner. Åtminstone 
kontroll-och styrsystemet är av Siemens. Kontrollsystemet, med 
produktnamnet PCS (Power Control Systern) kan levereras i två 
containers och är lätt att koppla till systemet. 

Representanter och serviceorganisationer i de nordiska länderna 

Siemens KYU har representanter och serviceorganisatfoner i 
alla nordiska länder (bilaga 1). 

5.2.5 Andra tillverkare 

5.3 Små gasturbiner 

5.3.1 Solar 

Förutom de ovannämnda och presenterade tillverkarna bör här 
ännu nämnas några gasturbintillverkare som är av intresse ur 
nordiskt synpunkt. Sårlana tillverkare är bl.a. 

- Fiat Aviazione (Italien) 
- Rolls Royce (England) 
- Yestinghouse (Kanada) 

Av ovannämnda tillverkare har åtminstone Fiat referenser också 
i Norden. 

Gasturbintillverkningens historik hos Solar 

Solar Turbines Incorporated blev en del av Caterpillar Inc. år 
1986. 

Gasturbintillverkningen startade hos Solar i slutet av 1940-
talet. Den första leveransen var för US Navy, en knappt 400 kW 
Jupiter-gasturbin år 1950 (denna turbin har inget annat gemen-
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samt med senare Jupiter-turbiner än namnet). Solars första 
gasturbin för industribruk, Saturn, utvecklades också först för 
militärbruk under slutet av 1950-talet. Därefter fortsatte 
Solar enligt följande utveckling (inom parentes den nuvarande 
eleffekten): 

1960 Gasturbintyp Saturn (ca. 1.0 MW enligt ISO) 
1967 Gasturbintyp Centaur (3.1 MW) 
1977 Gasturbintyp Mars (8.8 MW) 
1985 Gasturbintyp Centaur H (3.9 MW) 
1987 Gasturbintyp Jupiter (16.4 MW ~ GT 35) 

Fabriker och marknadsandel 

Solars gasturbiner tillverkas i San Diego, Kalifornien. I 
Europa paketeras Solar-turbiner av fem företag (Mars bara av 
ABB Stal), som tävlar fritt med varandra. Sammanlagt sysselsät
ter gasturbinverksamheten över 3000 personer hos Solar. 

Solar är världens största tillverkare av små industrigastur
biner, och har t.o.m. februari 1989 sålt över 8170 små turbiner 
till mer än 65 länder. Mer än 350 av turbinerna har paketerats 
av europeiska företag. 

Viktigaste produkter, referenser 

Den minsta turbinen i Solars produktserie, l MW Saturn plane
rades i första hand för militärbruk. Sedan början av 1960-
talet har Solar levererat över 4500 Saturn-gasturbiner, både 
för militär- och indutribruk. Dvs. Saturn är världens mest 
sålda industrigasturbin. 

Den första generationen av typen Centaur planerades för en 
eleffekt av ca. 2 MY. Efter flera uppskalningar är den nuva
rande effekten ca. 3.1 MY och i en ännu mer uppskalad version, 
Centaur H, ca. 3.9 MY (se bilaga 1). Sammanlagt har Solar 
levererat över 2000 Centaur-gasturbiner av vilka tillsvidare 
bara 140 är av typen Centaur H. I Norden finns Solar Centaur 
H -referenser åtminstone i Sverige och i Finland, där fyra 
enheter är i bruk från och med slutet av 1989 (se kapitel 
4.2). 

Solars 8.8 MW Mars-turbin och nyaste 16.4 MW Jupiter-turbin är 
de effektivaste, med verknings~raden 33 % , i sina storleks
klasser (se bilagor 2 och 3). Anda till februari 1989 har 
Solar 121 Mars-order. 

Solar har också över 20 års erfarenhet av kombikraftverk 
motsvarande över 500 levererade turbiner för kombianläggningar. 
Den största enheten består av 12 gasturbingenerator-enheter. 
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Paketleveranser 

Ju mindre gasturbinen är, desto färre möjligheter har gastur
binköparen beträffande valet av anläggningens hjälpaggregat. 
Solar levererar gasturbinanläggningen vanligen som ett paket 
för att montera anläggningen så fort som möjligt. Paketet 
innehåller vanligen allt, tillverkat av Solar eller någon av 
Solars underleverantörer. Själva gasturbinen, växeln och 
generatorn levereras vanligtvis i en container av självbärande 
konstruktion. Vissa hjälpaggregatsystem, såsom luftinsugnings-, 
anti-icing-, kyl~ och filtersystemet kan väljas med större 
frihet. -

Representanter och serviceorganisatfoner i de nordiska länderna 

ABB Stal, som också paketerar Solars gasturbiner, representerar 
Solars gasturbiner i de nordiska länderna. ABBs serviceor
ganisation sköter också om servicen av Solar-turbinerna. 

5.3.2 Allison 

Gasturbintillverkningens historik hos Allison 

Allison blev en stor flygmotorleverantör under andra världs
kriget; industrigasturbinernas utveckling leder ända till år 
1954, när 501-turbinseriens föregångare T56 framfördes. 

Under de senaste 10 åren har Centrax från England representerat 
Allison i Europa och också haft hand om Allison-turbinernas 
paketering. Centrax har också stor erfarenhet av gasturbin
tillverkning; företaget har tillverkat gasturbiner av egen 
konstruktion redan från år 1961. 

Fabriker och marknadsandel 

Allison Gas Turbine Division har en personal pa over 7000 i 
sina fabriker i Indianapolis, USA. Produktionskapaciteten vid 
fabrikerna ligger vid 200 färdiga maskiner per månad. 

Centrax, Allisons representant i Europa, har en personal på ca. 
600, av vilka ca. 130 arbetar på gasturbinsidan. 

Inom marknaden för små industrigasturbiner har Allison en 
betydande andel, i synnerhet i USA. 

Viktigaste produkter, referenser 

Allisons produktskala varierar från helikoptermotorer till små 
industriturbiner av flygmotorderivattyp (storleksklassen 
varierar från 250 kY ända till 6000 kW). 

Allisons industrigasturbintyper 501-K och 570-K är planerade 
både för bas- och topplastbruk. Den större 570-K är utvecklad 
på basen av erfarenheterna av typ 501-K. 
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501-K-serien kan levereras både som en enaxlad eller tvåaxlad 
konstruktion. Den tvåaxlade konstruktionen lämpar sig bättre 
för varierande driftförhållanden såsom pump-eller kompres
sordrift. Den enaxlade 501-K är mer lämplig för elproduktion. 
501-K-serien erbjuder effektalternativ från 2.6 till 5.3 MW 
(ISO). 

I de nordiska länderna har Allison industriturbinreferenser i 
Norge (tre 570-enheter i Ekofisk på borrningsplattformar) och 
en 501-turbin i kombibruk i Vraa, Danmark. I Mellaneuropa 
förekommer Allisons gasturbiner både i kraftproduktion och i 
kombiproduktion, i synnerhet i Holland. 

Paketleveranser 

Ifråga om paketleveranser gäller det som berättades i det förra 
kapitlet dvs bara några av anläggningens hjälpaggregat är 
fritt valbara. Centrax, som paketerar Allisons gasturbiner i 
Europa, har några underleverantörer i England, som vanligen 
tillverkar generatorer (Brush) och växlar (NEI-A.P.E). 

Representanter och serviceorganisatlaner i de nordiska länderna 

Centrax har representanter i Danmark och Finland. I de nordiska 
länderna finns det ingen serviceorganisation, utan service 
tillkallas från England eller Holland. 

5.3.3 Andra tillverkare 

Förutom Solar och Allison kan ännu några andra tillverkare av 
små gasturbiner nämnas. Sådana är: 

- Dresser-Rand Power (Kongsberg Dresser Power, USA) 
- Kawasaki (Japan) 
- Sulzer 

Dresser-Rand-Power har flera typer av små gasturbiner; den sk. 
KG-serien (KG 2, KG 3 och KG 5) erbjuder effektalternativ från 
1.3 MW till 3.0 MW (ISO). Den större DC-990 (4.2 MW) har högre 
verkningsgrad (28 %) än KG-seriens turbiner och också fler 
referenser i kombidrift. Dresser-Rand-Powers nordiska represen
tanter finns i Norge och Sverige. 

Kawasaki levererar årligen ca. 200 industrigasturbinenheter. 
Nettoeffekten i Kawasakis industrigasturbinserie varierar från 
0.7 MW (typ S2A-01) till 2.9 MW (M1T-13). Ur kombidriftsynpunkt 
är M1T-serien (effekter från 2.0 till 2.9 MW) den mest intres
santa. Till april 1989 hade Kawasaki levererat 11 industrigas
turbiner till Europa. 
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6. Gasturbindata 

6.1 Bakgrunden till förfrågan 

I samband med utredningen sändes en förfrågan till 
de viktigaste och ur nordiskt synvinkel mest intres
santa gasturbintillverkarna. De gasturbintillverkare 
till vilka förfrågan skickades presenteras i bilaga 
4. Tillverkarna som svarade på förfrågan har under
streckats. I denna utredning finns information om 
gasturbinernas prestationsförmåga, tekniska data, 
tillgänglighet osv. presenterad endast för de 
gasturbintillverkare som svarat på förfrågan. 

I detta kapitel behandlas bakgrunden till förfrågan och den 
viktigaste informationen som erhållits med förfrågan. Gastur
binens prestationsförmåga i nordiska förhållanden och tillgäng
lighetserfarenheter har betonats. 

6.1.1 Gasturbinernas viktigaste egenskaper i en kombiprocess 

När det gäller maskiner i elproduktion är en normal och allmän 
värderingsparameter maskinens verkningsgrad, nyttoeleffekten 
dividerad med den bränsleeffekt som behövs. I nya industrimas
kiner är verkningsgraden ca. 34 % och det talas t.o.m. om 38 % 
verkningsgrader då det är fråga om nya flygmotorderivat. När 
det gäller gasturbiner i kombikraftverk är rökgastemperaturen 
en annan viktig egenskap, som tillsammans med rökgasmassflödet 
bestämmer kombipannans ängproduktion med valda ångvärden. 

Bild 37. 
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I kombikraftverk är hela processens verkningsgrad viktigare än 
enbart gasturbinens verkningsgrad. Vid optimering av enbart 
gasturbinprocessen leder de nuvarande ingångstemgeraturerna 
(T ) i turbinen till utloppstemperaturen ca 400 C hos rökgas
er~a, som är låg med tanke på ångprocessen. I kombiprocessen 
fås mera nytta ur ängprocessen då gasturbinens tryckförhållan
de inte görs alltför stort, och optimum ligger vid ett mindre 
tryckförhållande och en högre avgastemperatur. Rökgasens 
utloppstemperatur blir då ca 600 °C. stort specifikt arbete 
(gasturbinens eleffekt dividerad med avgasmängden) karakteri
serar också väl gasturbinens prestationsförmåga. 

I det förra kapitlet (kapitel 5.) nämndes att vissa färdigpla
nerade gasturbintyper med vissa egenskaper finns till salu hos 
olika tillverkare. Dessa typer har olika avgasmängd och 
-temperatur samt olika eleffekt och verkningsgrad. Detta leder 
till att gasturbiner inte rättvist kan jämföras med varandra 
då de är kombinerade till någon viss ångprocess, utan ängpro
cessen skall planeras enligt gasturbinen redan vid jämförelse
stadiet och framför allt vid planeringsstadiet. Färskängtempe
raturen skall väljas enligt avgastemperaturen som står till 
förfogande, om inte en existerande kraftverksanläggning be
stämmer ångvärdena. Om den annars lämpliga gasturbinens rökgas
temperatur ej räcker till för att uppnå de erforderliga färsk
ångvärdena, kan tillläggseldning användas som dock minskar 
alfa-värdet. 

När man fritt kan välja kombipannans ångvärden, dvs man anslu
ter inte gasturbinen till en existerande process, är valet av 
antalet trycknivåer och ängvärden en optimeringsuppgift. 

Den återvunna värmemängden från kombipannan ökar, när 
entryckspannans trycknivå sänks. Å andra sidan ökar elmängden 
från ängprocessen då trycknivån höjs. Vid flere trycknivåer 
ökar värmemängden från kombipannan och samtidigt kan hög
tryckskretsens trycknivå höjas. 

Såsom redan sagts erbjuder stora tillverkare också färdigt 
planerade kombikraftverk. I bild 38 visas ängkretsens effekt i 
Alsthoms VEGA-kombikraftverk med en och två trycknivåer. I 
tvåtrycksalternativet ligger lågtrycksnivån vid ca. 5 bar. 
Såsom bilden visar är effekten från ångturbinen mycket större 
i tvåtrycksalternativet; högtrycksnivåns optimum skulle ligga 
vid 70 ••. 90 bar. Alsthom har också studerat tretrycksalter
nativet i kombipannan. Tilläggsnyttan är dock liten då in
vesteringen ökar kraftigt. 
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Bild 38. Alsthoms VEGA-kombikraftverk. Ängkretsens effekt med 
en och två trycknivåer 

6.1.2 Gasturbinkraften i nordiska förhållanden 

Sjunkande utetemperatur ökar gasturbinens effekt på grund av 
luftens minskande specifika volym. Låg temperatur under vintern 
i de nordiska länderna ger mycket högre axeleffekt i gastur
binen än vad som kan uppnås med samma turbin i varmare trakter. 
Detta leder till att växeln och generatorn skall vara dimen
sionerade motsvarande. Vid dimensionering av generatorn lönar 
det sig dock att ta hänsyn till att en större uppvärmning av 
generatorisoleringarna kan accepteras vid större effekt än 
normal t. 

6.2 Gasturbinernas prestationsförmåga 

6.2.1 Förutsättningar för prestationsförmågan 

Nettoeffekten som gasturbintillverkarna vanligen anger har 
uppmätts vid sk. IsO-förhållanden (luftternperatur 15 C, luft
tryck 1013 mbar, inga tryckförluster). 

För att kunna jämföra gasturbiners prestationförmåga vid 
verkliga förhållanden i nordiska länder tillfrågades tillver
karna gasturbinernas prestationsförmåga under följande förhål
landen: 

- driftsätt 
- bränsle 
- nominell spänning, valbar 
- effektfaktor (cos fii) 
- frekvens 
- lufttemperatur 
- lufttryck 

baslas t 
naturgas 
10.5 
0.80 
so 
-25, O och +15 
1013 

k V 
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- relativ fuktighet 
- tryckförlust efter 

gasturbinens avgasfläns 
(kanaler, panna, skorsten) 

- luftinsugningssystemets 
tryckförlust 

75 

60 % 

3000 P a 

1000 P a 

Valet av -25 °C lufttemperatur kommer av det faktum, att i 
Finland räknas beställd eleffekt och elnätavgift enligt kombi
kraftverkens nettoeffekt vid denna temperatur. 

Gasturbinenhetens elektriska prestationsförmåga är beroende av 
generatortypen och dess dimensionering. Dessa faktorer be
handlas inte i det här sammanhanget. Tillverkarna har meddelat 
sina normala värden. 

6.2.2 Resultat av förfrågan 

För ovannämnda förhållanden tillfrågades gasturbintillver
karna följande data: 

- nettoeleffekt 
- verkningsgrad 

(enligt lägre värmevärde) 
- turbinens ingångstemperatur 
- turbinens avgastemperatur 
- avgasmängd 
- NO -utsläpp 

(u~an ång- eller vatteninsprutning) 

k Y 
% 

o c 
o c 
kg/s 
mg N0 2/MJ gas 

I bilaga 3 har gasturbinernas prestationsförmåga och andra 
processdata presenterats vid ovannämnda utetemperatur. 
Några gasturbintillverkare har anmält processdata bara vid en 
eller två utetemperaturer (t. ex. John Brown vid O °C och 
+15 °C). 

Här bör det också märkas att värdena för turbinens ingångstem
peratur inte är klart jämförbara; mätningsställen och mätmeto
der hos alla turbintillverkare är inte de samma. 

Det finns åtminstone tre olika sätt att ange turbinens ingångs
temperatur: 

- förbränningstemperaturen räknad enligt standarden rso 2314. 
Temperaturen räknas ur värmebalansen, i vilken det antas att 
all luft från kompressorn används som förbränningsluft 

- turbinens ingångstemperatur före den första statorskovelzonen 

- turbinens ingångstemperatur efter första statorskovelzonen, 
som är lägre än de ovannämda-om-den första skovelzonen är 
kyld. 
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6.3 Gasturbinernas tekniska data 

En allmän presentation av gasturbinteknik fanns redan tidigare 
i kapitel l och 2. För att noggrannare kunna presentera olika 
gasturbiners tekniska egenskaper tillfrågades tillverkarna 
också tekniska data enligt följande: 

- gasturbintyp och namn 
- tillverkningstyp (egen/licens/samarbete) 
- antal axlar 
- antal reglerbara IGV-skovelzoner 
- kornpressionsförhållande 
- antal kompressorzoner 
- antal brännkammare 
- antal turbinzoner 

växelns rotationshastighet in och ut (rpm) 
och maximikapacitet (kW) 

Gasturbinernas tekniska data är presenterade i bilaga 2. 

I bilagan finns också gasturbinens eleffekt och verkningsgrad 
vid IsO-förhållandena för att underlätta avläsaodet av bilagan 
(kolumnerna 2 och 3). Förklaringar för kolumnerna finns i 
slutet av sidan. 

6.4 Gasturbinernas tillgänglighet 

6.4.1 Allmänt 

Uppgifter om erfarenheterna av gasturbinernas tillgänglighet i 
finska kombikraftverk har redan presenterats i kapitel 4.2. 
För att få en bättre bild av tillgängligheten frågades gastur
bintillverkarna också tillgänglighetsstatistik. Tillgänglig
hetsdata av olika gasturbintillverkare och -anläggningar är 
inte jämförbara på grund av det som presenterades redan i 
kapitel 4.1. Därför presenteras här bara exempel på tillgäng
lighetsdata för några större tillverkare. Här bör märkas, att 
tillgänglighetsstatistiken gäller hela anläggningen, inte bara 
gasturbinen. 

6.4.2 Beräkningsformler 

Nedan finns beräkningsformler, enligt vilka gasturbinens 
viktigaste driftegenskaper vanligen karakteriseras: 

Tillgänglighetsfaktor (availability factor) : 

PH - POH - FOH 
AF * 100 % 

PH 
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där PH timmar under perioden (period hours) 
POH planerade avbrottstimmar (planned outage 

hours) 
FOH ~ icke planerade avbrottstimmar (forced outage 

hours) 

Tillförlitlighetsfaktor (reliability factor) 

PH - POH - FOH 
RF * 100 % 

PH - POH 

Därtill presenteras ofta också faktorn för icke planerade 
avbrott (forced outage factor, FOF ~ FOH/PH * 100 % ), ser
vicefaktorn (service factor, SF) och faktorn för misslyckade 
starter (starting failure ratio, SFR). 

Nedan nämnda faktorer för olika gasturbinanläggningar har 
beräknats enligt ovanstående formler om inte annat nämns. 

6.4.3 Gasturbintillverkarnas erfarenheter 

ABB 

Bild 39 visar tillgänglighetssiffror för ABBs gasturbintyp 8. 
Siffrorna baserar sig på erfarenheter av de fem första enheter
na i drift. Enligt ABB är siffrorna typiska för alla ABBs 
gasturbiner. 

(-) 
1 

0.95 

0.9 

0.65 

0.8 

0.75 

0.7 

GASTURBINE TYPE 8 
OPERATING DATA 1985 - 1987 

/ 

--+-- AVAILABILITY 

--&- RELIABIUTY 

1a 79 ao a1 a2 63 84 as 86 a1 
GALENDAR YEAR 

Bild 39. ABB, typ 8. Tillgänglighet och tillförlitlighet 
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Siemens KTJU 
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Bild 40 visar tillgängligheten och tillförlitligheten för 
Siemens KTJUs gasturbintyper V93 och V94 (medeltalet under åren 
1980-1987) . Tillförlitligheten har räknats enligt formeln RF 
"100-FOF. 

Tillgänglighetsstatistiken för V93/V94-gasturbiner har visats 
på följande sätt: 

l. Alla levererade anläggningar med en effekt över 50 MY 
2. Topplastanläggningar (årlig drift mindre än 2000 timmar) i 

Europa 
3. Baslastanläggningar (årlig drift mer än 2000 timmar) i 

Europa 
4. Kombikraftverk (med en effekt över 50 MY) i Europa 

Om tillgänglighetssiffrorna jämförs med varandra, märker man, 
att 

tillgängligheten i anläggningar med mindre än 2000 timmars 
årlig drift har i medeltal varit bättre än i andra anlägg
ningar, 92.1 % 

- i europeiska kombikraftverk uppnåddes enligt siemens högre 
tillgänglighet än i andra baslastanläggningar (anläggningar 
med mer än 2000 timmars årlig bruk) 

- i europeiska anläggningar har tillgängligheten och tillför
litligheten varit avsevärt bättre än i anläggningar totalt 

>50 MW < 2000 h/a > 2000 h/a Kombikraftverk 

~ Tillförlitlighet 

'i Tillgänglighet 

Bild 40. Siemens, V93 och V94. Tillgänglighet och tillförlit
lighet. 
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General Electric och "GE-familjen" 

Tillgänglighets- och tillförlitlighetsstatistik för Frame
gasturbiner enligt GE visas i bild 41 (medeltalet under åren 
1980-1986). Tillgänglighetsstatistiken har framställts för 
följande anläggningar: 

1. Frarne l-anläggningar 
2. Alla Frame-anläggningar över 50 MY 
3. Tre kombikraftverk baserade på Frame 7-turbiner 

Här bör märkas att också GE räknar tillförlitligheten enligt 
formeln RF = 100- FOF. 

% 
100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
MS 7001 >50 MW 

~ Tillförlitlighet 

c==J Tillgänglighet 

3 x MS 7001 
Kombikraftverk 

Bild 41. General Electric. Frarne-gasturbiner. Tillgänglighet 
och tillförlitlighet. 

Några exempel av tillgänglighetsstatistiken för Alsthorns 
gasturbiner visas i tabellen nedan. 
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Tabell. Alsthom, Frame 5 och Frame 9. Några exem~el av till
gänglighet. 

COUNTRIE.'i TVI'}; NBR '" 1'011 !!()If Al~~"lrilily Rdiobili1)' sr n: 01• r.-r OF GT considc'n'd 

I'RANCE SHOI 

'" 606 76R 2 (ljU) _124 q9.6 ~~. 99.<1% 
l'<"ll-de-Cbi~ se 
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'" 306 12(1 fi 200 4 )2(! q(,,5 ';~ 9R.S % se 
H~ANCI\ YOIJI " ' " 7.lfi l 512 3411 R4.20 % %.6% !louchain se 
I'RANCl'. 

SOOI n Chap~l!e ' 19 ~24 4UR " 97.R % 99,9 % 
Darbia y cc 
IREI.I\ND 'IOIJI " ' )(r 317 Marina cc 

9lJnl E 

' 2J 517 See bdow 
litE! .AND cc 
Northwnl! 91101 E 

' 7 4R7 se 

Availability Reliabiliry 

Y ear Marina North-Wall Marina North-Wa!J 

1980/81 75.3% . 89.4% -

l 1981/82 92.2% - 96.4% -

1982/83 92. l% - 99./% -
1983/84 90.9% 98.2% ! - - l 
1984/85 94.1% 82.0% 94.5% 90.0% l 
1985/86 86.8% 89.0% ' 99.6% 97_0% ' 
1986/87 86.0% 56.0~7, 92.2% 88.0% i 

l 
' 

År 1986/87 var det en eldsvåda inne i en hjälpaggregatcontainer 
i Northwall. 

Enligt AEG har Frame 6 -gasturbinanläggningarnas tillgänglighet 
varit 96.6% och faktorn för icke planerade avbrott 1.4% 
(alltså RF ~ 100 - FOF ~ 98.6 %) 
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Förbättringsmöjligheter för tillgängligheten 

Trenden har varit att tillgängligheten hos alla tillverkares 
gasturbiner har ökat. I bild 42 visas, hur tillgänglighetsfak
torn i anläggningar baserade på GEs Frame 7-turbin har ökat 
under de senaste åren. 

AVG. FLEET AVAILAB.% 

'" 

90 
.. S1B WITH 

"C-COMB SYST 

,L'L:i:::J:~~~~~. 
1970 1975 1980 19S5 1990 

YEAR 

Bild 42. General Electric, Frame 7. Tillgänglighetens utveck
ling. 

För att förbättra kombikraftverkens tillgänglighet bör man 
fästa speciell uppmärksamhet vid själva gasturbinens tillgäng
lighet. Enligt GEs undersökningar beror 79 % av kombianlägg
ningens otillgänglighet på gasturbinavbrott. Bilderna 43 och 
44 visar också att enligt GEs underhållsprinciper för stora 
industrigasturbiner borde i kombianläggningar uppnås minst 95 % 
tillgänglighet. 

COMBINED CYCLE PLANT UNAVAILABILITY PROOUCT RELIABILITY EXCELLENCE 
PROGRAM (PREP) 

""" '"""'"' "''""'" ~"'"""""" .. COH<U•"<Nf W"H G>S TU"""' ot'N"'O ~ .. H,.NANC< 

,.~. , ..• 
"'" •.. 

"""'" 

'""" ~-_.--;o><'"'" • 
, .. 

"'" , .. 
'"' '"""'"' 

SPECIF1C IMPROVEMENTS 

l_ 
• TUREliNE MA TERIALS 

• COMSUSTION SYSTEM 

• ACCESSORIES 

• TRIPLE REOUNOANT MICROPAOCESSORS 

• AEOUNOANT SENSOAS 

,. ... 1 

ölld 4J. General Electric. Fördelningen av otillgänglighets
orsaker i kombikraftverk. 
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A VAll. 
{PLANNED MAIHTU 

A VAll. (2% FOQ._J 

A VAll. {4% f0!2_1 

CYCLE REPEATS
L_ __ J_ __ J,c---,L_ __ 1.--~.--_j.L_ __ '~--c. 
' 

YEARS IH SERVICE 

COMBUSTION INSPECTION • • • • EVEAY YEAR 
HOT GAS PATH INSPECTION ····4TH YEAR 

MAJOR INSPECTION • • • • 7TH YEAR 

Bild 44. General Electric. Underhållsprincipens inverkan på 
tillgängligheten 
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Naturgas är det renaste av alla fossila bränslen. Mängderna av 
sådana problematiska emissioner som svavel, kväve och aska är 
ytterst minimala. Bränslet förorsakar inte utsläpp. 
Förutom co2 utgör kväveoxid (NO ) det ur miljösynpunkt sett 
allvarligaste utsläppet från ga~turbiner. NO -utsläpp bildas 
vid den höga temperaturen under förbränninge~ som så kallad 
termisk NO i reaktion mellan luftens kväve och syre. x 

C07-utsläpp uppkommer vid förbränning av fossila bränslen som 
alla innehåller kol. Eftersom massaförhållandet mellan väte 
och kol i naturgasen är större än hos övriga fossila bränslen, 
är naturgasens co2-utsläpp per bränsleenergimängd mindre än 
hos andra fossila bränslen. Mängden är ungefär hälften jämförd 
med koleldning i vanliga ångkraftverk. 

Uppkomsten av kolmonoxid (CO) har fått mera uppmärksamhet redan 
till exempel i USA och kommer troligen att göra det samma i 
Skandinavien. Uppkomsten av kolmonoxid är ett problem vid 
dellas t. 

Det här kapitlet koncentrerar sig på kväveoxidutsläpp. 

För att underlätta jämförelser har i denna raport NO -utsläppen 
från olika källor omräknats till mgN0 2/MJ enligt föl~ande: 

l ppmvd
3 l mg/Nm 

; 1.8 mgN0 2/MJ 
~ 0.9 mgN0 2/MJ 

Uppkomsten av termisk NO är beroende av följande faktorer: x 

- utsläppen ökar lineärt, när förbränningens luftfaktor ökar 
- utsläppen ökar exponentiellt med brännkammartemperaturen och 

flammtemperaturen 
- utsläppen ökar enligt en rotfunktion, när brännkammartrycket 

ökar 
- utsläppen minskar exponentiellt när luftfuktigheten ökar 

När ovannämnda beroenden kombineras med gasturbinernas höga 
luftfaktor och strävanden efter förbättring av verkningsgraden 
och det specifika arbetet, leder det till ett högre bränn
kammartryck och en högre förbränningstemperatur. Då är det 
förståeligt, att förhindraodet av NO -bildning länge har varit 
problematiskt. Som ett exempel kan s~gas att förbränningstem
peraturens höjning med 15 °C förorsakar en höjning på ca 6 % 
av NOx-utsläppen, om ingenting annat görs. 

NO -utsläppens mängd beror också, enligt ovannämda faktorer, 
påxgasturbintyp och tillverkare. 
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Turbinernas NO -utsläpp är samlade i följande tabell. Utsläppen 
är framställdaxsom milligram No2 räknade per förbrukad bräns
lemegajoule. Auginsprutningens mängd är uttryckt i förhållande 
till bränsleströmmen. 

typisk variation 

Gasförbränning 
Utsläpp med nuvarande teknik 
(diffusionsförbränning) mg/MJ <200 
Utsläpp med vatten/ångin-
sprutning 
(diffusionsförbränning) mg/MJ 100 
Dry low-NO -brännare 
(förblandn~ng) mg/MJ 25 

Oljeförbränning 

700 

400 

80 

Utsläpp med nuvarande teknik 
(diffusionsförbränning) mg/MJ 
Dry low-NO -brännare 

600 1200 

ängin
sprutning 

l: l 

(förblandnfng) mg/MJ förblandarbrännare finns ej 
på marknaden 

7.3 NOx-reduceringsmöjligheter 

Gasturbinernas NO -utsläpp kan minskas på följande sätt: 
x 

- insprutning av ånga i brännkammaren 
- insprutning av vatten i brännkammaren 
- med sk low-NO -brännare som ger små utsläpp (dry low-NO ) 
- genom att min~ka det uppkomna NO :et efter gasturbinen ~ed 

hjälp av en katalysator x 
- med tillhjälp av katalytisk förbränning 

Av utsläppens förminskningsteknik är alla andra, utom den 
katalytiska förbränningen, på kommersiell nivå, åtminstone i 
någon turbintyp. 

7.3.1 Ång- och vatteninsprutning 

Då förbränningstemperaturen stiger, ökar uppkomsten av kväve
oxid kraftigt. Genom ång- och vatteninsprutning i brännkam
maren, sjunker temperaturen i brännkammaren, vilket minskar 
NO -uppkomsten. Vid ång- och vatteninsprutning är det möjligt 
ad minska kväveoxidutsläppen betydligt, t.o.m. ända till 
under 100 mg N0

2
/MJ:s nivå. 

Vatteninsprutningen försämrar märkbart gasturbinens verknings
grad på grund av tilläggsbränslet som fordras för vattnets 
förångning. Det bör också märkas att i ång- eller vattenin
sprutningen går förångningsvärmen och avsaltat vatten till 
spillo med avgaserna. 
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I vatteninsprutningen är dropparnas inblandning i gasen OJamn 
och förångningen förorsakar tryckvariationer, som förkortar 
brännkammarens och turbinens livslängd, åtminstone i maskiner 
som använder små brännkammare. 

Alla turbintillverkare kan erbjuda änginsprutning i sina 
modeller. T.ex. GE har över 250 000 drifttimmars erfarenhet av 
vatten- eller änginsprutning med 38 anläggningar som har NOx
utsläppsnivån 42 ppm (ca. 76 mg No 2/MJ). 

Ång- och vatteninsprutningen som förverkligas för att förminska 
NO -utsläppen, måste skiljas från sTIG-processen, i vilken 
målsättningen är att med massiv änginsprutning väsentligt öka 
gasturbinens effekt. I STIG-processen fås också som biprodukt 
små NOx-utsläpp. 

7.3.2 Dry-low-NOx-brännare 

Förbränningsanläggningarna för naturgas kan uppdelas i två 
huvudgrupper, baserade på förbränningstekniken och flammans 
uppkomst, beroende på bränslets och förbränningsluftens inmat
nings- och blandningssätt. 

- diffusionsflamma 
- förblandad flamma 

I de traditionella brännarna används sk diffusionsflamma. I 
bild 45 presenteras en tekniskt modern diffusionsförbrännare 
(GE). Gas och förbränningsluften hämtas skilt till förbrän
ningszonen i detta förbränningssätt. I förbränningszonen dif
funderar bränsle och luft med varandra, bildande en brinnande 
massa. Vid flammfronten är uppkomsten av termisk NO riklig. 
NO -mängden som bildas under diffusionsförbränninge~ ökar i 
fö~hållande till det använda luftöverskottet. 

COMA\!STION 
CA$!' COVEA 

'"ri!O;:--- A(TAACTABLl 
/Ii SPAA~ I'LUG 

Bild 45. En tekniskt modern diffusionsförbrännare (GE) 
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Men då förblandad luft-gasblandning förbränns, ökar uppkomsten 
av NO , när det stökiömetriska luft-bränsleförhållandet närmas. 
Då luft-bränsleförhållandet ökar minskar NO -bildningen snabbt, 
till följd av förbränningsluftens effektivaxkylning och in
blandning. I gasturbinerna, där luftöverskotten är stora, 
erbjuder den förblandade flammans användningsmöjlighet en 
förträfflig möjlighet till minskandet av NOx-utsläppen. 

I de flesta tillverkares nyaste low-NO -brånnare finns det en 
liknande verksamhetsprincip, förblandn~ngs-förbränning (premix 
burning). Under utveckling är också brännare som lämpar sig 
för andra förbränningssätt, men det är uppenbart, att utsläppen 
blir större med dem. 

Förblandningsbrännarnas praktiska förverkligande samt funktion 
vid olika laster skiljer sig rätt mycket olika leverantörer 
emellan. Leverantörerna har därtill utvecklat skilda brännare 
för sina olika storlekar. 

Åtminstone följande 
utveckling: 

problem försvårar low-NO -brännarnas 
x 

- förblandad flamma förorsakar sk flash-back fenomen där 
förbränningen flyttar sig till förblandningszonen 

- en mager blandning förorsakar instabil flamma 
- vid förbränningen uppstår kolmonoxid CO, som förorsakar en 

förlust av oförbränt, om inte uppehållstiden i brännkammaren 
är tillräckligt stor, så att co hinner förbrännas till co2 

- igångsättningen 
- drift vid dellast 
- drift med naturgas/olja 

Förbränning av förblandad gasblandning är svårt, framför allt 
vid dellast. På grund av detta fungerar en del leverantörers 
low-NO -brännare i förblandningsförbränningen med låga NO -
utsläpp endast på ett visst område under full last. Vid i~ång
sättningen och vid små dellaster måste brännare användas, 
motsvarande gammalt förbränningssätt (diffusionsförbränning), 
då är också NO -utsläppen större. Därtill kan möjligen stöd
brännare (pilo~brännare) som brinner med diffusionsflamma 
behövas för att jämna och säkra förbränningen. stödbrännaren 
ökar utsläppet. 

Problem uppstår vid förbränning av två bränslen (olja och gas) 
med samma brännare, vilket är en mycket viktig egenskap, så 
att energiproduktionen inte avbryts under en eventuell dis
tributionsstörning av naturgas eller en sänkning av trycket i 
gasnätet. I Finland förutsätter reglerna för elsamförbruknings
systemet användningsmöjlighet av reservbränsle. 

I de low-NO -brännare med förblandningsförbränning som till
verkarna ut~ecklat finns ingen reservbränslemöjlighet (olja) 
med förblandad flamma eller så kan full effekt inte uppnås med 
olja. 



UTREDNING 
EV-86304-01, Nordisk Gasteknisk Center 
Gasturbinernas tekniska nivå 

EV/JTT/MJJ/KHK/JAH 05.07.1989 87 

Vad gäller uppkomst av NO är förbränning av olja besvärligare 
än förbränning av naturga~, då de små dropparna bildar heta 
punkter under förbränningen, vilka förorsakar större uppkomst 
av termisk NO än vad naturgasen förorsakar. Under förbränning 
av olja bilda~ också NO -utsläpp från kvävet i bränslet. 

x 

7.4 Tillverkarnas lösningar till NOx-reducering 

7.4.1 General Electric 

I GEs ''Frame-gasturbiner 11 finns flera (10-14) mindre brännkam
mare runt om gasturbinen som kan ses till exempel från bild 
54. Enligt GE finns det flera orsaker till att ha många bränn
kammare i stället för en: temperaturkontrollen är bättre, 
mindre delar är lättare att hantera under inspektioner, hela 
gasturbinen är färdigt monterad när den lämnar fabriken, 
uppkomsten av NO är mindre eftersom förblandningen är bättre 
samt uppehållstiäen är kortare och det är möjligt att utveckla 
en mindre brännkammare i laboratoriet och utföra fullskaliga 
tester där. 

GE har utvecklat sin brännkammare som visades i bild 45 till 
en "dry low-NO "-brännare som visas i bild 46. Brännaren 
testades förstxi ett kraftverk i Houston år 1980. Utveck
lingsarbetet har pågått och utsläppsnivån 25 ppm NO (15 % 02) 
(ca.45 mg N02/MJ) har uppnåtts med Frarue 7 och 9-ga~turbinerna 
i naturgasdrlft. År 1991 finns den nya low-NO -brännaren för de 
större "GE"-modellerna Frame 7 och Frame 9 ad tillgå. Under 
slutet av år 1990 finns för Frame 6 enbart för gasförbränning 
avsedda brännare. Brännarna kan också bytas ut i gamla tur
biner. Brännarna är i vardera typen likadana till sin funktion, 
men olika till storlek och antal. 

DRY LOW NOx COMBUSTOR 

LEAN ANO 
PAEMI~I~ 

PRIMARV ZONE 
OICUTIO~ ZO~E 

~ND COVEft 
G l150>0A 

Bild 46. GEs "dry low-NOx"-brännare. 
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General Electrics low-NO -brännare är utvecklad för naturgas 
men användning av olja ä~ också möjligt. NO -utsläppet vid 
naturgasförbränningen kommer att bli mindrexän det föreslagna 
gränsvärdet i Finland, 100 mg N02/MJ (bild 47). Möjligheten 
till oljeförbränning är under utveckling. Oljeanvändningen i 
low-NOx-brännare sker med diffusionsflamma och utsläppsnivån 
är ca 30 % mindre än i gamla brännare. GE håller på att utföra 
förbränningsprov med low-NOx-brännaren med olja och liten in
sprutning av ånga samtidigt. 

DAY LOW NOx COMBUSTOA 
NOx AND CO EMISSIONS 

ON GAS FUEL 
'""n:------------,'"" 

• 
100 ~ 

L---1 ~ 
u 

,c_ __ J_ __ _L __ _L __ _j, 

" 1$ 100 

GAS TUAIIIU( lOAO ("4) 
GT18557 

Bild 47. NOx- och GO-utsläpp som funktion av effekten 

Brännaren fungerar på olika effektområden enligt fyra olika 
funktionssätt, där luftens och bränslets inmatning, luftfak
torn och förbränningsområdet samt förbränningssättet och 
sålunda också utsläppsnivån är olika. 

De fyra olika funktionssätten med naturgas är (bild 48): 

Effektområdet O - 35 %, bränsle bara för primärzonen. Under 
igångkörningen strömmar gasen genom primärmunstycket och 
förbränns i en diffusionsflamma. 

Effektområdet 35-75 %. Bränsle och flamma både i en pr1mar och 
sekundär zon. 90 % av bränslet till sekundärzonen är förblandat 
och resten förbränns i pilotbrännare. Diffusionsflamma. 

Effekt 75 %. Allt bränsle strömmar till sekundärzonen då 
flamman släcks i primärzonen. 

Effektområdet 75 - 100 %. Bränslet leds till pr1marzonen där 
det inte finns någon flamma. Bränsle och förbränningsluft 
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förblandas i primärzonen och förbränns i sekundärzonen. För
blandad flamma. 

DRY LOW NO, COMBUSTOR OPERATING MOOES 

lo! AU~< SU~NtNG MQOE A 

'""""''".,. "'"'"'""' ... 
Ood OUB' 8URW!I<G • NQOE C 

Bild 48. Low-NOx-brännarens fyra funktionsätt 

Utvecklingen av low-NO -brännarna i Frame 6 försvåras på grund 
av brännkamrarnas små ~imensioner, som leder till en kort 
uppehållstid, då kolmonoxidens uppkomst är ett problem. 

silobrännkammarens uppenbara fördel är dess storlek, som 
garanterar lång uppehållstid och bränslets fullständiga för
bränning. silobrännkammaren är utrustad för olja och gas. ABB 
har flera referenser av förbränning av råolja och tunn brännol
ja. Användningen av bara en brännkammare garanterar avgas
temperaturens jämnhet inne i turbinen. 

ABB har två typer av dry-low-NO -brännkammare/brännare på 
marknaden: low-NO silobrännkam~are (lean premix burner) för 
stora gasturbinerxoch low-NO -ringbrännkammare (multi-injec
tion, large surface burner) ~ör TYPE 8. 

Asea Brown Boveri har sju handelsreferenser av low-NO -brän
nare, av vilka sex är i den stora turbinstorleksklass~n. 
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Lausward A GT13 
1984 60 MW 

Lausward B GT13 
1987 60 MW 

Loge Wetd.e GT11 
1987 72 MW 

Korneuburg GT13 
1987 BO MW 

Hemweg GT13E 
1988 148 MW 

Pegus GT13E 
1989 148 MW 

Purmerend GT8 
!988 47 MW 
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Tabell: ABBs handelsreferenser av low-NO -brännare och erfare~; 
heter av denna med naturgas, enligt ABB x 

PPm NOX (15 % o2, dry) OPerating Hours 
(Base LOOd) 

ca. mg N0
2

/MJ 

32 - 43 58-77 
15180 

37 - 43 67-77 6191 

38 68 13148 

47 85 ca, 3900 

48 86 1018 

appr. 40 ap pr. 72 !n Commtsston!ng 
PM se 

70 126 755 

silobrännkammare 
ABB kallar denna brännare den första generationens brännare. 
Brännaren fungerar med naturgas med förblandningsförbränning 
och utsläppen är mindre än den föreslagna gränsen i Finland 
100 mg N021MJ. Olja kan också användas men ABB har haft 
svårigheter med olja och tillsvidare finns det en kommersiell 
brännare bara för naturgas. 

Som kan ses i bild 49 är brännkammaren likadan som för u t men i 
stället för en brännare finns det 36 - 54 st. brännare (lean 
premix burners) inne i brännkammaren. Bränsle och förbrännings
luft förblandas i förblandningszonen (5), där luftfaktorn är 
mager ca. 1.8. Detta betyder en ca. 500 °C sänkning av förbrän
ningstemperaturen. Brännarna är delade i grupper. Vid dellast 
tas brännarna ur drift gruppvis, så att'' förbränningens luft
faktor hålls inom ett visst område. En del av bränslet kommer 
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ut från diffusionsmunstycket (3) utan att förblandas med 
förbränningsluften före förbränningszonen. Detta fungerar som 
stödförbränning, som är viktigt vid dellast. 

Enligt ABB är testresultaten följande: 

Naturgas 32 ppm NOx (15% 02 , dry)(ca.58 mgN0 2/MJ), med 7% 
stödgas 
Olja 73 ppm NOx (15% o2, dry)(ca.131 mgN02/MJ) 

Hos ABB väntar 
stödgas. 

man sig att uppnå 15-20 ppm (naturgas) med O % 

1 

4 

1 Fuel Jnjector 
2 Premix Fuel Nozzle 
3 Diffusion Fuel Nozzie 
4 Combustion Air 
5 Premix Seclion 

l""ld-~2 6 Swlrler 

' 7 F/arne 

5 

Lean Premix Burner Low-Nox Gombustor 

Bild 49. En brännare (lean premix burner) och silobrännkammaren 
utrustad med lean premix burners 

Ringbrännkammare 

Som ett undantag jämfört med de stora gasturbinerna har ABB 
utvecklat en ringbrännkammare (annular combustor) för Type 8, 
att erbjuda en billigare alternativ för den siloformade bränn
kammaren. I ringbrännaren finns det ett stort antal sk. multi
injection- brännare (bild 50) i samma förbränningsutrymme, som 
är delat i åtta sektorer. Alla multi-injection-brännare är 
alltid i drift, också vid dellast. Ringbrännaren är utrustad 
enbart för gasförbränning. Med ringbrännaren har man vid 
fullskaliga naturgasförbränningstester kommit nära utsläpps
gränsen 100 mg N02/MJ, som föreslagits i Finland. Förbränningen 
sker med en mager blandning. 
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Bild 50. Ringbrännare och multi-injection-brännare 
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Den första ringbrännarreferensen har nyligen igångkörts i 
Purmerend-anläggningen i Holland. Därtill har det till fyra 
andra holländska anläggningar beställts en förändring av silo
brännare till ringbrännare (Almere, Galileistraat I, II och 
III). 

Enligt ABB är testresultaten följande: 

69 - 73 ppm NO (15% o2 , dry), naturgas 
(ca.l24-131 mgNo2/MJ) 

och hos ABB väntar man sig inte nå bättre resultat. 

Andra generationen 
ABB utvecklar den andra generationens dry-low-NO -brännare, av 
vilken det väntas låga utsläpp både vid gas- ochxoljeförbrän
ning. Huvuddelen av brännarens utvecklingsarbete är gjort, men 
den slutliga tillverkningstidtabellen är ännu öppen och beror 
på marknaderna. 

Low-NO -brännaren av den andra generationen är dubbelkägelfor-
mig oc~ den är utrustad för olja och gas och kan användas både 
i silobrännkammare och i ringbrännare. Förbränningstesterna 
angående kompressorns tryck pågår och den första referensen 
väntas vara i drift år 1992. Enligt ABB har testresultaten med 
naturgas varit 4- 6 ppm (ca.7-ll mgN0

2
/MJ) för NO och Ca

utsläppen är på samrna nivå inom effektområdet 40 _xlOO %. 
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7.4.3 Siemens (KYU) 

Liksom ABB har också KWU siloformade brännkammare i sina 
gasturbiner. I KWUs gasturbiner finns det två brännkammare på 
vardera sidan av gasturbinen. I framtiden kommer brännkammaren 
att vara horisontal och inte vertikal som nuförtiden. Siemens 
har utvecklat sin silobrännkammare till en dry~low~NO ~bränn~ 
kammare med hjälp av sina så kallade hybridbrännare. Öet finns 
6 ~ a hybridbrännare i vardera brännkammaren. 

Siemens har genom sina större typer V84 och V94 fått flera 
referenser av sin low~NO ~brännare. Brännaren är densamma i 
alla modeller, endast an~alet varierar enligt storleken. 
Brännarna hör till standardutrustningen i de turbiner som finns 
till försäljning. Referensanläggningarna är: 

Anläggning År Typ Effekt/M\./' 
Sirornering 86 V93.2 70 
Erosland C -86 V93.0 55 
Leopoldau -87 V94.2 110 
Gersteinwerk H -87 V93.0 56 
Emden 4 -88 V93.0 54 
Munich South 3 -88 V94.2 102 
Erosland B -88 V93.0 56 
Gersteinwerk I -88 V93.0 56 
Duisburg -89 V82 35 
Munich South 2 -89 V94 102 

Och planerade anläggningar är 

Freimanu l V94 90 
Freimanu 2 V94 90 
Bielefeld V93 57 
Altbach II B V93 57 
Altbach II c V93 57 
Gersteinwerk K V94 102 

I de ifrågavaranade anläggningarna underskrider utsläppsnivån 
vid gasförbränningen gränsen 100 mg N0 2/MJ, som föreslagits i 
Finland. 

KYU har sammanfört flere funktioner i sin brännare. Naturgasens 
low~NO ~förbränning (förblandningsförbränning), oljans dif
fusion~förbränning samt ångans och vattnets insprutningsmöjlig
het. För att stöda förblandningsförbränning finns det också 
stödbrännare i hybridbrännarna. Naturgasförbränningens utsläpp 
förblir under den i Finland föreslagna utsläppsgränsen 100 mg 
N02/MJ. Den föreslagna gränsen 150 mg N0 2/MJ för oljeförbrän
ning förutsätter användning av ång- eller vatteninsprutning, 
då diffusionsflamman förorsakar ett stort utsläpp. 
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Bild 51 visar en hybridbrännare samt NO - och GO-utsläppen 
som en funktion av effekten med KWUs ga~turbin V94.2. 
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En brännkammare med hybridbrännare och regleringssystemet för 
primärluft visas i bild 52. Brännaren fungerar med diffusions
flamma också med naturgas under dellast, då det specifika 
utsläppet är stort jämfört med förblandningsförbränning. 
Dellastområdet där brännaren fungerar med diffusionflamma är 
ungefär O - 40 %. På dellastområdet 40 - 100 % fungerar bränna
ren med förblandad flamma, men detta förutsätter reglering av 
primärluftmängden med hjälp av en regleringsring som finns på 
sekundärförbränningsluftöppningar runt om brännkammaren samt 
användning av reglerbara statorskovlar. Primärluftmängden 
regleras för att hålla luftfaktorn inom ett visst område. 



UTREDNING 
EV-86304-01, Nordisk Gasteknisk Center 
Gasturbinernas tekniska nivå 

EV/JTT/MJJ/KHK/JAH 

Fluc gas 
10 turt><ne 

Comprcsc,or ~"ctr--_--" 
"' 

05.07.1989 95 

l _, 

One of the two combustion chambers of a Siemens gas turbine 
with hybrid burners and shutter ring. 

Bild 52. KYUs silobrännkammare och dess regleringssystem för 
primärluft 

7.4.4 Katalysatorer 

Det alstrade NOx:ets reducering med hjälp av katalyt 

För att uppnå ytterst låga utsläppsvärden behöver det alstrade 
NOx:et katalytisk reducering (SCR ; selective catalytic reduc-
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tian). GE har t.ex. över 130 000 drifttimmars erfarenhet av 
SeR-anläggningar med 38 gasturbinenheter. I SeR-processen 
sprutas ammoniak i rökgasströmmen så att kväveoxiderna med 
hjälp av katalyt och ammoniak förvandlas till gasformigt kväve 
och vattenånga. Vid metoden alstras inget avfall förutom det 
förbrukade katalytmaterialet. (Katalytmaterialet utbyts med 
några års mellanrum). Vid metoden bildas däremot ett litet 
ammoniakutsläpp (under 10 ppm). 

SeR-reaktionen fungerar på lågt temperaturområde (ca 300 ... 
400 °C) och kräver medverkan av en katalyt. Vid långvarigt 
bruk med en temperatur på över 400 oe förändras katalytens 
ytkonstruktion irreversibelt, vilken försvagar katalytens 
funktion. På grund av ovannämda orsaker placeras SeR-reaktorn 
i en avgaspanna och inom ett område med lämplig temperatur. Vid 
dellast kan en lämplig temperatur anordnas t.ex. genom att 
styra en del av rökgaserna förbi pannan och blanda dessa med 
de övriga rökgaserna före reaktorn. 

På det riktiga temperaturområdet kommer man upp till BO - 90 % 
reduceringseffektivitet av NO -utsläpp. Katalytkonstruktionens 
volym och den insprutade ammo~iakens koncentration inverkar 
direkt på reduceringseffekten. NO -halten, temperaturen och 
restammoniakmängden i rökgasen in~erkar på katalytkonstruk
tionens optimivolym. 

FLUE GAS CA T ALVTIC NOx REOUCTION 

Bild 53. SeR-reaktionen 

Katalytens uppbyggnad kan vara cell- eller skivaktig och som 
katalyt används titandioxid och vanadinpentoxid. Katalyt
konstruktionen placeras i pannan mellan värmeöverföringsytorna 
där temperaturområdet är lämpligt. Man bör också beakta att 
katalytkonstruktionen förorsakar tilläggstryckförluster på 
gasturbinens avgassida. SeR-processen kan inte användas i en 
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gasturbinprocess utan tillvaratagande av rökgasernas värmeener
gi t.ex. i kombipannan. Katalytmodulen bör utbytas med jämna 
mellanrum. 

SCR-reaktorn kan försvåra anläggningens funktion på följande 
sätt: 
- man kan vara tvungen att begränsa tilläggsbränslets förbrän

ning i kombipannan beroende på, hur injektionsmunstyckena 
för NH3 och katalyten är placerade 

nerkörningen och uppkörningen bör förverkligas så, att av
gasernas temperatur är inom det rätta temperaturområdet 

ängproduktionsstyrningen kan bli mer komplicerad om SCR är 
placerad i pannans mittdel 

Katalytisk förbränning 

Ett sätt att förhindra uppkornsten av NO 
bränning. Detta system fordrar dock änn~ 
bete, innan det är på kommersiell nivå. 

är katalytisk för
mycket utvecklingsar-

Vid katalytisk förbränning förbränns den ytterst magra bränsle
blandningen så att katalyten själv deltar i förbränningen i 
brännkammaren. Bild 54 visar GE:s katalytiska förbränningssys
tem. 

,--------------------l 

CATALYTIC COM!IUSTION SVSTEM 
(NATURAL GAS) 

Bild 54. GEs katalytiska förbränningssystem 

7.5 NOx-reduceringens kostnader 

Kostnaderna för att förminska gasturbinernas NO -utsläpp 
framställs som ett räkneexempel för en existera~de fjärrvärme-
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kombianläggning, där kopplingen är enligt bild 20. Anlägg
ningen omfattar två Frame 6-gasturbiner, två kombipannor utan 
tilläggsförbränning samt en ångturbin. Insprutningsångan tas ut 
som högtrycksånga före ångturbinen. Anläggningens eleffekt är 
114 MYe' värmeeffekt 113 MYth och bränsleeffekt 257 MYb. 

Anläggningens 
följande: 

NO -utsläppsnivå vid olika granskningsfall är 
x 

bränsle 
grundfall 
änginsprutning 
low-no -brännare-x 

N02-utsläpp mgN021MJ 
gas olja 
260 510 
100 150 
100 

7.5.1 Ånginsprutning 

Auginsprutningsanordningens investeringskostnader är sammansat
ta av följande faktorer: 

- förnyaodet av brännkamrarna och brännkammarlocken 
- ånginsprutningsanordningen: munstycken, fördelningsrörsystem, 

regler- och stoppventiler samt kondensavskiljare 
- ångans inmatningsrörnät för turbiner 
- automatik 
- tilläggskapacitet för inmatningsvattnets avsaltningsanlägg-

ning 
- planering, monteringar och igångkörning 

Änginsprutningens driftskostnader bildas av följande faktorer: 

Kostnaderna 

- tilläggsbränsle som fordras för förångning 
- ökning av gasturbinens elproduktion 
- förlust i ångturbinens elproduktion 
- förlust i fjärrvärmeproduktionen 
- vatten-, vattenbehandlings- och pumpningskostnader 

Som utgångsläge för uträkningen är den automatiska effektreg
leringen av en turbin i grundlastdrift så, att rökgastempera
turen i turbinen är optimal enligt verkningsgraden. Sålunda 
förändras anläggningens el- och fjärrvärmeeffekt enligt verk
ningsgraden genom ånginsprutningen. 

Driftskostnaderna baserar sig till största delen på det, att 
ångans förångningsvärme som går till insprutningen förloras som 
rökgasförlust i form av okaodenserad vattenånga i rökgaserna. 

Investerings- och driftskostnaderna (nivån i Finland) baserar 
sig på prestationsvärde- och prisuppgifter uppgivna av tillver
karna. Kostnaderna och värdena är framställda gemensamt för 
hela anläggningen (två gasturbiner). 
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Kapitalkostnader 
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brännkammare och -lock 
ängsystern 
vattenbehandling 

utrustning sammanlagt 

planering, räntor under 
byggtiden 
förbehåll 

investering, totalt 

specifikt pris 
kapitalkostnader 

Dr i f t skos tnader 

bränsle 
insprutningsångmängd 
ångtryck 
ängtemperatur 

rnk/M'Wh 
mk/MVh 
mk/M~h 
rnk/m 
h/a 
a 
% 

6 % 

5 % 

kg/s 
bar 
"c 

förändringar i prestationsvärdena 
- bränslets åtgång MV 
- gasturbinens eleffekt MY 
- ångturbinens eleffekt MY 
- fjärrvärmeeffekten MV 

nettoinverkan 
- bränsleeffekt 
- eleffekt 
- fjärrvärmeeffekt 

anläggningens 
- bränsleeffekt 
- eleffekt 
- fjärrvärmeeffekt 

anläggningens totala 
- utan insprutning 
- med insprutning 

MW 
MW 
MW 

verkningsgrad 
% 
% 

165 
65 
65 
10 

6 000 
15 

5 

m k 
2 100 000 
l 600 000 

800 000 

4 500 000 

270 000 

225 000 

4 995 000 

19,4 rnk/kVb 
0,31 mk/MVh 

gas 
4,46 
20,7 
260 

+2,47 
+3,48 
-3,09 
-7,60 

+2,47 
+0, 39 
-7,60 

259,47 
114' 39 
105,4 

88,3 
84,7 

99 

olja 
6,30 
20,7 
260 

+7,02 
+4,88 
-4,36 
-10,74 

+7,02 
+0,52 
-10,74 

264,02 
114,52 
102,26 

88,3 
82,1 
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Driftskostnader: 
- bränsle mk/M'Wh 0,62 1,73 
- eleffekt mk/MYh -0,25 -0,33 
- fjärrvärme mk/MYh 1,90 2,64 
- vattenförbrukning mk/MWh 0,62 0,86 

Sammanlagt 

Driftskostnader mk/MW'h 2,9 4,9 
Kapitalkostnader mk/MIJh 0,3 0,3 
Kostnader totalt mk/MWhb 3,2 5,2 
Reducerad NO -mängd t/a 897 2 053 x 

Specifik kostnad mk/tN02 s 550 4010 

I en ny anläggning skulle kostnaderna bli något mindre, efter-
som 
- turbinen kan planeras så, att insprutningsångan tas från 

avtappningen. Då är effektförlusten mindre 
- kombipannan kan planeras en aning större. Då minskar rökgas

förlusten 
totaleffekten i vattenbehandlingsanläggningen kan planeras 
större. Då är tilläggskapaciteten förmånligare 

7.5.2 Dry~low~NO ~brännare 
x 

Frame 6 

Investeringskostnaderna för utbyte av 
turbiner består av följande faktorer: 

low~no -brännare i gamla 
x 

- förnyande av brännkammare, brännkammarfodring och lock 
~ förnyande av bränslemunstycken 
~ bränslerörsystem, stopp~ och reglerventiler till alla mun

stycken 
- mer komplicerad processautomatik och kontrollapparater 
- planering, montering och igångkörning 

KWU 

Investeringskostnaderna för minskandet av kväveoxid består av 
följande faktorer: 

- de dyrare low-NO -brännarna 
sekundärluftöppningar i brännkamrarna och deras regleran
läggningar 

- bränslerörsystem och reglerventiler 
- mer komplicerad processautomatik och kontrollapparater 

Dry-low-NO -brännarna har inte egentliga driftskostnader. Till 
driftskost~ader kan endast räknas brännkamrarnas eller andra 
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förbränningskomponenters kortare livstid. Tillverkarna har 
preliminärt meddelat, att nya brännare är anpassade åtminstone 
för samma driftstid som de nuvarande diffusionsbrännarna. Low
NO -brännarnas livstid klargörs med säkerhet först, när man 
ha~ erhållit långvarigare drifterfarenheter. 

Kostnaderna 

Low-NO -brännarnas utbytes/investeringskostnader varierar bero
ende p~ leverantören men är enligt förhandsuppgifter i klassen 
6- 8 milj. rnk. Sålunda är kostnaderna för kvävets avlägsnande 
i nya anläggningar ca 0,6 mk/MYh eller ca l 100 rnk/tNo2 och i 
gamla anläggningar 1,1 mk/MYh eller ca 1 900 mk/tN02 . 

·7.5.3 Kostnader för SCR 
Tre större helheter ger upphov till SCR-metodens kapitalkost
nader 

- katalytreaktorn 

- ammoniakens lagrings-, behandlings- och inmatningssystem 

- mät- och reglersystemet 

Driftkostnaderna förorsakas av ammoniakförbrukningen, utbytet 
av katalytmaterial med ca. 7 års mellanrum, tillväxten hos 
egenförbrukningseffekten (SeR-reaktorns tryckförlust; ammoniak
pumpparna, utspädningsluftfläktarna) och ammoniakens förång
ning. 

storleken på både kapital- och driftskostnaderna beror på NO
utgångsnivån före reaktorn och den eftersträvade reduktions-x 
graden. Driftskostnaderna kan uppskattas med hjälp av ammo-3 niakpriset ca. l 300 mk/t och katalytpriset ca. 85 000 mk/m 
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8. Utvecklingsriktningar 

8.1 Allmänt 

Verkligt stora penningsummor används av olika regeringar, 
försvarsmakter och flygplansmotortillverkare för att förbättra 
flygplansmotorer. Detta utvecklingsarbete ger som resultat 
förbättringar särskilt vad gäller aerodynamik, värmeöverföring, 
strömningsteknik, metallurgi och förbränning. 

En stor del av förbättringarna gällande gasturbiner för kraft
produktion baserar sig på utvecklingsarbetet med flygplansmo
torer. Dessa förbättringar överförs till industrigasturbinerna 
efter någon tid. 

Industrigasturbiners tillverkare har inte så stora tillgångar 
för utvecklaodet av sina gasturbiner som tillverkare med 
kontakter till flygplansindustrin eller försvarsmakter. Ut
vecklingsarbetet av industrigasturbiner koncentreras till 
sådana gasturbiner som har efterfrågan på marknaden. Dessa 
utgör nuförtiden de största gasturbinerna. Mindre gasturbiner, 
vilka lämpar sig väl för städer och industri i Norden, drar 
nytta av utvecklingsarbetet något senare. 

Trots att det sällan kommer alldeles nya gasturbiner ut på 
marknaden, vilka lämpar sig för kraftproduktion, förbättras de 
gamla typerna hela tiden. 

Utvecklingsarbetet och dess resultat är viktiga för gasturbin
tillverkare i konkurrensen med andra tillverkare. Därför är 
utvecklingsarbetet mycket hemligt och det är inte lätt att på 
förhand få uppgifter om utvecklingarbetet, dess tidtabell 
eller resultat. 

8.2 Reducering av utsläpp 

De skärpta miljöskyddskraven särskilt i Kalifornien, Japan och 
i framtiden också i Västtyskland tvingar gasturbintillverkare 
att fortsätta med utvecklingsarbetet för reducering av utsläpp. 
I Kalifornien och Japan finns det tiotals anläggningar med 
vatten- eller änginsprutning och/eller med SCR-anläggning för 
att reducera NOx-utsläppen. I vissa delar av Kalifornien bör 
värmeåtervinningspannan nuförtiden förses med katalytisk 
NOx-reducering (9ppm) och samtidigt med katalytisk CD-reduce
ring. 

Troligtvis utvecklas å ena sidan de torra lov-NOx-brännarna 
tillräckligt snabbt och troligtvis hålls å andra sidan miljö
skyddskraven i Norden på en förnuftig nivå, så att gastur
binkraftverken i de nordiska länderna kan byggas utan kataly
tisk reduceringsutrustning, vilket också är önskvärt. 
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Det kanske kraftigaste utvecklingsarbetet inom gasturbintekni
ken, som beskrivits noggrannare i kapitlen 7.3 och 7.4, gäller 
reducering av utsläpp. Angående industrigasturbiner har ABB, 
KYU och GE alla redan en kommersiell version av sina "dry low
NO "-brännare, åtminstone för de största gasturbinerna. Det 
fifins ännu problem t.ex. olje- och naturgasförbränningen med 
förblandad flamma i samma brännare, utsläppsnivån vid dellast 
och användningen av stödbrännare. Utvecklingsarbetet pågår och 
mycket kommer att ske inom de närmaste två eller tre åren. De 
mindre gasturbinernas utveckling kommer troligen att ske något 
senare. 

8.3 Gasturbinprocessens verkningsgrad 

Utvecklingsarbetet fortsätter då å ena sidan förbränningen 
utvecklas till mer miljövänlig och å andra sidan gasturbinens 
verkningsgrad förbättras. Det väsentliga i processen är då 
turbinens ingångstemperatur, vars höjning skulle möjliggöra 
en ökning av verkningsgraden. I praktiken är det materialets 
temperaturhållfasthet i de första skovelzonerna som begränsar 
temperaturhöjningen. Det betyder att en höjning av temperaturen 
förutsätter utvecklingsarbete inom kylningstekniken och mate
rialtekniken. 

De första turbinzonernas rotor- och statorskovlar kyls i en 
modern gasturbin med utloppsluften från kompressorn. I skov
larna finns det fina kylkanaler, i vilka tryckluften strömmar. 
Kylluften lämnar skoveln vid dess bakkant och sålunda strömmar 
kylluften i varje zon förbi en del av turbinen utan att utföra 
arbete, vilket sänker verkningsgraden. Kylningsbehovets ökning 
och därigenom ökningen i kylluftens massflöde har en försäm
rande inverkan på verkningsgraden. 

Då materialtekniken utvecklas dvs de första zonernas (på nickel 
baserade superlegeringarnas) temperaturhållfasthet ökar kan 
man antingen minska kylluftflödet eller höja förbränningstem
peraturen, vilka båda höjer verkningsgraden. 

T.ex. ABB har ett nytt skovelmaterial på kommande, med vilket 
man kan använda nuvarande temperaturer utan kylning, varvid den 
kylda skoveln kan ersättas med en okyld eller förbränningstem
peraturen höjas vilket medför att verkningsgraden stiger. 
Materialets pris följer dock silvrets pris. 

Med moderna industrigasturbiner når man med den nuvarande 
tekniken i bästa fall verkningsgrader kring 34 % och med 
moderna flygmotorderivat-baserade maskiner i bästa fall verk
ningsgrader kring 38 %. 
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Ytbehandling 
Det främsta målet med skovlarnas ytbehandling är inte att höja 
verkningsgraden utan att skydda det egentliga skovelmaterialet 
mot korrosion. En höjning av förbränningstemperaturen för att 
höja verkningsgraden ökar behovet av att belägga skovlarna, 
som är ett av målet för utvecklingsarbetet. Vid ytbehandlingen 
breder man ut ett enhetligt skyddande materiallager på skovel
materialets yta. T.ex. vid PLASMAGUARD-ytbehandlingen, som GE 
har patenterat, sprutas plasma bestående av kobolt, krom, 
aluminium och yttrium med hög hastighet vid lågt tryck på den 
förvärmda skovelns yta. 

8.4 Kombiprocessens verkningsgrad 

Som redan konstaterats i samband med bild 37 uppnås maximivär
det för turbinens simple-eyele-verkningsgrad vid en lägre 
avgastemperatur än maximivärdet för kombiprocessens verknings
grad. De nya industrigasturbinmodellerna har höga rökgastem
peraturer (Frarne 9F, V94.3, V64.3:570-580 °C och Frame 6, 9E, 
TYPE 13E: 520--540°C ,de tre sista redan i drift, målet för 
ABBs utvecklingsarbete är ca. 560-600 °C), och därtill höga 
simple-cycle-verkningsgrader, så de lämpar sig utmärkt för 
kombi processen. 

T.ex. Frame 9F (GE, Alsthorn), vars effekt är ca 212 MV har en 
rökgastemperatur som är nästan 600 °C, varvid det är möjligt 
att använda mellanöverhettning i ängkretsen och vid ISO-till
ståndet uppnå 53 % verkningsgrad vid elgenerering i kondens
verkstillärnpningar. Elgenereringens verkningsgrad i Pegus 12-
kombiverket, som ABB har byggt och som baserar sig på gastur
binen TYPE 13E (150 MY), är vid ISO-tillståndet i bästa fall 
ungefär 52 %. 

I stora kondenskraftverk, i vilka en höjning av verkningsgraden 
är viktig, kornmer man troligen i framtiden att använda kopp
lingar, som presenteras i nästa avsnitt. Dessa mer komplicerade 
kopplingar höjer investeringen och förbättrar inte anlägg
ningens tillgänglighet och pålitlighet. Av denna orsak kommer 
man fortsättningsvis i framtiden i fjärrvärmeverk och speciellt 
i industrins mottrycksverk att använda vanligare kopplingar 
(t.ex. bilderna 18 och 22) och gasturbiner (bilaga 2 och 3). 

År 1978 startade i Japan 11 Moonlight 11 -projektet, vars mål var 
att utveckla en stor gasturbin med hög verkningsgrad. Efter 
förplaneringen beslöt man sig för en tvåaxlad gasturbin, i 
vilken luftens komprimering är delad till två skeden liksom 
också förbränningen. Mellan lågtryckskompressorn och hög
tryckskompressorn finns luftens rnellankylning. Avgaserna efter 
den första förbränningen expanderar i hög- och mellantrycks
turbinen och efter den andra förbränningen expanderar avgaserna 
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i lågtrycksturbinen. Högtrycksturbinen roterar högtrycks
kompressorn och mellan- samt lågtrycksturbinen roterar låg
tryckskompressorn och generatorn. Högtrycksturbinens ingångs
temperatur är 1300 °C och lågtrycksturbinens 1200 °C. Tryck
förhållandet är 55. 

Testkörningarna med den nya 100 MW gasturbinen som tog tre och 
ett halvt år i anspråk slutade år 1987. Målet, dvs en verk
ningsgrad över 50 % uppnåddes. Gasturbinen har ytterligare 
utvecklats så, att högtrycksturbinens ingångstemperatur har 
höjts till 1400 °C. Testkörningarna med keramiskt belagda 
högtrycksturbinskovlar avslutades i januari 1988. Rökgastempe
raturen efter gasturbinen är 660 °C. Med den vidare utvecklade 
gasturbinen tror man sig uppnå en 55 % kombiverkningsgrad. 

8.5 Gasturbinens nya användningsändamål 

För att kunna sammankoppla två exceptionellt viktiga saker i 
kraftproduktionen dvs å ena sidan en hög verkningsgrad och å 
andra sidan ett billigt bränsle med stora tillgångar har man 
utfört mycket utvecklingsarbete på IGCC-processen (integrated 
coal-gasification combined-cycle), PFBC-processen {pressurized 
fluidized bed combustion) och på direkt koleldning i gasturbin. 

I IGCC-processen förgasas kolet i en skild trycksatt förgasare 
och förbränns härefter i en vanlig gasturbin i ett kombiverk. 
Tillsvidare finns det inte IGCC-kraftverk för industriellt 
bruk. Det finns dock många provanläggningar:t.ex Cool Water i 
Förenta Staterna, Lurgi-Steag i Lunen, Västtyskland (båda 
tagna ur drift). 

I PFBC-processen förbränns kolet i en skild brännkammare vid 
högt tryck. De renade avgaserna leds därefter till gastur
binen. För närvarande byggs tre PFBC-kraftverk: Värtan i 
Stockholm, Tidd i Förenta staterna och Escatron i Spanien. 
Anläggningarna planeras och byggs av ABB Carbon. Gasturbinen i 
alla anläggningar är Asea Stals GT35p-version av GT35. 
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9. Sammanfattning 

9.1 Gasturbinillverkare 

I Europa finns stora tillverkare, såsom ABB och siemens (KYU), 
vilka själva har utvecklat sina gasturbiner, och Alsthorn, som 
tillhör GE-familjen. Det finns även mindre tillverkare i Europa 
vilka tillverkar gasturbiner enligt licens- och samarbets
kontrakt (t.ex. AEG, John Brown, Ruston och Thomassen) samt 
tillverkare som också har egna gasturbiner (t.ex. Rolls-Royce 
och Fiat). Under de senaste åren har gasturbintillverkningen 
kraftigt koncentrerats och troligen kornmer den att koncentreras 
ännu mer inom den närmaste framtiden. 

Då det gäller större gasturbiner kommer General Electric 
Company (USA) med sina familjemedlemmar och då det gäller 
mindre gasturbiner Solar och Allison att också i framtiden 
vara möjliga utomeuropeiska gasturbintillverkare för de nordis
ka länderna. 

I Japan går utvecklingsarbetet inom kraftverkstekniken snabbt 
framåt. Trots att utredningsförfrågan sändes till flera japans
ka tillverkare (Hitachi, IHI, Kawasaki, Mitsubishi, Mitsui och 
Toshiba) innehåller raportten endast litet data på detta 
område. Svar erhölls endast av Kawasaki. (En av de andra 
svarade att den europeiska marknaden inte intresserar). 

9.2 Gasturbin i kraftproduktion 

I framtiden kornmer miljöaspekter att inverka på gasturbinens 
roll i kraftproduktionen. Detta sker på följande sätt: 

- naturgasen är det miljövänligaste fossila bränslet och därför 
kommer den att öka sin andel i kraftproduktionen och indust
rins energiförsörjning. Gasturbinen är alltid en väsentlig 
komponent vid gaseldning. 

- koleldning i konventionella kraftverk blir dyrare då de måste 
utrustas med deSO - och deNO -anläggningar. Nya processut
veklingar såsom t~ycksatt fö~bränning och trycksatt kolför
gasning i en kombiprosess kommer att förbättra sin ekonomiska 
ställning i förhållande till konventionella kraftverkskoncept 
på grund av en högre verkningsgrad. Därför ser det ut som om 
gasturbinen i framtid också kommer att vara en komponent i 
koleldade kraftverk. 

Själva gasturbinutvecklingen har också inverkat och kommer 
även i framtiden att inverka på gasturbinens betydelse inom 
kraftproduktionen: 

- tillgängligheten för alla tillverkares gasturbiner har under 
den senaste tiden ökat. 
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- trenderna för gasturbinens och kombiprocessens verkningsgra
der är också positiva 

- utvecklingsarbetet gällande reducering av utsläpp pågår 

På basen av resultaten i denna raport kan man säga att gastur
binen och kraftproduktion som baserar sig på denna är ett 
pålitligt och konkurrenskraftigt alternativ. 





UTREDNING 
EV-86304-01, Nordisk Gasteknisk Center 
Gasturbinernas tekniska nivå 

EV/JTT/HJJ/KHK/JAH 

BILAGA l 

30.06.1989 

Representanter och service-organisationer i de nordiska länderna: 

ABB 

AEG 

DANMARK 

ABB Kraft A/S 
Ved Vesterport 6 
DK-1612 Kobenhaven V 

FINLAND 

NORGE 

Strömberg Industry 
P.O. Box 10 
SF-02611 Espoo 

EB Energy 
Ulvenvein 75 
N-0501 Oslo 5 

SVERIGE 

ABB Stal AB 

S-61220 Finspong 

FINLAND 

NORGE 

Sähköliikkeiden Oy 
P.O.B. 88 
Sähkömetsä 
01301 Van taa 

AEG Norge A/S 
Postboks l 28 Karldbakken 
Stansevein 6 
N-0902 Oslo 9 

SVERIGE 

Elektriska AB AEG (Väst.) 
Box 41 03 
S-42202 Hisingsbacka 

Telex: 
Telefon: 
Telefax: 

Telex: 
Telefon: 
telefax: 

Telex: 
Telefon: 
Telefax: 

Telex: 
Telefon: 
Telefax: 

Telex: 
Telefon: 
Telefax: 

Telex: 
Telefon: 
Telefax: 

Telex: 
Telefon: 
Telefax: 

22971 danbb dk 
+45 l 154 717 
+45 l 146 828 

124 709 str 
+358 o 59 111 
+358 o 59 6363 

71265 ne n 
+47 2 644 970 
+47 2 642 752 

640 045 stal s 
+46 122 810 00 
+46 122 197 00 

124431 
(003580) 83 81 
(003580) 83 59 51 

19961 
+47 2 16 11 11 
+47 2 16 29 os 

2339 
(004631) 58 os 20 
(004631) 52 82 41 

1/5 
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ALSTHOM 

DANMARK 

Rosenfelt and Yest Aps 
Stenlose Center 95 
DK-3660 Stenlose 

FINLAND 

NORGE 

Oy Soffco Ab 
PB 28 
SF-02611 Espoo 

Alsthom International A/S 
Norsen Base, Tangen 10 
N-4070 Randaberg 

Alsthom International 
Kronprinsesse Harthas PL.l 
P.o. 1366 Vika 
N-0114 Oslo 

SVERIGE 

CENTRA X 

Herr Ebbe Beck Friis 
Artillerigatan 16 
S-11 451 

DANMARK 

Thomas Scmidt 
Krogshojvej 30 
DK-2880 Kobenhaven-Bagsvaerd 

FINLAND 

Masino Oy 
Tiilitie 3 
SF-01720 Vantaa 

30.06.1989 

Telex: 
Telefon: 
Telefax: 

Telex: 
Telefon: 
telefax: 

Telex: 
Telefon: 
Telefax: 

Telex: 
Telefon: 
Telefax: 

Telex: 
Telefon: 
Telefax: 

Telefon: 

Telefon: 

42 561 
17 20 00 
17 25 24 

125 313 
596 033 
596 726 

73 974 

BILAGA l 

+47 2 59 94 88 
+47 2 59 95 40 

76 400 
42 64 25 
42 45 79 

11 981 
67 43 18 
97 94 30 

298 12 33 

0840 166 

215 
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DRESSER-RAND-POYER 

DANMARK 
FINLAND 
NORGE 

Dresser-rand Power 
P.O. Box 1010 
N-3601 Kongsberg 
Norge 

SVERIGE 

Mr. Arne Skog 
Nordiska Energi Ab 
stationsgatan l 
S-77600 Hedemora 

GENERAL ELECTRIC 

GE Power Systems 
General Electric Technical 
Service company, Inc 
Beech House, 373-399 London Rd 
Camberley, Surrey GU15 3HR 
ENGLAND 

FINLAND 

Enegico Oy 
Lastenkodinkuja l 
00180 Helsinki 
Finland 

SVERIGE 

Telex: 
Telefon: 
Telefax: 

Telefon: 
Telefax: 

Telex: 
Telefon: 
Telefax: 

Telefon: 
Telefax: 

International General Electric Ab 
Kistagången 19 
BOX 1203 
S-163 13 Spånga-stockholm 
Sweden 

Telex: 
Telefon: 
Telefax: 

BILAGA l 

77 279 drp n 
47 3 737 070 
47 3 737 080 

46 225 15700 
46 225 13455 

85 83 92 GEISSD-G 
44 276 682 021 
22 276 691 635 

358 o 693 3522 
358 o 693 3535 

10493 ingecos 
46 8 793 9500 
46 8 752 0767 

3/5 
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KAVASAKI 

DANMARK 
FINLAND 
NORGE 
SVERIGE 

MYM Diesel und Gastechnik GmbH 
c/o KHD AG, Dept. AD-G! 
Deutz-Mulheim Strashe Tor 9 
5000 Koln 80 
West Germany 

KV AERNER BRUK 

DANMARK 
FINLAND 
SVERIGE 
NORGE 

Kvaerner Bruk A/S (KB) 
Enebakkveien 71 C 
Postboks 3610 6b 
N·-0135 Oslo l 

SIEMENS KYU 

DANMARK 

Siemens A/S 
Hovedkontor 
Borudvang 3 
DK-2750 Ballerup 

FINLAND 

NORGE 

Slemens Oy 
Aikatalo 
Mikonkatu 8 
SF-00100 Helsinki 

Siernens A/S 
Ostre aker vei 90 
N-0518 Oslo 5 

SVERIGE 

Siemens Ab 
Hälsingegatan 40 
S-10435 Stockholm 

30.06.1989 

Telex: 
Telefon: 
Telefax: 

BILAGA l 

8812245 
(0221) 822 3590 
(0221) 822 3038 
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TURBO POYER AND MARINE SYSTEM 

DANMARK 
FINLAND 
NORGE 
SVERIGE 

Turbotec 
Prinzenhoehe 45 
D-4330 Muelheim/R 

BILAGA l 
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30 16.89 

Nt Tillvet"kare 

ABS ( SUl.Ztll.) 
: ABB l ST.AL l 
3 ABS (BBC) 
·1 ABB (BBC) 
5 ABB (BBC) 
6 ABB (SBCI 
7 ABB (BBCI 
8 AEG 
9 MG 

10 AB.G 
11 AEG 
12 ALSTHOM 
13 ALSTHOM 
14 ALSTHOM 
15 CENTRAX 
16 CENTRAX 

17 """""" 18 DRESStll. RAND 
19 DRESSER RAND 
1 O DRESStll. RAND 
21 DRESSER RAND 
22 DRESSER RAND 
23 DRESSER RAND 
24 DRESSER RAND 
25 DRESSER RAND P0WER 
16 ORESSER RAND P0WER 
27 DRESSER RAND POWER 
28 ~'IA'X AVlAZ!oNE 
29 FIAT AV!AZIONE 
30 FIAT AVIAZIONE 
31 GE 
32 GE 
33 GE 
34 GE 
35 GE 
36 GE 
3"7 GE 
3 8 JOHN BROf'lN 
3 q JOHN BROWN 
40 JOHN SROWN 
41 KAWASAIU 
42 IW'OISAKI 
43 KAWASAKI 
4 4 KAW>.SA1U 

45 """"""' 
4 8 """"""" 

4 7 """"""' 

l = Tillverkningstyp 
E = egen 
L= lieens 
s "' sa..marbete 

Gasturbintyp och namn 

GT 10 
GT 35 
TYPE 11 
TYPE 13 
TYPE 13E 
T'<" 8 
TYPE 9 
G 3142 
G 5371 
G 6541 
G 9161 
PG 5371 
PG 6541 
PG 9161 
0: 350 KB5 
0: 350 KH 
0:571 
DR-160 Avon 1535 
DR-290 RB211-24C 
DR-300 !M 2500-PE 
DR-460 (LM 5000) 
DR-60 (LM 1600) 
DR-61 U! 2500-GE 
DR-990 

'G S 
KG2-3 C 

KG2-3 E 
TG.20 B7 
TG .20 B9 
TG.50 05 
LM1600 
00500-PE 
LMSOOO-PC 
PG53"71 IPAI 
PG6541 (B) 
PG9161 (El 
PG9281 (F) 
HEAW DU'I't FR1II1E:: 5 
HEAVY DUTY FRAME 6 
HEAVY DUTY FRAME 9 
MlA-01 
MlA-03 
MlA-U 
MlT-01 
MlT-03 
MlT-13 
S2A-01 

2 = Nettoeleffekt ( ISO l MW 
3 "' Verkningsgrad ( rso J t 
4. = Antal axlar 

' ' 
' ' 
' ' ' c 
c 
c 
c 
c 

1 

L 
L,5 
L 
L 
c 
L 
L 
L 
L 
c 
L 
c 

' 
' ' L 
L 
L 

' ' 
' ' ' ' 
' L 
L 
L 

' ' 
' 
' ' ' 
' 

5 = Antal reglerbara IGV skovelzoner 

TEKNISK!>. DATA 

Enligt förfrågan utan 2 och 3 

2 

21,0 
18,4 
71,9 
98,2 
143,6 
47 ,l 
34,5 
10 ,O 
27 ,o 
39,0 
119 ,o 
26,3 
38,3 
116,4 
9,8 
6,8 
S,9 
15,0 
29,1 
21,9 
33,8 
12,8 
22,1 
9,2 
2,8 
1,S 
1,9 
39,9 
41,4 
124,6 
13,4 
21,1 
33,1 
26,3 
38,3 
116,9 
210 ,O 
24,8 
36,6 
82,6 
1,2 
1,S 
1,8 
2,3 
2,8 
2,1 
8,7 

3 

32,0 
32,4 
31 ,l 
32,1 
33,5 
31,6 
27,8 
25,0 
27,0 
32,0 
32,0 
27,7 
31,3 
31,9 
27,6 
26,6 
31,7 
28,8 
41,7 
34,6 
34,9 

34,6 
28,0 
21,2 
15,9 
16,0 
29,1 
31,9 
30,8 

33,6 
34,9 
27,4 
31,1 
32,0 
33,4 
27,4 
31,\ 
30,5 
20,9 
21,8 
26,0 
20,4 
21,4 
25,2 
21,9 

2 

' 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

' 3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

9 

2 
Q 
o 
o 
1 
1 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
1 
1 
1 
7 
7 
9 
7 
o 
o 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
8 
o 
8 
8 
8 
8 

o 

6 = Kompressionsförhållande 
7 = Antal kompressorzoner 
a = .Antal brännkammare 
9 = Antal turbinzoner 

6 

13,6 
12,0 
11,0 
11,9 
13,9 
16,3 
0,8 
7,1 
0,0 

11' 3 
11' 6 
lO' 2 
11,8 
12,1 
9,7 
0,5 
12,7 
0,2 
19,8 
18,8 
26,0 
21,5 
18,8 
12,5 
6,S 
9,8 
9,6 
11,0 
14 ,O 
14 ,O 
21 ,s 
18 ,o 
30,0 
10,0 
11,"7 
12,0 
13,6 
10,2 
11,8 
11,8 
8,8 
9,2 
9,8 
8,8 
9,2 
9,8 
9,8 

18 
16 
17 
18 
10 
12 
1S 
1S 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
19 
14 
17 
17 
17 
16 
19 
18 
16 
2 
1 
1 
1 
18 
10 
19 
18 
16 
19 
17 
17 
17 
18 
17 
17 
17 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

7 

1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
18 
18 
14 
18 
10 
14 
6 
6 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

' 18 
1 
1 
1 
18 
18 
14 
18 
18 
10 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 

9 
6 
s 
s 
s 
3 
9 
1 
2 

' 3 
2 

' ' 9 
9 
s 

' 4 

' 6 
9 
4 
6 
2 
1 
1 

' 3 
4 
4 

' 6 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 

' 3 
3 

' 3 

9 18 

7700 

3588 

6339 
4587 
6500 
5100 
5100 
3000 
5100 
5100 

14250 
14571 
11437 
5500 
5130 
3000 
3000 
6800 
5250 
"7240 
12000 
1800 
18800 
4918 
5400 

7000 
3600 
3600 
5100 
5100 

5100 
5100 
3000 
22000 
22000 
22000 
22000 
22000 
22000 
31500 

11 

3000 
3000 

1500 
1500 
1500 
1500 
1500 

1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
3000 
3000 

3000 
3000 

3000 
3000 

1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 

10 =växelns rotationshastighet in (~) 
11 = växelns rotationshasti~het ut (rpm) 

12 = ~åxelns maximikapacitet (kW) 

12 

28000 

75000 

55000 
41000 

4850 
6300 
6177 

4925 

1910 
1910 
4500 
60000 

29200 
51000 

SillA l 

CD -r ,. 
'"' ,. 
N 

-'
N 
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N< .. 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
ss 
56 
57 
58 

l 

Tillverkare 

ROLS ROYCE 
RO!.S ROYCE 
ROLS ROYCE 
R!JSTON 
RUSTON 
RUSTON 
S!EMENS KWU 
SIEMENS KWU 

"'""' "'""' 80u.R 

Tillverkningstyp 
E = egen 
L "' licens 
9 samarbete 

Gasturbintyp och namn 

.AVON 1535 
RB211 

""' RUI 1600 
RUI 2500 
IltM 5000 
V64.3 
V94.2 
CENTAUR H 

"""' SA1'URN 150 o 

2 "' Nettoeleffekt 
3 "' verkningsgrad 
4 ., .Antal axlar 

(150) MW 

USO)% 

l 
--
' ' ' 
' 
' ' ' ' 
' ' ' 

5 Antal reglerbara IGV skovelzoner 

2 
---
15,0 
24,2 
12,1 
13,0 
21,0 
33,0 
53 ,O 
150,0 
3,1 
8,8 
1,1 

' 7 
8 

' 

TEKNISKA DATA 

Enligt förfrigan utan 2 och 3 

3 4 5 
--- --- ---
29,3 2 
34,7 2 l 
33,5 2 

2 2 
34,0 l l 
25,0 2 l 
33,9 l 4 
33,4 l l 
26,4 l 3 
31,1 2 ' 21,6 l o 

Kompress ionsförh.illande 
.Antal kompressorzoner 
Antal brännkammare 
Antal turbinzoner 

' 7 8 9 lO 

--- --- --- -
9,2 
20,0 
19 ,O 
22 ,o 
18,0 
30,0 
15,8 
10,6 
9,5 
16,0 
6, 7 

17 • 5 5000 
12 l 4 4800 
16 lO ' 6350 
10 l 4 7000 
16 l 8 
19 l ' 16 2 4 5400 
16 2 4 5400 
11 l 3 14950 
15 l 2 S625 
s l 3 22562 

10 = Växelns rotationshastighet in 
11 "'v'.ixelns rotationshastighet ut 

12 = v'åxelns maximikapacitet (kW) 

11 

1500 

3000 
3000 
1500 
1500 
1500 

(<pm) 

(<pm( 

12 

16150 

""' 2 

CD 
~ 

r , 
" , 
N 

N 

" N 



7.89 PRESTATIONSFÖRMÅGA OCH PROCESSDATA "DA ' 
Enligt förfrågan 

" Tillverkare Gasturbintyp och namn Utetemperatur C Nettoeleffekt MW Verkningsgrad % Turb ingångstemp. c Avgastemp. C Avgasmängd kg(s NOx-utsläpp dry mgN02ft!J 

---
""' GT 10 -25 25,8 33 ,O 506 " .,. GT 10 o 22,9 32,3 "' 82 .,. GT 10 25 21 ,O 31 '7 '" " ,, .,. GT 35 -25 20,2 31,8 335 u o 

s ABB GT 35 o 18,5 31,3 365 >02 
6 AAB c-;T 35 25 17' 4 30,6 380 95 
7 AAB '!"fl'E 11 -25 73,7 30,1 m 326 
8 AAB ·:YPE 11 o 73,4 30,1 519 303 
9 ""' Ti'PE 11 25 67,8 29,7 526 287 

" ""' Ttl'E 13 -25 113,5 32,0 475 m 
u ""' TI!'PE 13 o 101,9 31,7 .., 409 

" ""' Ti'PE 13 25 93,7 31,2 496 390 
u ""' Ti'PE 13E -25 172,6 34,5 509 555 

" ""' TIPE 13E o 154,4 34,1 m 520 
25 ""' Ti'PE 13E 15 142,2 33,6 522 496 

" .,. TIPE 8 -25 53,4 31,4 "' 198 
n .,. Ti'PE 8 o 48,2 30,8 521 "' " ABB Ti'PE 8 25 44,5 30,4 "' m 

" ABB TIPE 9 -25 39,9 27,1 499 185 
20 ""' Ti'PE 9 o 35,2 26,8 511 170 

" ABB Ti'PE 9 15 31,9 26,2 519 "' " "'-'THHM PG 5371 -25 29,4 30,0 957 439 142 239 
23 A<StHOM PG 5371 o 28,6 29,2 957 "' 131 254 
24 "'-'THOM PG 5371 15 25,8 28,4 957 486 '" 250 
25 "'-'THOM PG 6541 -25 47,9 32,4 1104 519 162 m 

" "'-'THOM PG 6541 o 41,9 31,8 1104 534 148 335 
27 "'-'THOM PG 6541 25 38 ,O 31,1 1104 543 139 330 
28 "'-'THOM PG 9161 -25 145,0 33,9 1104 508 478 249 
29 "'-'THHM PG 9161 o 126,9 33,2 1104 523 434 26> 
30 "'-'THOM PG 9161 15 115,2 32,7 1104 532 408 257 

" '"""""' ex 350 KB2 -25 4,4 28 ,s 543 17 
32 """""" ex 350 KB2 o 3,9 27 '7 556 36 

" """""" ex 350 KB2 25 3,5 26,9 568 " 34 """""" ex 350 m -25 6,0 37,8 477 20 
35 """"" ex 3So m o 5,9 37,4 512 " 36 CENTlW< ex 350 rn 15 5,7 37,2 524 " 37 OE<mW< ex 571 -25 6,5 31,6 520 " 38 """""" ex 571 o 5,9 31,4 529 21 
39 """""" ex 571 15 5,4 30,7 541 20 "' H 
40 DRESSER RAND DR-160 Avon 1535 -25 16,7 29,2 882 382 88 r 
H DRESSE:R RAND DR-160 Avon 1535 o 15,7 28,2 882 438 82 "' C7 
42 DRESSER RAND DR-160 Avon 1535 15 14,3 27,3 882 454 76 124 "' " DRESSER RAND DR-290 RB211-24C 15 23 ,a 34,3 1168 465 90 250 

" " DRESSER RAND DR-300 u-1 2500-PE " 20,7 35,0 1210 531 " 290 
45 DRESSER Rl'.ND DR-460 (LM 5000) 15 31,7 34,6 1161 450 124 280 

" DRESSER R1\ND DR-60 (LM 1600) -25 14,4 35,2 1193 440 52 
47 DRESSER RAND DR-60 (u-1 1600) o 14,1 34 ,s 1193 490 49 ~ 

'-
" 



30.06.89 PRESTATIONSFÖRMÅGA OCH PROCESSDATA ""' 2 

Enligt förfrågan 

N< Till verkare Gasturbintyp och namn Utetemperatur c Nettoe1effekt MW Verkningsgrad 't Turb ingångstemp. c Avgastemp. c Avgasmängd kg/s NOx-uts1äpp dry mgN02J'MJ 
-

" DRESSER RAND OR-60 (LM 16001 15 12,4 33,5 1193 "' 45 250 

" ORI>SSER RAND OR-61 LM 2500-GE -25 22,3 35, '7 1210 452 75 
50 ORESSER RAND OR-61 LM 2500-GE o 22, '7 35,3 1210 523 71 
51 ORESSER .RANO OR-61 Ul 2500-GE 15 21,0 34,8 1210 53l 68 290 
52 DRESSER .RANO DR-990 -25 4,3 29,3 957 417 " 53 ORSSSER RAND OR-990 o 4,3 28,6 1034 47l 2l 
54 ORSSSER RAND DR-990 15 4,0 28,0 1048 488 20 Jll 
55 DREssER RAND POWER KG 5 -25 3,6 21,3 870 "' 24 
56 ORESSER RAND POWER KGS o 3,1 20,5 870 "' " 57 ORESSER R1\NO POWER KG 5 lS 3,0 19,8 ., 506 2l 202 
58 DRI>SSER R1\NO POWER KG2-3 C -25 1,5 15,6 720 "' 15 
59 ORESSER RAND POWER KG2-3 C o 1,5 15,5 e u 555 14 
60 ORI>SSER RAND POWER KG2-3 C 15 1,4 14,8 829 577 15 111 
61 DRESSER RAND POWER KG2-3 E -25 2,1 16,5 810 520 17 

" ORESSER RAND POWER KG2-3 E o 2,0 16,4 SJO 543 16 
63 ORESSER RAND POWER KG2-3 E lS 1,8 15,9 830 550 lS ll7 

" FIAT AVIAZIONE TG.20 B7 -25 45,0 30,6 1044 510 176 600 
65 FIAT AVIAZIONE TG.20 B7 o 40,0 29,5 1044 518 168 "' 66 F!A'l' AVIAZIONE ro.20 B7 15 36,4 28 '7 1044 525 160 650 
67 FIAT AVIAZIONE TG.20 B9 -25 51,0 33,5 1085 490 181 760 
68 FIAT AVIAZIONE TG.20 B9 o 45,4 32,3 1085 500 167 790 
69 FIAT AVIAZIONE TG.20 B9 15 41,0 31,4 1085 508 158 810 
70 FIAT AVIAZIONE TG.SO DS -25 15,6 34,8 1085 480 s u 690 
71 FIAT AVIAZIONE TG.50 05 o 13,6 33,8 1085 "' "' no 
n FIAT AVIAZIONE TG.SO 05 15 12,4 33,0 1085 500 "' 740 
73 " 00500-PE -25 21,8 35,8 799 534 75 "' 74 " U12500-PE o 22,7 35,0 799 527 71 327 
75 " U12500-PE 15 20,9 34,7 799 456 68 "' 76 " UISOOO-PC -25 46,1 3'7,4 702 m 157 386 
77 " U15000-PC o 38,5 36,5 702 "' lJ8 l7S 
78 " t.MSOOO-PC 15 33,3 35,4 450 l2S 35l 
79 " PG5371 (PAI -25 33,3 29,9 452 143 m 
80 " PG5371 (PA) o 28,8 29,1 477 132 237 
81 " PG537l (PA) 15 25,8 28,2 "' 124 "' " " PG6541 (B) -25 47,8 32,4 518 163 200 
83 " PG6541 (Bl o 41,8 31,7 533 148 200 .. " PG6541 (Bl 15 37,9 31,1 "' 139 200 
85 " PG9161 (E) -25 144,0 34,0 "' 479 "' " " PG9161 (El o 126,9 33,4 523 "' 259 
87 c' PG9161 (E) 15 115,7 32,8 533 <lO 254 ro .. PG9281 (F) -25 246,9 34,9 "' 700 

~ 

" 310 r 
89 " PG9281 (F) o 227,8 34,3 578 645 3l7 )> 

90 ,, PG9281 (F) 15 208,0 33 ,s 589 6ll 302 
C7 
)> 

" .JOHN BROWN IIEAVY Dl1TY FRAMI: 5 o 29,0 29,3 "' m lJl 
92 .JOKN BROWN HEAVY DUTY F'RAME 5 15 25,9 28,5 957 "' 124 m ~ 

93 .JOHN BROWN !IEAVY D\1I'Y FRAMI: 6 o 41,8 31,8 1104 531 141 

" .JOI!N BROWN HEAVY Dt!rY f'RAME 6 15 38 ,O 31,1 1104 su 139 "' 95 JOHN BROWN RUVY DUT'l FRAME 9 o 126 ,a 33,3 1104 521 "' N -, 
~ 



JO 6.89 

" Tillverkare Gasturbintyp och namn Utetemperatur c 

,, JOHN BROWN HEAVY DUTY F1W1E 9 15 
9 """'"'" MlA-01 15 

" """""" MJ.A-03 15 
9" """""""' MlA-13 15 

100 """"'""' MlT-01 15 
10: """""" MlT-03 l5 
10/. """""""' 'UT-13 15 
103 RUS'l'ON l'li! 1600 -25 
104 RUSTON d..M 1600 o 
105 RUS'I'ON rli'l 1600 15 
106 RUSTON RL!1 2500 -25 
107 RUSTON r.LM 2soo o 
108 RUS'I'ON RU1 2500 l5 
100 RUS'I:'ON RLM 5000 -25 
110 RUSTON RLM 5000 o 
111 RUSTON RLM 5000 15 
112 SI!':MENS KWU V64.3 -25 
113 SIEMENS KWU V64.3 o 
114 SIEMENS KWU V64.3 l5 
m SIEMENS KWU V94.2 -25 
w SIEME:NS KWU V94 .2 o 
117 S!EMENS KWU V94 .2 15 
118 "'""" <XNTMR H -25 
119 'o""' CENTAUR H o 
120 'o""' CENTAUR H 15 
121 50L>.R - -25 
m 'o""' - o 
123 'o""' - 15 
>29 "'""" S.ATI.IRN 1500 -25 
125 "'""" S.ATURN 1500 o 
126 'o""' S.ATURN 1500 15 

PRLSTATIONSFÖRMÅGA OCH PROCESSDATA 

Enligt fÖrfrågan 

Nettoeleffekt MW Verkningsgrad 'l; Turb ingingstemp. C Avgastemp. c 

115,2 32,6 1104 m 
1,0 19,6 920 505 
1,9 20,3 980 SS5 
1,5 24,0 1030 SS5 
2,0 19,6 920 505 
2,6 20,3 980 ss o 
2,9 24,0 1030 SS5 

14,8 36,2 690 925 
14,8 35,9 799 979 
12,8 34,5 799 489 
21,7 35 1 5 957 
22,3 34,8 528 
20,8 34,4 535 
45,7 37,3 921 
37,8 36,3 496 
32,6 35,2 "' 63,9 35,1 1130 517 
56,7 34,0 1130 535 
51,5 33,1 1130 591 

172,6 34,2 1060 512 
158,6 33,3 1060 595 
144,7 32,6 1060 552 

9,6 28,7 507 
9,1 27,9 516 
3,7 27 ,l 523 

10,6 31,3 453 
9,5 31,0 962 
a,5 30,4 472 

1204,0 23,1 467 
1126,0 22,7 501 
1028,0 22,2 506 

Avgasmängd kg/s 

"' ' ' 7 
15 
18 
15 
52 
99 
45 

157 
197 

" 157 
197 
129 
193 
180 
172 
567 
529 
504 

19 
18 
18 
93 

" " 7 
7 
6 

SIDA 9 

NOx-utsläpp dry 
---

278 
65 

" 100 
65 

" 100 
209 
245 
m 
377 
971 
307 
377 
370 
398 

" " " 55 
55 
55 

199 
165 
297 
247 

"' 273 
127 
136 
193 

mgN02jM.J 

"' ~ r 

"' " "' '-" 

'-" 

" '-" 





UTREDNING Bilaga 
EV-86304-01, Nordisk Gasteknisk Center 
Gasturbinernas tekniska nivå 

EV/KHK l (2) 

Gasturbinförfrågan: gasturbintillverkare som förfrågades: 

s = förfrågan skickades åt tillverkaren 
ö förfrågan överlämnades åt tillverkaren 

1. AEG Kanis GmbH, Gas Turbine Division, Essen BRD (s) 

2. ABB (Asea Stal), Gas Turbine Division, Finspang Sweden (s) 

ABB (BBC), Baden Schwitzerland 

ABB (BBC), Mannheim Schwitzerland 

ABB (Sulzer), Gas Turbine Department, 
Vinterthur Schwitzerland 

3. Allison, Gas Turbine Division, Indianapolis, USA 

4. Alsthom, Gas Turbine Department, Belfort France 

5. Centrax Limited, Gas Turbine Division, Devon England 

6. Cooper Rolls, Inc, OH USA 

7. Dresser Rand Power, Houston USA 

8. Fiat Aviazione, Gas Turbine Division, Torino Italy 

9. Garret Corporation, CA USA 

(ö) 

(Ö) 

(s) 

(ö) 

(ö) 

(s) 

(s) 

(s) 

(s) 

(s) 

10. Rolls-Royce plc, Coventry England (s) 

11. General Electric, Cincinnati USA (s) 

General Electric, Greenville USA (ö) 

General Electric, Schenectady USA (Ö) 

12. Hispano-Suiza, Industrial Gas Turbines Division, France (s) 

13. Hitachi, Ltd. Tokyo Japan (s) 

14. IHI-Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.,Ltd, 
Tokyo Japan (s) 



UTREDNING 
EV-86304-01, Nordisk Gasteknisk Center 
Gasturbinernas tekniska nivå 

EV/KHK 

15. John Brown Engineering Limited, Clydebank Scotland 

16. Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Hyogo Japan 

17. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, Tokyo Japan 

18. Mitsui Engineering, Tokyo Japan 

19. Ruston Gas Turbines Ltd., Lincoln England 

20. Siemens KYU, Yest-Berlin, BRO 

21. Solar turbines Inc, San Diego USA 

22. Stewart & Stevenson Gas Turbine Sales, Houston USA 

23. Thomassen International BV, Rheden Netherlands 

24. Toshiba Corporation, Tokyo Japan 

25. Turbo Power and Marine Systems, Inc, Farmington USA 

26. Yestinghouse Canada Inc., Canada 

Yestinghouse Electric Corporation, USA 

Bilaga 

2 

(s) 

(s) 

(s) 

(s) 

(s) 

(ö) 

(Ö) 

(s) 

(s) 

(s) 

(s) 

(s) 

(s) 


