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SAMMANDRAG 

Målsättningen med projektet var att insamla data över fins
ka gasturbinanläggningar, som är under uppförande eller 
befintliga och som är anskaffade för kraftvärmeproduktion. 
Insamlade data behövs för mera precisa investeringsanaly
ser och för att få en pålitlig bild av driftserfarenheter. 

De i denna rapport angivna uppgifterna baserar sig på 
skriftliga och personliga intervjuer. 

Finlands första gasturbinanläggning togs i drift våren 
1975. Enligt uppgifter från augusti 1989 finns det i Fin
land tolv färdiga anläggningar och byggandet av tre pågår. 
Anläggningarnas gemensamma eleffekt uppgår till 850 MW och 
värmeeffekten till 1.200 MW. 

Allmänt kan man konstatera att uppföljning av och rapporte
ring om gasturbinanläggningarnas drift har organiserats 
bristfälligt i Finland. Det var mycket svårt att få jämför
bara uppgifter om anläggningarna. Några generella konk
lusioner kan man dock dra av projektet. 

De finska anläggningarnas anskaffningskostnader har varit 
mellan 1620- 4270 FIM/kWe (prisnivå 1989). Aterbetalnings
tiden för industrianläggningarna har varit under 5 år och 
för de kommunala anläggningarna under 10 år. 

Bl.a. miljövänligheten och det ringa behovet av driftsper
sonal har, förutom ett konkurrenskraftigt naturgaspris, 
befrämjat anläggningarnas tillkomst. 

Revisionsverksamhet och underhåll enligt leverantörernas 
rekommendationer har i allmänhet varit tillräcklig för att 
garantera hög verkningsgrad (70-89%) och tillgänglighet 
(88-97%) för de finska anläggningarna. 

Underhållskostnaderna har varit mellan 4 - 16 FIM/MWhe för 
turbiner av 40 MW.J70MWth effekt. För de nya små an
läggningarna, av storleksklass 4 MWe/BMWth' antas under
hållskostnaderna vara 7.5 - 11 FIM/MWhe• 

Allmänt taget kan konkluderas att driftserfarenheterna från 
de naturgaseldade finska gasturbinanläggningarna är positi
va. 
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ABSTRACT 

The aim of the project was to gether information on Finnish 
gas turbine plants - existing or under construction - which 
are acquired for heat and power production. The data gathe
red can be used for more precise investment analyses and 
for getting a reliable picture of operating experiences. 

Information given in this report is based on personal 
interviews and written questionnaires. 

The first Finnish gas turbine plant started operation in 
spring 1975. According to information from August 1989 
there are twelve plants in operation in Finland and three 
are being built. Their total electric power amounts to 
approximately 850 MW and heat power to l 200 MW. 

Generally it can be said that supervision of and reporting 
on the operation of Finnish gas turbine plants has been 
organized insufficiently. It was very difficult to get 
comparable information on the plants. Same general 
conclusions, however, can be drawn from the project. 

Purehese costs of Finnish plants have been between 1620 -
4270 FIM/kWe (price level 1989). Pay-back period for 
industrial plants has been less than 5 years, for municipal 
plants less than 10 years. · 

The price of natural gas has been competitive. Environmen
tal aspects and low requirement of operating personnel have 
also contributed to the establishment of new plants. 

Inspections and maintenance as recommended by suppliers 
have in general been sufficient to guarantee high 
avsilability {88-97%) and total efficiency (70-89%) of 
Finnish plants. 

Maintenance costs have been between 4 and 16 FIM/MWhe for 
turbines with 40 MWe/70 MWt.h power. Maintenance costs for 
new small plants of size category 4 MW.,/8 MWth are estimated 
at 7. 5 - 11 FIM/MWh •• 

The experiences from the operation of the plants have in 
general been positive. 
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2 
INLEDNING 

Målet med projektet var att redogöra för driftserfaren
heterna vid de naturgaseldade gasturbinanläggningarna 
vid de finska kraftvärmeverken. 

Någon liknande undersökning hade inte utförts tidigare. 

Avsikten var att insamla behövligt data med hjälp av 
ett skriftligt frågeformulär samt besök vid anläggning
arna. 

Frågeformulären skickades till alla anläggningar och 
avsikten var att få tillbaka formulären i samband med 
anläggningsbesöken. 

Allmänt taget kan konstateras att personalen vid de 
kontaktade anläggningarna hade en positiv inställningen 
till undersökningen men att de erhållna svaren kvalita
tivt var mycket olika. 

Detta har naturligtvis avsevärt försvårat utarbetandet 
av analysavsnittet med konklusioner, medeltal och rikt
värden samt inverkat på projektresultatet, som skulle 
göra det möjligt att genomföra detaljerade och exakta 
investeringsanalyser och ge en pålitlig och noggrann 
bild av den verkliga driften. 

Alla i rapporten angivna uppgifter är baserade på de 
skriftliga svaren och/eller personliga intervjuerna. 
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3 
ALLMÄNT OM GASTURBINER 

3.1 
Anläggnings- och gasturbintyper 

3.2 

Ett sätt att grovt indela anläggningar i två typer är: 
anläggningar med avgaspanna och kombianläggningar. 

I anläggningar med avgaspanna kan gasturbin-avgaspannan 
till typen vara antingen en vatten- eller en ångpanna 
varvid ångan, som vanligen är lågtrycksånga, leds di
rekt till en process. Till åtskillnad från kombipro
cessen använder man inte värme-energi från avgaspannan 
i elproduktion. 

Pannan kan vara utrustad med tilläggsförbränning. 
Tilläggsförbränningen möjliggörs av den stora syremäng
den i gasturbinens avgaser, vanligtvis ca 16 viktpro
cent, som kan användas i tilläggsförbränningen. 

Med en kombianläggning menas här en anläggning där 
rökgaserna från gasturbinen används vid ångproduktion. 
Det kan vara fråga om: 

- ängproduktion med gasturbin-rökgas 
- ångpannas matarvattenförvärmning med 

gasturbin-rökgas 

Kombianläggningens eleffekt och elutbytesfaktor, alfa
värde är högre än motsvarande för en gasturbin som är 
försedd med avgaspanna. 

Ett sätt att indela gasturbiner är: aero-derivativa och 
industriturbiner. I denna rapport behandlas främst 
turbiner av industrityp. Turbiner utvecklade av flygmo
torer (aero-derivativa} används mest som reservkraft
maskiner. 

Underhåll av gasturbiner 

3.2.1 
Faktorer som påverkar underhållsbehovet 

Bränsle, startningsfrekvens, variationer i belastning, 
omgivningen och underhållsverksamhetens art är 
faktorer, som har inverkan på underhållsbehovet. 

Eftersom det inte är nödvändigt att atomisera natur
gasen för förbränningsprocessen och gasflammans strål
ningsenerg~ ar liten, slits turbinen mindre av naturgas 
än av flytande bränslen. 



3.2.2 

Underhållsfrekvensen påverkas även av orenheter i 
bränslet. Detta gäller i synnerhet för fluider, vilkas 
orenheter förorsakar ökat byte av pumpar, mätapparater 
och bränsledysor. Orenheter kan även korrodera regler
ventiler och bränsledysor. 
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Vid varje start eller stopp utsätts hetgeskanalerna för 
avsevärda variationer i termisk belastning. Livstiden 
för gasturbindelar i anläggningar med varierande last 
är kortare än motsvarande för anläggning, som är i 
kontinuerlig drift. 

Belastning ända upp till nominalvärdet (base load) är 
av mindre betydelse för turbindelarnas livstid, medan 
drift vid spetslast, dvs över nominaleffekt, leder till 
en betydlig ökning i underhållsbehov. 

Rekommendationer för underhåll 

Gasturbinleverantörerna ger rekommendationer för normal 
underhållsverksamhet. 
Vid drift bör följande övervakas: 

avgastemperatur i förhållande till belastning 
temperaturvariationer i avgasen 
vibrationer 
igång- och nedkörningstider 

Gasturbininspektioner, som inte utförs under drift kan 
indelas i rutininspektioner och egentliga revisioner. 

Rutininspektionerna kan utföras under ett mycket kort 
uppehåll och deras inverkan på tillgänglighet är i 
allmänhet obetydlig. Vid översyn bör man fästa spe
ciell uppmärksamhet vid delarnas renhet. T.ex. olje
och luftfiltrens renhet minskar avsevärt slitage. 

Vid de egentliga revisionerna måste gasturbinens 
gaste delar demonteras, vilket är tidskrävande. 
de egentliga revisionerna räknas (se bild l): 

I revision av brännkammare 
II revision av hetkanaler 
III totalrevision 

vikti
Till 

I) Vid revision av brännkammare synas förbrännings
systemet i sin helhet, dvs 

bränsledysor 
brännkammarväggarnas beläggning 
brännkammartuber 

Gasturbinen är ur drift i två eller tre dagar, förut
satt att alla behövliga bytesdelar är tillgängliga. 
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Bild l. Gasturbinens revisioner och huvuddelar. 

II) Revisionen av hetkanaler kräver mera tid, i allmän
het två - tre veckor. Den består av samma åtgärder som 
brännkammarrevisionen, men dessutom öppnar man övre 
delen av turbinen för att syna skovlarna. Följande 
inspektioner utförs: 

- skovlarnas skick i turbinens alla steg, särskilt 
korrosion och rämningar samt skovlarnas kylningsöpp
ningar 

- rotorskovlarnas skick med hjälp av virvelströmsmät-
ning och penetreringsvätska 

- ledskovelregulatorns skick 
- lagerspel 
- skovelspel 

III) Totalrevisionen kräver den längsta tiden, i all
mänhet fyra - fem veckor. Vid totalrevision inspekteras 
samma saker som vid revision av brännkammare och het
kanal och dessutom 

- rotorn 
- kompressorns skovlar 
- alla lager och tätningar 

Turbinen öppnas och demonteras helt. Efter totalrevi
sionen och de eventuella reparationerna kan turbinen 
till sitt skick anses motsvara en ny turbin. 

Underhåll av generatorer 

Generatorn skall alltid synas i samband med gastur
binens egentliga revisioner. Under normal drift mäts 
och registreras temperatur och vibration såsom för 
turbinen. 
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Under avbrott granskas rutinmässigt 

filter 
lagrens tätningar 
rotors jordning 
växellådan 

Vid gasturbinens hetkanalinspektion borde följande 
synas 

statorns lindning 
kugghjulens skick i växelsystemet 

Vid gasturbinens totalrevision inspekteras dessutom 

generatorns rotor 
lager och spelvariation 
växelsystemet i sin helhet 
magnetiseringsaggregatet 
kopplingen mellan generator och turbin 

5 

Periodiska revisioner 

4 

översyn utförs vanligtvis då ett bestämt antal 
ekvivalenta drifttimmar gått, och t.ex. med följande 
intervaller: 

revision av brännkammare 1.000-8.000 h 
revision av hetkanal 5.000-10.000 h 
totalrevision 20.000-45.000 h 

Anläggningens driftsätt, de använda bränslena och 
omgivningsförhållandena bör beaktas när man bestämmer 
tidpunkten för revision. 

GASTURBINER l FINLAND 

Naturgasleveranserna till Finland inleddes år 1974. 
Finlands första gasturbinanläggning för kontinuerlig 
kraftvärmeproduktion, Mertaniemi I, togs i drift våren 
1975. Enligt uppgifter från augusti 1989 finns det i 
Finland tolv färdiga anläggningar och byggandet av tre 
pågår. Anläggningarnas gemensamma eleffekt uppgår till 
850 MW och värmeeffekten till 1.200 MW. Anläggningarnas 
läge framgår av bild 2. 

Längs det existerande naturgasröret har en stor del av 
gasturbinpotentialen redan utnyttjats. En betydande 
tillväxt förutsätter att gasröret dras vidare västerut. 
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1. Kymmene Oy, Vittmanstrand (Lappeenranta) 
2. Lappeenrannan Lämpövoima Dy, Vittmanstrand {lappeenranta) 

2.1 Mertaniemi l 
2.2 Mertaniemi II 

3. Neste Oy, Sköldvik (Porvoo) 
4. Tampetta Oy, Anjatankoski 
5. Lahden Lämpövoima Oy, Lahtis {Lahtil 
6. Tampereen kaupungin sähkölaitos, Tammerfors {Tampere) 
7. Imatran Voima Oy, Kouvota 
8. Imatran Energia Dy, Imatra 
9. Nastotan Energia, Nastota 
10. Neste Oy, Sköldvik {Porvoo) 
11. Imatran Voima Oy, lavastehus (Hämeentinna) 
12. Espoon Sähkö Oy, Esbo {Espoo) 
13. Karavan Energialaitos, Kervo (Keraval 
14. Imatran Voima Oy, Hyvinge {Hyvinkää) 
15. Hetsingin Kaupungin Energiataitos, Hetsingfors (Hetsinki) 

Bild 2. Gasturbinanläggningar i Finland /1/ 

6 

'· 



7 

5 
ERFARENHETER FRAN FINSKA GASTURBINANLÄGGNINGAR 

5.1 
Kymmene Oy, Villmanstrand, 25/40 MW, 1975 

5.1.1 
Bakgrund 

Anläggningens gasturbin blev färdig år 1975 och ligger 
i anslutning till pappersbrukets ångkraftverk. Anlägg
ningen byggdes för att tillfredställa brukets el- och 
värmebehov. 

Man beslöt sig för att skaffa en gasturbin därför att 
dess investeringskostnader var de lägsta (35 miljoner 
FIM/1975). Förstudierna tog ca 3 år. En konsultbyrå 
svarade för anläggningens totalprojektering och bestäl
laren för projektets övervakning. 

Turbinen är tillverkad av AEG Kanis och är till typen 
en industrigasturbin. AEG har tillverkat generatorn och 
Strömberg transformatorn. En ångpanna med naturgasbrän
nare tillverkad av Steinrnuller ~r kopplad till turbi
nen. Gasturbinens rökgaser används till ångpannans 
insugningsluft. Pannan har inga separata fläkter för 
insugningsluft och kan därför drivas endast när gastur
binen är i drift. 



5.1.2 
Beskrivning av anläggning 

Gasturbinens eleffekt är 25 MW (0°C). Kraftverket pro
ducerar ånga (33 kg/s, 12.5 bar, 220°C) till industri
anläggningens ängnät och fjärrvärme. Fjärrvärmeeffekt 
är ca 6 MW. Anläggningens förenklade process-schema 
presenteras i bild 3. 

33 kg/s 
12.5 bur, 220"[ 
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Bild 3. Process-schema för Rymmene Oy's gasturbin
anläggning 

Gasturbinanläggningen byggdes som grundlastanläggning 
med tanke på kontinuerlig produktion av el och värme. 
Till följd av ändringar i anläggningens ägandeförhål
landen inskränkte sig elbehovet, vilket har lett till 
att anläggningen drivs endast under vintermånader be
roende av värmebehovet. Arlig drifttid är numera ca 
3000 h. Anläggningens energibalans för år 1988 har 
presenterats i tabell 1. 
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Tabell 1. Gasturbinanläggningens energibalans 1988 

Energi (~h) 

Naturgas titt gasturbin 247 222 
Naturgas titt avgaspanna 61 410 
Otja titt gasturbin 23 

Producerad värme 147 546 
Producerad et 55 242 
Egenförbrukningset 1 102 

Gasturbinens kontrollrum ligger invid kraftverkets kon
trollrum. Utom kontrollrummets personal hör maskinre
paratör och elektriker till servicepersonal. Maskin
reparatör är i dagsarbete (40 h/vecka) och elektriker i 
halvtidsarbete. 

Gasturbinen startas med hjälp av dieselmotor. Förbrän
ningsluftkompressorn regleras med ledskensreglering. 
Anläggningen kräver ett minimigastryck på 17 bar. Som 
reservbränsle används lätt brännolja som man kan övergå 
till i drift utan avbrott i elproduktion. Bränslebyte 
kan utföras antingen manuellt eller automatiskt. 

Gasturbinen är försedd med ånginsprutning, som höjer 
turbinens spetseffekt och samtidigt reducerar NOx-vä
rdet i rökgaser. 

Angan förs in i kompressorns steg II. Luftvårdsanmälan 
har lämnats i Rymmene länsstyrelse år 1984. NOx-halten i 
gasturbinens rökgaser har mätts. Resultaten visas i 
tabell 2. skorstens höjd är 40 m. 



Tabell 2. NOx-emissioner 

datum 

NOx-utstäpp (mgN02/MJ) 

bräns\.e- naturgas ti \.t turbin 
effekt 
(MO) naturgas titt 

avgaspanna 

restsyre (X, i torra gaser) 

Mätning 1 ' Gasturbin i drift 

Mätning 2' Gasturbin och avgaspanna 

Mätning ,, Gasturbin och avgaspanna 
prutning i drift 

5. 1.3 
Driftserfarenheter 

med 

med 
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mätning mätning mätning 
1 2 3 

26.1.88 27.1.88 27.1.88 

187 209 137 

98.3 100.5 103.2 

- 49.4 49.4 

16.2 13.6 - 13.6 

tittäggsförbränning i drift 

tittäggsförbränning och ångins-

Turbinen har lidit avsevärda skador två gånger. Ar 1977 
drevs det is från insugningskanal i turbin, vilket 
förorsakade att kompressorns skovlar gick sönder. Repa
rationskostnader var ca 150 000 - 200 000 FIM. Liknande 
skador har förhindrats genom förvärmning av insugnings
luft. 

År 1986 lossnade ledskenan som fungerade som kompres
sorns regleringsskovel och skadade turbinen. Kostnader
na för reparationen uppgick till 4.5- 5.0 milj. FIM. 
Orsaken till att ledskenan blev lös och lossnade var 
erosionskorrosion. Man försöker förhindra liknande 
skador genom att inspektera skovlarnas fasthet vid 
översyn. 

statistiska uppgifter om anläggningens drift från åren 
1975-1984 presenteras i tabell 3 och från åren 1985-
1988 i tabell 4. 



Tabell 3. statistiska uppgifter om kraftverkets drift 
1975-1984 ., genererad producerad igång- underhål.l.s- underhAtl.s-

etenergi värme sättningar timmar kostnader 
(MWh) (MWh) (st) (h l (mil.j.FIM) 

1975 54 328 92 953 35 50 0.2 

1976 116 746 150 118 60 400 2.1 

1977 144 700 259 594 70 500 3.2 

1978 158 386 312 809 BO 300 2.1 

1979 1B2 612 355 56 B BO 250 1.4 

1980 142 964 273 531 75 200 1.2 

1981 14 040 23 749 20 200 1.0 

1982 23 7B2 49 929 60 1 50 0.7 

1983 20 438 43 241 60 150 0.9 

1984 15 892 36 406 55 50 0.4 

Tabell 4. statistiska uppgifter om kraftverkets drift 
1985-1988 

Rapporteringsår 1985 1986 1987 1988 

Genererad el.energi 
{MWh) 136 953 80 872 47 733 66 242 

Artiga drifttimmar 
(h) 5 B07 3 341 2 020 2 972 

Lyckade produktions-
igångsättningar (st l 46 50 45 35 

Mi styckade igång-
sättningar (st) 3 1 2 -
Lyckade provprodukt ions-
igångsättningar 1) (st) 20 14 10 33 

Mistyckade prov-
igångsättningar 2) (st} 10 12 14 12 

Sammanlagda ut\.Cisningar 
förorsakade av fet 3)(st) 
Turbin som orsak 2 2 - -
Panna som orsak 7 4 2 1 
Ovriga 3 - - 2 

Förorsakade av samma 1 1 1 -
fet yttertigare 
utlösningar 4) (st) 

11 

1) Periodvis utförda igångsättningar för konstation av produktionsbereds
kap {inkt. koppting titt nät), men inte tax igångsättningar för ins
täHning. 

2) Atta av fet förorsakade uttösningar tittsammans 

3) Den andra, tredje osv uttösningen förorsakad av ett visst fet, när 
reparationen av fetet har misstyckets etter orsaken titt fatet har inte 
upptäckts. 
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De genomsnittliga underhållskostnaderna per år uppskat
tas till 800 000 FIM. Periodiska revisioner visas i 
tabell 5. Den senaste totalrevisionen gjordes år 1987. 

Periodiska revisioner utförs i treskiftsarbete. Kostna
derna för arbetet utgör ca 60 % av totalkostnaderna och 
för utrustningen fast 40 %. Servicebolaget har 2-3 män 
i arbete och Kymmene Oy 2 män. Arbetet beställs huvud-

sakligen hos maskinleverantörer, men något fast re
visionssavtal har dock inte gjorts. 

Tabell 5. Periodiska revisionerna vid Kymmene Oy's gas
turbinanläggning 

Revision Mattanrevision Totatrevision 
av heta detar 

Perioden matten 
revisioner 

Drift timmar 6000 - 10 000 16 000 - 20 000 30 000 - 40 000 

startningar 300 - 400 600 - 800 2 400 - 3 200 
(st l 

Revisionstid 5 - 7 dagar 1. 5 - 2 veckor 3 veckor 

Pris (F IM) 300 - 400 000 < 1 .Mi\. j. FIM l. B Mitj. FIM 
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5.2 
Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Villmanstrand, Mertaniemi I/1975 
Mertaniemi II/1976 

5.2.1 
Bakgrund 

5.2.2 

Lappeenrannan Lämpövoima Oy (LAVO) grundades år 1972. 
Bolagets uppgift är att producera i Mertaniemi kraft
verk el och värme för sina aktionärer, Villmanstrad 
stad (50 %) och Imatran Voima Oy IVO 
( 50 % ) • 

Gasen inköps i Neste Oy, värme och el säljs till ak
tionärer. 

Kraftverket byggdes i två faser. De viktigaste mas
kinerna beställdes 1973. Byggnadsarbeten påbörjades 
1974. Den första enheten, dvs Mertaniemi I (en gastur
bin) togs i drift 1975 och den andra, Mertaniemi II 
(två gasturbiner) 1976. Anläggningarna har senare komp
letterats: elpanna togs i drift 1982 för fjärrvärme
produktion, gaspannorna 1983 och värmepumpen 1985. 
Ett kolkraftverk och en oljeeldad pannanläggning var 
konkurrerande alternativ, men beräkningarna visade att 
en gasturbinanläggning är ett mera räntabelt val. 
Anläggningen byggdes på flera separata underentrepre
nader. Projektet övervakades av IVO och LAVO. 

Beskrivning av anläggning 

Mertaniemi I består av ett gasturbin/generatorpaket med 
avgaspanna samt utrustningen för fjärrvärmeöver
föring. Dess eleffekt uppgår till 33 MW och fjärrvärme
effekt till ca 47 MW. Mertaniemi I togs i drift våren 
1975. Kombianläggningen, Mertaniemi II, togs i drift i 
slutet av 1976. Den består av en ångturbin och två 
separata gasturbin/ generatorpaket utrustade med avgas
pannor. 

Gasturbinernas grundtyp ger 37 MW el, men sommaren 1988 
ersatts några av de så kallade heta delarna i den andra 
turbinen med delar av nyare typ varvid eleffekten steg 
3 MW. 

Angturbinens generator ger 76 MW el vid kondensdrift 
och 65 MW vid mottrycksdrift. 

Maximieleffekten i Mertaniemi II är ungefär 160 MW och 
fjärrvärmeeffekten ungefär 160 MW. 

Som reservbränsle används lätt brännolja. Oljebehålla
rens volym är 2 x 4000 m3

• 
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LAVO har 65 anställda, av vilka 20 jobbar i kontinuer
ligt treskiftsarbete. Personal: 

administration 
kontor+matservering 
underhåll 
drift 

5 
8 + 3 
25 
24 

I anläggningens centralkontrollrum har man kontinuerlig 
jour. Anläggningen har inte någon datoroptimering utan 
den drivs manuellt. 

Bild 4 visar anläggningens förenklade process-sch ma. 

D 

2• J4 s kel• 
92 bor. 535"C 

[~ 
l 

G 

40 MI.'~ 

h. l,---, L f-@ 
u 

)0 "'"'~ 

--------

~(RlAN)(M) 

Bild 4. Mertaniemi kraftverks process-schema 

o 



Tekniska värden: 

Mertaniemi I 

Gasturbin 
- bränsle 
Generator 
- effekt/spänning 
Avgaspanna 
El panna 
Hetvattenpannor 

Mertaniemi II 

El effekt 
Fjärrvärmeeffekt 
Gasturbiner 
- bränsle 

Generatorer 
- effekt/spänning 

Avgaspannor 
- avloppsånga 
- tilläggsbrännare 

Ångturbin 
- eleffekt 
- fjärrvärmeeffekt 
- generator 

Värmepump 
- motoreffekt 
- värmeeffekt 

Transformatorer 

33 MW, FIAT, Italia 
naturgas/lätt brännolja 
GANZ, Polen 
44.5 MVA/10.5 kV 
47 MW, Ahlström, Finland 
40 MW, Sulzer, Schweiz 
2xl5 MW, Rauma-Repola 
Witermo, Finland 

150 MW 
130 MW + 20 MW 
37 MW och 40 MW, FIAT, Italien 
naturgas/lätt brännolja 

2xGANZ, Polen 
44.5 MVA/10.5 kV 

2x Ahlström 
92 bar, 535°C, 34.5 kg/s 
8 st för naturgas 

ZAMECH, Polen 
76/65 MW 
130 MW 
85 MVA/10.5 kV, GANZ 

SULZER, Schweiz 
2.7 MW 
10.5 MW 

4 st, Strömberg 

5.2.3 
Driftserfarenheter 

5.2.3.1 
Allmänt 

Då Mertaniemi I blev färdig, användes det som grund
lastanläggning till kombinerad el- och värmeprodukti
on. Sedan Mertaniemi II togs i drift har MRT I använts 
som spetslast- och reservanläggning. MRT I har hittils 
drivts i ca 20.500 timmar och det sammanlagda antalet 
startningar är ca 350. 

15 
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Mertaniemi II har använts till olika ändamål. Kondens
produktionen var betydande ända till 1981. Därefter har 
den inte spelat någon betydande roll, förutom början 
av år 1985. Kombiprocessen har använts närmast för mot
trycksproduktion de senaste åren. Antalet drifttimmar 
har varierat mellan 5000 och 6000 h under samma period. 
Huvudsakligen har bara en gasturbin/ avgaspanna-linje 
varit i drift. Gasturbinernas årliga antal drifttimmar 
har varierat mellan 1000 och 6000. 

Under sommarmånader produceras fjärrvärme med hetvat
tenpannor och värmepump. 
Angturbinen har drivts sammanlagt i 65.000 timmar se
dan anläggningen blev färdig. Gasturbinernas samman
lagda antal drifttimmar är drygt 100.000 h. 

Luftvårdsanmälan om anläggningens NOx-emissioner har 
lämnats i Kymmene länsstyrelse. Maximivärden enligt 
maskinleverantören: utan tilläggsförbränning 210 mg/MJ 
och 155 mg/MJ med den. Anmälan har varit under 
behandling i 5 år. 

5.2.3.2 
Serviceverksamhet 

Först anlitade man för det mesta gasturbinleverantö
rens know-how. Språksvårigheter och lång distans 
förorsakade problem. 

I dag baserar sig gasturbinernas underhållssystem 
ganska långt på självverksamhet. Personalen hos anlägg
ningen utför själv inspektioner av heta delar, därmed 
menas inspektioner som anses vara rutinmässiga och som 
står i nära anslutning till gasturbinens drift. Mas
kinerna även öppnas och iståndsätts av egen personal. 
För underhållsarbeten har anläggningen en mycket 
välutrustad verkstad. Förutom egen personal anlitar man 
främmande hjälp. Något serviceavtal har dock inte 
gjorts. 

Vid översyn måste behandlas ett flertal delar av olika 
ålder. Därför har man utvecklat ett dokumenteringssys
tem för registrering av varje enskild dels historia 
- i ledskovlarna har tex stansats in en kännetecknande 
siffra. Varje enskild skovel har även sitt kort med 
uppgifterna om skovelns historia: drifttimmar, byten, 
fel, reparationer gjorda av egen personal eller 
utomstående specialister osv. 



5.2.3.3 
Serviceperioder 
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Enligt tillverkarens rekommendation utförs översyner av 
tre kategorier: inspektion av heta delar, delrevision 
och totalrevision. 

!)Inspektion av heta delar 

Perioden mellan inspektioner av heta delar är numera 
ca 4000 timmar. Förutom driftserfarenheter inverkar 
inspektionernas anpassning till driftsplaner på ins
pektionsperiod. Inspektionen görs åtminstone en gång 
om året och den tar ungefär 3 arbetsdagar. 

2)Delrevision 

Vid delrevision öppnas bl.a. gasturbinens mellan
lock. Då är det möjligt att inspektera skovlarnas 
skick. Delrevisionen utförs inom ungefär två veckor 
och den tar ungefär 1200 manstimsverke. 

3)Totalrevision 

Vid totalrevision demonteras turbinen och inspekte
ras grundligt. Mellanrummet mellan totalrevisioner 
har varit ca 25.000 drifttimmar. Totalrevisionen krä
ver ca 2500 manstimsverke. 

5.2.3.4 
Servicehistoria 

Mertaniemi gasturbiner har hittils genomgått ett avse
värt antal servicearbeten. Av bild 5 framgår service
historien för MRT II gasturbin 2.1 och av bild 6 servi
cehistorien för MRT II gasturbin 2.2. 
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Under årens lopp har det registrerats många fall till 
underhållsdokumenter. Nedan beskrivs några av dem. 

Isbildning i insugningskanalen 

MRT I insugningskanal isades år 1976. Lossnande isbi
tar vred kompessoros skovlar. Samma olycka hände vid 
MRT II några år senare. 

Vibrationsproblem 

20 

Lagrar har modifierats flera gånger i samarbete med 
maskinleverantören. Huvudorsaken har varit vibrations
problem. 

Brännkorg 

Brännkorg byttes först på grund av brända delar,men se
nare lärde man sig att reparera och ytbelägga delar. 

Tätningar 

Rökgaserna fördelas jämnt på beskavlingen av fördelar
styckena. stycktätningarna har fordrat en hel del ext
ra arbete. Problemet var att fästtapparna slets, vil
ket ledde till fara för lossnande. Ett annat 
problem förorsakades av att tätningarna trängdes in 
mellan fördelarstyckena som deformerades. Detta med
förde läckage. Senare har det gjorts på leverantörens 
förslag ändringar såväl i tätningarna som i fördelars
tyckenas fästande. Under den första tiden efter i
drifttagning blev fästen för tätningssegmenterna invid 
beskovlingarna lös, en del av segmenterna lossnades och 
drevs genom turbinen. Fästen byttes efter att skadan 
upptäckts. 

Turbinens ledskenor 

Förutom tillverkaren har ledskensreparationer anfört
rotts även åt flera utländska leverantörer. Kostnader
na för reparation är relativt höga, den lönar sig dock 
för utnyttjningstiden blir längre. Ledskenorna kan 
repareras två, tre gånger beroende på driftperiodens 
längd. 

Turbinens roterande skovlar 

Små skråmor och kantsprickor repareras i anläggningens 
egen verkstad. Kanske det mest komplicerade arbetet som 
skovlarna genomgått i anläggningen var bearbetning av 
bakkanten för turbinrotorns andra skovelsteg sommaren 
1988. Bearbetningen utfördes på tillverkarens rekommen
dation i syfte att förminska fara för sprickning. 



5.2.3.5 
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Fästpunkterna för kompressorskovlar 

Fem av skovlarna i kompressorns första steg rörde sig i 
skåran. De skavde på labyrinttätningar och ledskovlar 
och skadade dessa. I ett kallt utrymme går det att sv
änga skovlar, för det lämnats ett glapprum för värmeut
vidgning. I glapprum samlas det lätt orenheter och sk
ovlarna fastnar i. Vid avbrott för reparation skall de 
ifastnade skovlarna knackas på med gummihammare för att 
röra dem. 

Kostnaderna för underhåll och anläggningens tillgänglighet 

Ett sammandrag av de årliga underhållskostnaderna för 
MRT II gasturbiner har presenterats i bild 7. 
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Bild 7. De årliga underhållskostnaderna för MRT II 

Såsom figuren visar är avvikningarna betydliga och står 
i korrelation till maskinernas drift, reservdelarnas 
inköp och revisionernas tidpunkter. Produktionsförlus
ter har inte utvärderats i siffror. 

Eftersom det finns flera produktionsenheter i Merta
niemi, är det möjligt att organisera underhållsarbeten 
ändamålsenligt, vilket minskar totalkostnaderna för 
underhållet, även om underhållstider kan bli längre. 



I bilder 8, 9 och 10 visas underhållskostnader 
per producerad totalenergi, elenergi och drift
timme. 
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Bild 8. Underhållskostnader per producerad totalenergi i 
Mertaniemi II anläggning. 
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Bild 9. Underhållskostnader per producerad elenergi i 
Mertaniemi II anläggning. 
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Bild 10. Underhållskostnader per drifttimme i 
Mertaniemi II gasturbinanläggning. 
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I bild 11 visas Mertaniemi II drift-, underhåll- och fel
timmar. 
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Bild 12 visar MRT II tillgänglighet under åren. Till
gängligheten är beräknad genom att subtrahera från årets 
timmar de timmar som använts till planerade och oplanera
de underhållsarbeten. 
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Bild 12. Tillgänglighet av Mertaniemi II på olika 
åren (%) 



5.2.4 
Ekonomi 

5.3 

Anläggningens totalkostnader uppgick till ca 210 milj. 
FIM på kostnadsnivå av år 1976. I dag är det redan 
svårt att försöka utreda kostnadsfördelning. 
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Det förutsatts att anläggningen skulle ha 10-15 års å
terbetalningstid. Primära ändamålet var att svara för 
Villmanstrand stads energiförsörjning, ej bedriva af
färsverksamhet. Energi produceras till ägarnas behov på 
självkostnadsprincip. Konsumtionsavgiften för fjärrvär
me var tex år 1986 114 mk/MWh. 

Neste Dy, Skö1dvik, 33/50, 1976 

5.3.1 
Bakgrund 

Anläggningen byggdes för att producera ånga för Neste 
oljeraffineri. Senare har anläggningen körts enligt 
raffineriets elbehov och eltariffer. Elbehovet på hela 
raffineriets område är sammanlagt ca 120 MW och ängbe
hovet ungefär 200 t/h. 

Anläggningen levererades som nyckelfärdigt projekt av 
Fiat. övervakningen utfördes av Neste Oy som är också 
ägaren till anläggningen. 

70 t/h 
16 b\l•'- 320"( 

36 Ml,.,le 

NESTE OY 
PORVOO 

Bild 13. Neste Oy's anläggning 



5.3.2 
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En ny gasturbinanläggning på 40 MW eleffekt blir fär
dig på hösten på området. Den producerar ånga även för 
raffineriets behov. 

Beskrivning av anläggning 

Anläggningen kan ge 33.2 MW eleffekt vid nominaldrift 
och vid "peak-load"-drift 35.8 MW. Dess ängproduk
tionskapacitet uppgår till 70 t/h (16 bar, 320°C). 
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Bild 14. Elverkningsgraden för gasturbinkraftverket 
vid olika belastning. 

Gasturbinanläggningen har inte placerats under tak, 
utan står ute. 

Anläggningen styrs från ett gemensamt centralkontroll
rum för alla raffineriområdets kraftverk. 10 män har 
fått utbildning för drift-, service- och andra uppdrag 
vid gasturbinanläggningen. 

Gasturbinen använde raffinerigas och butan som bränsle 
ända till våren 1989. Vid revisionen konverterades tur
binen till naturgas, vilket utesluter dock inte använd
ning av butan. Turbinens tryckbehov är 17 bar. 

Luftvårdsanmälan om NOx-emissionerna på hela raffine
riområdet har lämnats i Nylands länsstyrelse. Tur
binemissioner har inte mätts. Utrustningen för NOx-eli
minering anskaffas, när en sådan blir tilgänglig på 
marknaden. 
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Anläggningen var i drift bara i ca 15.000 timmar under 
åren 1975-1983. Orsaken var att anläggningen drev bara 
när man fick raffinerigas. Anläggningen var helt stan
nad åren 1983-1986. Efter året 1986 har Neste försökt 
använda anläggningen med maximal kapasitet. 
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Bild 15. Producerad elenergi i Neste Oy:s anläggning. 

j' 
! 
! 

' 

• 

' 

o 

. 
• ·d J 

.. 

• ~ 1::1 
• .. 

Bild 16. Drifttimmar i Neste Oy:s anläggning 
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Neste har inte gjort något serviceavtal, utan större 
underhållstjänster beställs hos Fiat och mindre utförs 
av egen personal. Fiats reservdelsleveranser är lång
samma, men dess arbete är av hög kvalitet. Under
hållsfrekvens och -arbeten följer Fiats instruktioner 
och rekommendationer. 

I början blev det problem, eftersom det inte hade upp
förts någon byggnad omkring gasturbinen, det var tex 
nödvändigt att isolera rören och förse dem med elupp
värmning. Fiat hade ju ingen erfarenhet av byggnads
tekniken i kallt klimat. 

A andra sidan har oljekylares kapacitet inte varit 
tillräcklig på varma sommardagar utan man har varit 
tvungen att begränsa den för att förhindra överhett
ning. Våren 1989 kompletterades den luftkylda olja
kylaren med en havsvattenkyld plattvärmeväxlare för 
sommartidsdrift. Våren 1989 ökades likaså den i 
startning nödvändiga dieselmotorns luftkylaryta för 
att undvika överhettningsproblem. 

Enligt Neste Oy vet man inte exakt, vilka har de ut
förda underhållsarbeten varit och hur mycket har kost
naderna varit. Några uppgifter fick man inte heller om 
priset på anläggningen. 
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5.4 
Oy Tampella Ab, Anjalankoski, 49/60 MW, 1983 

5.4.1 
Bakgrund 

Gasturbinen ligger i Anjalankoski stad, som är den näst 
största elkonsumenten efter Helsinki för sina pappers
bruk. Tampella Oy har i Anjalankoski ett pappers- och 
kartongfabrik och ett sågverk, sammanlagda elbehov av 
vilka uppgår till ca 135 MW och ängbehov till ca 40-55 
kg/s. Energi produceras med kol, vatten, olja, bark och 
naturgas. 

I fabriken finns det tre pappersmaskiner och två kar
tongmaskiner. Det var nödvändigt att skaffa ett nytt 
kraftverk för att tillfredställa el- och värmebehov hos 
en ny pappersmaskin och sliperi i anslutning till den. 

De konkurrerande alternativen var gasturbinanläggning 
och konventionell kolkraftverk, som var analoga till 
firmans existerande tre anläggningar. Gasturbinanlägg
ning valdes på grund av de resultat som ficks genom 
att jämföra kostnaderna för de olika alternativen. 

Gasturbinanläggningen blev färdig i mars 1983; bygg
ningstiden var l år 10 månader. Anläggningen har utom 
gasturbin en med naturgasförbränning försedd ångpanna. 
Förenklad process-schema för anläggningen framgår av 
bild 17. 

7 kg/s 
2.1 bar, 185 °c 

:;o ~g/s 
87 I>Y~. 52':'·'( 

30 MWe 

4[o M\.!<-

Bild 17. Process-schema för Tampella gasturbin
anläggning 
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Gasturbinen är till typen Fiat TG 20 B 7/8. Angpannan 
levererades av Tampella, efterbrännarna (6 st) av de 
Jong-Coen och generatorn av Ganz. För anläggningens 
projektering svarade en konsultbyrå. Projektet förver
kligades som nyckelfärdigt anläggning, i vilket turbi
nen och ångpannan behandlades som separata leveranser. 
Tampella Oy svarade själv för övervakningen. 

Maskinleverantörerna ställde följande garantier: för 
gasturbinen 16000 h eller 2 år, för ångpannan 16000 h 
eller 2 år. Anläggningen har brandförsäkring. 

Beskrivning av anläggning 

Anläggningen byggdes i syfte att använda den som en 
grundlastanläggning, som skall drivas 6000-7000 h per 
år. Gasturbinens eleffekt är 40.1 MW (0°C) och ångpan
nan producerar högtrycksånga (87 bar, 525°C) 30 kg/s 
och lågtrycksånga (1.5 bar, 168°C) 7 kg/s. 

Gasturbinen drivs med principen on/off. Turbineffekt 
regleras enligt förändringar i avgastemperaturen, som 
skall hållas i genomsnitt i 1042°C efter turbinen. 

Övervakning av gasturbinen har kopplats till ångkraft
verkets kontrollrum, där man har kontinuerlig jour i 3 
skift. I en skift arbetar 4 anställda. 

Turbinen har elektrisk startning. Förbränningsluftkom
pressorn kan regleras genom att ändra skovelvinkel inom 
området 88-100 %. Det nödvändiga naturgastrycket är 17 
bar, minimaltryck 13.5 bar. Som reservbränsle används 
lätt brännolja, som man kan övergå till utan avbrott i 
elproduktion. Anläggningen provdrivs med olja ett par 
gånger om året. 

Förbränningsluft som använPs i gasturbinen förvärms med 
värme ur turbinavgas genom att använda vatten/ glyko1-
-värmeöverförare. Förvärmning är nödvändig särskilt vid 
temperaturer Tu= +2 .•. -7°C, i vilka möjligheten att 
anläggningen isas är allra störst. 

Temperatur av rökgaser vid utlopp är ca 150°C. Gaserna 
kunde kylas ned till en lägre temperatur, men det lönar 
sig inte, för vatten av låg temperatur kan inte utnytt
jas i anläggningen. 

Luftvårdsanmälan har lämnats i Kymmene länsstyrelse. 
NOx-värdet i avgaser är 200 mgN02 /MJ. Mätningarna ut
fördes av Tampella och Tammerfors Tekniska Högskola. 
Högsta tillåtna bullernivåer är 50 dB(A) på 100 m 
avstånd från anläggningen och 90 dB(A) på l m avstånd. 
skorstenen är 48 m hög. 
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Energiuppgifterna för anläggningen från åren 1983-1988 
presenteras i bild 18. 
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Bild 18. Energiuppgifterna för Tampella Oy's 
gasturbinanläggning 

Revisionerna har utförts efter maskinleverantörens re
kommendationer: liten revision, dvs granskning av 
brännkamrarna efter 4500 drifttimmar, turbinremont dvs 
granskning av alla turbinskovlar efter 9000 drifttimmar 
och totalrevision efter 27000 timmar. 

I praktiken har den lilla revisionen utförts med ca ett 
års mellanrum. Den första totalrevisionen utfördes år 
1988 efter 35000 drifttimmar. Dessutom har kompressorn 
tvättats ett par gånger om året för den blivit dammig. 
Tvättningen tar ca 16 timmar. Under revisionerna har 
skorstenen täckts med presenningar för att förhindra 
genomströmning. 
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Underhållsprincipen har varit att besluta först efter 
att maskinen öppnats, vilka delar som skall bytas. Ett 
annat möjligt sätt är att bestämma förut, vilka delar 
som skall bytas. Små remonter kräver fyra män, de stora 
vanligen 7-8. Det har inte gjorts något fast underhåll
savtal. Stora remonter beställs vanligen hos special
firmor, små remonter utförs av anläggningens egen per
sonal. 

Inom reservdelsförsörjning gör Tampella inofficiellt 
samarbete med Lappenrannan Lämpövoima och Neste, som 
har i sina anläggningar turbiner, analoga till typen 
med Taropellas turbin. För ett enskilt företag lönar det 
sig inte att hålla i lager alla slags reservdelar för 
priset på dem är högt. En ny skovelcirkel kostar tex 
1-1.5 milj. FIM (40 ledskovlar + 80 löpskovlar}. Priset 
på reparation av en gammal cirkel är ca 1/3 av priset 
på en ny. Priset uppgår till en så hög summa, för sko
velcirkelns konstruktion är komplicerad, skovlarna är 
ihåliga och det använda materialet är av specialkompo
sition. På försäkringsbolagets krav skall det alltid 
finnas reservlagrar i lager. 

Anläggningen har inte lidit av några stora skador. 
Efter 20000 drifttimmar ersatts invid brännkammrarna 
kragflänsar som blivit mörka (brunnit). Orsaken till 
skadan var att de punktsvetsade vågplåtcylindrar hade 
öppnats. Skovlar har bytts enligt behov, dvs om man 
märkt brott i deras fästpunkter. I fasta ledskovlar 
tillåter man mera defekt och man kan tex själv slipa 
dem. I montage av löpskovlar har balansering en stor 
betydelse; det är viktigt att skovlar av samma vikt 
sätts på motsatta sidor. 

Temperaturdetektor, som behövs i turbinens effektregle
ring, går sönder lätt, för den ligger i hög temperatur 
och blir utsatt för turbulent avgasströmning och vibra
tion från närliggande roterande delar. Går tempera
turdetektorn sönder, är man tvungen att stanna maski
nen. 

Turbinens flarnrör har byts enligt behov i samband med 
revisioner. 

Det har upptäckts rubbningar ett par gånger i turbinens 
flamkontroll. I automationssystemets elektriska reglare 
har det upptäckts likaså ett par gånger störningar med
förda av kortfel. 

sugluftfiltret skall hållas tämligen rent, för stigning 
av tryckförlust i det har en direkt inverkan på anlägg
ningens elproduktion. Anläggningens stillestånd föror
sakad av underhållsarbetena i åren 1983-1988 har pre
senterats i tabell 7. 
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Tabell 7. Gasturbinanläggningens stillestånd 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Planerade (dygn) - - 0.2 17 5 60 

Optanerade (dygn) - - 9 
- turbin som orsak - - -
- panna som orsak 24 - -
- andra 3 3 9 

5.5 
Lahden Lämpövoima Oy, Lahtis, 60/60 MW, 1986 

5.5.1 
Bakgrund 

5.5.2 

I oktober 1986 tog Lahden Lämpövoima Oy i drift en kom
biprocess av ny typ, dvs till en ångpanna
ångturbinanläggning, som redan var i drift, kopplades 
en gasturbinanläggning. 

För projektledning och största delen av montageuppsikt 
svarade personalen hos Lahden Lämpövoima Oy. IVO gjorde 
inköpsdokumenten och utförde planeringen. Det totala 
timantalet för projektering, inklusive IVO's deltagande 
i idrifttagning och provdrift, uppgick till 23000 tim
mar. 

Naturgas inköps i Lahden Energialaitos (LE). El för
säljs till LE och IVO, värme till LE. 

Beskrivning av anläggning 

Gasturbinanläggningen ger tilläggseleffekt 49.5 MW + 25 
MW (gasturbinens effekt + ångturbinens tilläggseffekt i 
kondensdrift). När gasturbinen blivit färdig, blir Ky
mijärvi kraftverks totaleffekter följande: kondense
leffekt 216 MW, mottryckseleffekt 185 MW, fjärrvärmeef
fekt 250 MW. Anläggningens tekniska garantivärden (ute
luft -l0°C, l bar) utan tilläggsförbränning: eleffekt 
43.35 MW, verkningsgrad 31.9 %, NOx-emissioner under 193 
ppm, eleffekt till egna behov 70 kW. 

Maximal effekt 49.5 MW, som begränsas av växelanord
ningen mellan turbinen och generatorn, nås i ca -2ooc 
utomhustemperatur. 

I gasturbinanläggningens avgaspanna uppvärms ångpannans 
rnatarvatten och en del av ångturbinens kondensat. 

Av bild 19 framgår förenklad process-schema för anlägg
ningen. 
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Bild 19. Process-schema för Lahden Lämpövoima Oy's Ky
mijärvi kraftverk. 

I stället för gasvattenpannor producerar man på vin
tern fjärrvärme inom effektområdet 180-240 MW med gas
turbin. På sommaren producerar man fjärrvärme under 
ångturbinanläggningens stillestånd huvudsakligen med 
gasturbin. Värmeproduktion regleras med gasturbinens 
on/off-reglering och värmeackumulator. Oekonomisk drift 
med deleffekt kan sålunda undvikas. 

Processen leds från kraftverkets huvudkontrollrum som 
har ständig bemanning. Gasturbinens årliga driftbehov 
är uppskattningsvis 2000-3000 timmar. På vintern måste 
anläggningen hållas i kontinuerlig drift, på sommaren 
drivs den ca 7.00-8.00 och 19.00-22.00. Antalet start
ningar uppgår till ca 200-300 om året. 

Maskinleverantörerna: 

turbin 
avgaspanna 
generator 

Alsthom Atlantique, Frame 6 
Tampella 
Brush Electrical 

I luftvårdsanmälan som lämnats i Tavastehus länssty
relse har det angivits, att turbinens NOz-emissioner vid 
nominaldrift är 134 ppm och vid "peak-load"-drift 
156 ppm, 



Den högsba tillåtna bullernivån på 100 m avstånd från 
anläggningen är 45 dBA. 

5.5.3 
Driftserfarenheter 

Tabell 8. Statistik över gasturbinens drift. 

1.11.1986 -1.11.1987 1968 

drifttimmar (h) 3409 -
startningar (st) 215 -
fjärrvärmeproduktion {GWh) 153 142 
el.produktion (GWh) 
gasturbin 128 100 
tittäggset från ångturbin 29 40 
naturgasbehov (i mil.j. m3) - 44.8 
behov av tätt brännolja (t) - 121 

Den franska leverantören har utfört underhållsarbeten 
och de har hittils räknats till garantitids underhåll 
(under uppsikt av engelsk övervakare). 

Tabell 9. Störningar som lett till avbrott i gastur
binanläggningens drift under period 1.11.1986 - 1.11. 
1987, dvs under det första året efter idrifttagning. 

Orsak titt avbrott 

Gasturbin 

granskning av brännkammrarna 
byte och rengöring av mundstyckena 
ny gastillförselring 
byte av avgaskanatens tätning 

Gasturbinens hjälpanordningar 
täcker i otjekytarna 
huvudsmörjoljepumpens motor 
huvudreglerventil för gastillförset 

Gasturbinens reglering och automatik 
regleringssystemet 
detektorerna 

Generatorns spänningsregulator 
förbättring av regulatorns egenskaper 

Avgaspanna 
kanaten och bälgarna mettan turbinen 
och pannan 
panna 

Underhå\.tstid (h) 

100 + 144 
66 
40 
20 

37 
5 
4 

30 
6 

31 

efterbrännare (verkar inte på tillgänglighet) 

285 
38 

(3134) 

Hjälpanordningar 
- motoren för sommardrivkretsens 

cirkulationspump 26 

Ar 1988 antalet av startningar var 181, drift
timmar 3687 och underhållstimmar 349. Ar 1989 
antalet av startningar var 149, drifttimmar 
2278 och underhållstimmar 831. 

36 



5.5.4 
Ekonomi 

37 

Det var nödvändigt att ersätta gastillförselringen med en 
större för att nå turbinens maximala effekt; maskinle
verantören hade inte kunnat beräkna anläggningens kapaci
tet fullkomligt rätt. I kallt klimat får turbinen mera 
luft än i varmt klimat, vilket innebär att en för varmt 
klimat beräknad gasmängd inte räcker till. 

Förutom de orsaker som nämnts i tabellen ovan, har gas
turbinens startning misslyckats flera gånger till följd av 
störningar i regleringssystemet. 

Det har varit möjligt att åtminstone delvis uppskjuta 
repareringar 1 olika delar av anläggningen och således 
utföra dem parallelt med varandra. Gasturbinens 
tillgänglighet under det första året efter idrifttagning 
var ca 94 %. 

Bland de under år 1988 utförda reparationerna kan nämnas 
åtminstone öppning av gasturbinens heta ända. På våren 
1989 ersatts turbinens växelanordning med en ny, för det 
hade lossnats en liten bit av kugghjulet. Detta utfördes 
inom ramen för garantitid. 

Temperaturerna efter gasturbinens arbetszon har inte rik
tigt hållits inom de tillåtna gränserna; temperaturavvik
ning mellan mätpunkterna är över 55°C. Med grundlast borde 
temperaturen vara ca 530°C. Man har inte kunnat få reda på 
orsaken till avvikningen. 

Man har i avsikt att förnya processautomatiken hösten 
1989. 

Det har beställts lagrar, reglerenheter och sk heta delar 
som anläggningens reservdelar. 

Totalpriset på projektet uppgick till Bl milj.FIM och 
investeringen skall återbetalas i ca 4 år. 

Projektets goda räntabilitet och själva byggbeslutet 
påverkades av följande faktorer: 

- el- och fjärrvärmedistributionssystem förutsatte 
inga betydliga nybyggsinvesteringar 

- projektet medförde inga krav på personalökning 
- uppstår det störningar i huvudprocessen, kan produk-

tionen delvis täckas med gasturbin 
- det finns roterande/snabbt startande reserveffekt 

till förfogande 
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5.6 
Tammerfors Stads Elverk, Lielahti, 115/113 MW, 1988 

5.6.1 
Allmänt 

5.6.2 
Bakgrund 

Tammerfors stads elverk är ett elnämnden underordnat 
självständigt företag. Elverkets uppgift är att svara 
för el-, fjärrvärme- och naturgasinköp samt deras dist
ribution och försäljning huvudsakligen inom Tammerfors 
stads område. Till elverkets uppgifter hör även skötsel 
av offentlig utomhusbelysning och trafikljussystem och 
bränslelagring. Elverket är Finlands äldsta, det är 
grundat år 1880. 

Ar 1988 var verkets omsättning ca 500 milj.FIM. Elför
säljning inom distributionsområde uppgick till 1043 GWh 
och fjärrvårmeförsäljning till 1590 GWh. Förutom egna 
behov, försåldes naturgas till andra ändamål 7 milj. m3 

El och värme produceras huvudsakligen i Naistenlahti 
torvkraftverk och Lielahti kombianläggning. Ca 4 % av 
elbehov tillfredställs med de egna vattenkraftverkens 
produktion. Till fjärrvärmesystemet har kopplats ca 72 
% av stadens hela byggnadsvolym. över 120 000 tammer
forsare bor i fastigheter med fjärruppvärmning. 

Fjärruppvärmning växte mycket snabbt i Tammerfors i 
början av 1980-talet. Kraftverkens kapacitet räckte 
inte till och man började utreda möjligheterna till att 
bygga ett nytt kraftverk. Utredningsarbetet överlämna
des åt en konsultbyrå. 

I början var det två möjliga bränslealternativ för 
kraftverket: stenkol och torv. I början av år 1984 fick 
man ett konkurrenskraftigt anbud också på naturgas. På 
grund av den förändrade bränslesituationen gjordes en 
ny utredning, som visade att en naturgasdriven kombian
läggning är det förmånligaste alternativet. I räntabi
litetsberäkningarna var räkningsperioden 20 år, som 
realränta användes 5 %. Förstudierna tog 20 månader. 

För projektets övervakning och leveranskoordinering 
svarade elverket själv. 
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Förberedande arbeten i anknytning till kraftver
kets tillkomst inleddes redan i början av år 1986. 
största delen av byggnaderna blev färdiga under år 
1987; gasturbinens montage börjades i januari och 
ångturbinens i mars 1988. Anläggningen togs i 
provdrift i augusti och dess kommerciella utnytt
jande påbörjades i november 1988. Från beslutet 
att bygga anläggning tog det 4 år 5 månader innan 
den togs i drift. Kostnaderna för kraftverkets 
tillkomst uppgick till ca 413 milj. mk. 

Beskrivning av anläggning 

Anläggningen består av två gasturbiner, två värme
återvinningspannor med efterbrännare och en ång
turbin. Gasturbinerna är industrigasturbiner på 
40.5 MW (0°C). De är tillverkade av Alsthom. 

Kombipannor är tvångcirkulationspannor av torntyp, 
som producerar ånga av första trycknivå för ång
turbin och fjärrvärme. Pannornas fjärrvärmeeffekt 
är 14.4 MW och de producerar ånga 28.1 kg/s (67 
bar, 530°C). Pannorna är tillverkade av Tampella 
och de med dem kopplade efterbrännarna av de Jong 
Coen. Avgaserna kan värmas med efterbrännarna till 
ca 700°C temperatur. 

Ångturbinen är en oreglerad mottrycksturbin av 
flexibelt tryck för fjärrvärmeproduktion. Dess 
nominaleffekt är 55 MW och den är tillverkad av 
AEG-Kanis GmbH. General Electric har tillverkat 
generatorn och Strömberg transformatorn. Förenkla
de process-schema för anläggningen presenteras i 
bild 20. 

Alla maskiner har två års garanti. Byggnaderna och 
anläggningstillgångarna har brandförsäkrats. 
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Bild 20. Lielahti kraftverks förenklade process-schema 

Anläggningens grunddimensioneringspunkt är situatio
nen, då gasturbinen drivs med baslast, kombipannorna 
har ingen efterbränning och ångturbinen är i drift. 
Anläggningens elutbytesfaktor (förhållandet mellan el
och värmeproduktion) är i så fall över 1.0 och total
verkningsgrad över 88 %. Effekt i baslastpunkt är 114 
MWe/113 MWt. Med efterbränning kan änläggningens effekt 
ökas till 132 MWe/152 MWt. Totalverkningsgrad är såle
des 91 % och rökgasernas sluttemperatur ca 80°C. Genom 
att bypassera ångturbin kan fjärrvärmeeffekten ökas 
till 210 MWt. 
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Anläggningens driftsätt har varit baslastdrift beroende 
av värme- och elbehov antingen med en eller två gastur
biner. Anläggningen drivs 24 h/dygn och driftspersona
len arbetar i tre skift. Det finns fem skiften, på 4 
män och 3 reservman i skift. I dagsarbete har man ca 35 
anst~llda. Det totala antalet anställda är ca 60 per
soner. 

Tabell 10. Lielahti gasturbinkraftverks effektuppgifter 
i olika belastningssituationer. Utomhustemperatur occ. 

belastning bräns te-effekt eteffekt värmeeffekt 
(MW) gasturbin .!ng turbin (MW) 

(MW) (MW) 

fut1 ti 'L tägs-
bränning 315.7 81.2 52.7 152.2 

100% (baseload) 256.7 81.2 33.7 112. 7 

80% 214. o 66.9 27.8 96.0 

60% 171 . 8 49.0 20.3 79.9 

Som gasturbinernas huvudsakliga bränsle används natur
gas och som reservbränsle lätt brännolja. Det för tur
binerna nödvändiga gastrycket är 21 bar, minimaltryck 
16 bar. Övergången till användning av reservbränsle 
sker automatiskt utan att man skulle behöva stoppa 
turbinerna. Anläggningen kan ~ven drivas med blandning 
av naturgas och brännolja. Möjliga proportioner är 0-30 
% naturgas och 70-100 % lätt brännolja. 

Anläggningen har ett elektriskt startningssystem. Som 
en intern reservkraftkälla har man ett dieselaggregat. 
Förbränningsluftkompressorn regleras med ledskovlar. 
För att förhindra tillfrysning förvärms förbrännings
luften med hjälp av värmeöverförare. Avgaserna avlägs
nas från anläggningen vanligtvis i sooc temperatur, med 
värmeåtervinning kan deras temperatur dock sänkas ner 
till 70°C. Atervinningsvärme används, förutom förvärm
ning av förbränningsluft, till uppvärmning av byggnader 
och processvatten. 

Anläggningen ligger nära ett bostadsområde och den 
tillåtna bullernivån har därför begränsats till 45 
dB(A) på 100 m avstånd från anläggningen. Inne i an
läggningen är bullernivån under 85 dB(A). Det har varit 
möjligt att sänka ner bullernivåer till så låga värden 
med effektivare ljuddämpare och bullerhuvar. 
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Anläggningens energiuppgifter (netto) från tiden 1.8.-
31.12.1988 har presenterats i tabell 11. Anläggningen 
var i provdrift till 31.10. Det sammanlagda antalet 
drifttimmar (till maj 1989) är ca 8000 h. 

Tabell 11. Lielahti kraftverks energiuppgifter från 
år 1988. 

Energi (GWh} 

Naturgas 486.3 
Lätt brännolja 4.3 

Et 170.3 
Fjärrvärme 239.0 

Anläggningens periodiska underhåll utförs enligt mas
kinleverantörens rekommendationer: granskning av bränn
kamrarna med 8000 h mellanrum, granskning av hetgas
kanalerna med 16000 h mellanrum och totalrevision med 
40000 h mellanrum. Underhållet utförs av två arbets
grupper, det finns alltså en arbetsgrupp för båda tur
biner. 

När brännkammrarna granskades för första gången, var 
turbinleverantören representerad av en ingenjör och en 
montör. Av anläggningens egen personal deltog i gransk
ningen två män per turbin. Brännkammarens bultar hade 
indrivits för hårt, vilket försvårade granskningen och 
ledde till att några bultar brast vid öppningen. Från 
Lahtis kraftverk fick man nya bultar. Det var nödvän
digt att installera en blocktalja ovanför brännkammrar
na för underhållsarbetena. 

Det har uppstått 6 oplanerade stillestånd på anlägg
ningen till februari 1989: 

1 st fetkoppting 
1 st störning i etmatning 
2 st störning i reguLator 
2 st avbrott i samband med testning 

stillestånd har tagit sammanlagt 4 h 9 min. 

Förändringsarbetet i matarvattenlinje var orsaken till 
ett planerat stillestånd, som tog 8 h 13 min. 

Dessutom har det uppstått ett antal små defekter och 
störningar som har dock inte lett till avbrott. Bland 
dem kan nämnas detektor- och kortfel samt störningar i 
elinmatning och regulator. Deras antal har inte förts 
in till statistiken. 
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Med gasturbinleverantören har man gjort ett avtal om 
underhållsingenjörs närvaro i Finland. Det förutsätts i 
avtalet att man får tag på honom inom två timmar från 
telefonalarmering. Avtalet förnyas efter 6 månaders 
perioder och det kostar 50000 FIM/turbin. Avtalet är 
gemensam med några andra gasturbinanläggningar i Fin
land. Fördelarna med avtalet är direkt och snabb hjälp 
med undersökning av felsituationen och bättre kontakter 
till gasturbintillverkaren och reserdellager. 

Anläggningens NOx-emissioner har mätats i samband med 
garantikörningar. Resultaterna visas i tabell 12. 

Tabell 12. NOx-emissioner (mgN02 /MJ) från Lielahti gas
turbinanläggning vid olika belastningar. 

bel.astning 40% 60% 80% 100% 100%-+til.l..b. 

naturgas 223 258 308 308 246 

l. ä t tbränno. 288 - - 462 364 

Anläggningens räntabilitet har visat sig vara bättre än 
man förutsåg. Det finns två orsaker till detta: pres
tanda är bättre än beräkningarna visade och de första 
årens överkapacitet ställdes till IVO's förfogande för 
5 år enligt avtal. Om underhållskostnaderna har man 
inga pålitliga uppgifter, för det är :relativt nyligen 
anläggningen togs i drift. 

Faktorer som främjat/inverkat störande på 
anläggningens tillkomst 

Kraftverkets huvudsakliga ändamål är att producera 
fjärrvärme, vilket var också orsaken till att det var 
nödvändigt att bygga det så nära förbrukaren, dvs Tam
merfors, som möjligt. Kolkraftverk utan avsvavling 
skulle inte ha tillfredställt miljöskyddskrav. Ett 
kraftverk med avsvavling var däremot inte konkurrens
kraftigt på grund av det höga priset. Ett torvkraftverk 
skulle ha varit ett för dyrt alternativ för de höga 
bränslekostnaderna. De lokala torvresurserna är nämli
gen tillräckliga för de båda existerande anläggningar
na, för det nya kraftverket däremot borde torv ha förts 
alltför långtifrån. 

För kraftverkets skull var det nödvändigt att sträcka 
naturgasledning till Tammerfors. Detta passade bra till 
Neste Oy's planeri dess strategi har ju varit att strä
cka gasledning till de största städerna i Södra Fin
land. Neste kunde leverera naturgas till ett konkur
renskraftigt pris. 
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Anläggningen byggdes i ett förstadsområde och det stäl
ldes därför höga krav på harmonin mellan den och omgiv
ningen. En naturgasdriven anläggning är till dimen
sionerna betydligt mindre än tex ett kolkraftverk av 
motsvarande effekt. 

Imatran Voima OY, Kouvola, 41/73 MW, 1988 

5.7.1 
Bakgrund 

Kouvola naturgaskraftverk byggdes av Imatran Voima (IVO), 
som är också ägaren till anläggningen. Anläggningen har, 
förutom gasturbin och avgaspanna, tre hetvattenpannor på 
16 MW. Den tillfredställer ca 90 % av fjärrvärmebehovet i 
Kouvola. För fjärrvärmedistribution svarar Vari Oy, ägd av 
Kouvola stad. Med Vari Oy har IVO gjort ett fjärrvärmeav
tal, som är gällande till år 2003. Enligt avtalet levere
rar IVO åt Vari 200-250 GWh fjärrvärme årligen. 

Planeringen påbörjades i oktober 1986. Själva byggnadsent
reprenaden och montagearbetena tog bådadera ca ett halvt 
år. Byggnadsarbetena sysselsatte som störst BO personer. 
Kommerciellt utnyttjande av värmecentral börjades i okto
ber 1987 och gasturbin i april 1988. 

För projektering och projektövervakning svarade IVO själv. 
Totalkostanderna för investeringen var ca 100 FIM. Kost
nadsfördelning presenteras i bild 21. 

projektering och 
övervakning 2 X 

automation 4 X 

~---------------~ värmeackumulator -- l i / och ti tUgsvattensystem 5 X 

l i l ·. 
· / avgasvärmeväxlare 8 X 

/ 
gasturbin + generator 36 X 

/ 
\ / 

\ 
/ 

byggnadsarbete 22 X 

\ 

ebystem t 1 X 

J 
// 

värmecentrat och 
fjärrvärmepumpar 12 X 

Bild 21. Fördelning av byggnadskostnaderna. 
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5.7.2 
Beskrivning av anläggning 

Gasturbinen har ledskovelreglering som används inom 
området 33-40 MW. Med mindre effektvärden är ledskov
larna stängda och luftmängden hålls konstant. 
Gasturbinen behöver ett gastryck på 22 bar, i minimum 
18 bar. övergången till användning av lätt brännolja, 
som används som reservbränsle, sker automatiskt. Het
vattenpannorna behöver ett gastryck på 4 bar. Som de
ras reservbränsle används tung brännolja. Båda reserv
bränslen finns det i lager 470m3

• startningstiden för 
turbinen är ca 10 min, för att nå maximal effekt behövs 
det ca 25 min. Startningsmotorn är elektrisk och dess 
effekt är 400 kW. 

Anläggningen har inte någon skild förvärmning för in
sugningsluft. Rengöring av luftfiltrarna sker genom att 
blåsa tryckluft igenom filtrarna. Luften tas från kana
len efter gasturbinens kompressor. Blåsningen startas 
automatiskt då tryckdifferensen överskrider ställvär
det. 

Maskinleverantörerna: 

gasturbin 

avgaspanna 
Engineering 
generator 

transformator 
hetvattenpannor 

värmeackumulator 

72 Ml.'tll 

40.7 MW, General Elect
ric MS 6001 (B) 
72 MW, Outokumpu Oy 

48.4 MVA, Brush Elect
rical Machines Ltd 
50 MVA, Strömberg 
3xl6 MW, A.Ahlström Oy 
Termoflow 
10 000 m3

, Terästorni Oy 

! 
~ 

KOVV[ILA 

120 Ml.'tlo 

D 

' l 

Bild 22. Förenklad principritning för Kouvola 
gasturbinanläggning 
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Planeringstemperatur för värmeackumulator är 95 °C. 
Gasturbinen har en garanti för 2 år/15000 h. Meningen 
är att fjärrdriva anläggningen från distriktövervakni
ngscentralen för IVO i Imatra. stadigvarande personal 
består av tre anställda. Anläggningen drivs efter fjä
rrvärmelast som följer: 

l Fjärrvärmelast mindre än 20 MW (på sommaren) -
fjärrvärme produceras av värmecentralen 
- gasturbinen är stannad 

2 Fjärrvärmelast 20-60 MW (på våren och hösten) 
- gasturbinen drivs på dagen med full effekt 
- värmeeffekt som överskrider fjärrvärmelast lad-

das in i värmeackumulator 
- på natten är gasturbinen stannad och fjärrvär

menladdas ur värmeackumulator 
- värmecentral används som reservkraftanläggning 

Tabell 13. Bränsleanvändning, produktion och förluster 
i Kouvola kraftverk. 

Gasturbinanläggning 

bränsleeffekt 128.8 MW 100 ' fjärrvärmeeffekt 72.8 MW 56 ' eleffekt 40.7 MW 32 r. 
förluster 15.9 MW 12 r. 

Värmecentral 

bränsleeffekt 50.3 MW 100 r. 
fjärrvärmeeffekt 48.0 MW 95 ' förluster 2.3 MW 5 r. 

Avgaspannan är tudelad. Är fjärrvärmebehovet litet och 
elpriset tillräckligt högt, är det möjligt att använda 
endast nederdelen av pannan. Totalverkningsgraden blir 
således mindre, för avgaserna avlägsnas från anläggnin
gen i en högre temperatur. 

Anläggningen är kopplad till ett landsomfattande elnät 
på 110 kV och har dessutom en reservkoppling till ett 
lokalt 20 kV nät. 

I turbinsal är bullernivån ca 94 dB(A) och i utrymme 
med avgaspanna ca 85 dB(A). Det lämnades in en luft
vårdsanmälan i Kymmene länsstyrelse. Länsstyrelsen åla
de anläggningen att sänka ned N02-emissionerna lägre än 
120 mg/MJ till 1.9.1993 och lägre än 100 mg/MJ till 
början av år 1996. 
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5.7.3 
Driftserfarenheter 

5.7.4 

Gasturbinen har hittils drivts i 2177 h och 285 start
ningar har ägt rum (augusti 1989). Det har tagit en 
längre tid än man planerade i början att försätta auto
matiken i funktion. Anläggningen drevs med 3-skiftsbe
manning vintern 88-89. Utöver egen personal lånade man 
medarbetare från IVO och Steam Service Oy, specialist 
på kraftverks provdrift. 

Man har i avsikt att driva anläggningen vintern 89-90 
enligt ursprungliga planer så att anläggningen har be
manning endast på eftermiddagarna kl 8-16. På kvällarna 
och veckosluten skall anläggningen drivas från distrik
tövervakningscentralen i Imatra, för underhållsjouren 
svarar Vari Oy. Fjärrdrift provades i mars 1989. För 
underhåll har IVO en datorbaserad system som heter KU
T!. Alla underhållsarbetena i IVOsanläggningar styrs 
med KUTI-system. 

Ett oplanerat stillestånd har ägt rum. Den förorsakades 
av stora temperaturavvikningar mellan de olika mätpunk
terna i turbinen. Maskinleverantörens representant kom 
för att granska turbinen. Någon egentlig orsak hittades 
inte, men problemet löstes genom att rengöra munstycke
na till brännarna. Arbetet utfördes av anläggningens 
egen personal. Avbrottet tog två dagar. 

Anläggningen har drivts i ett par timmar med reserv
bränsle, men övergången till den provs inte regelmäs
sigt. 

Man har planerat att utföra den första egentliga re
visionen i augusti 1989. Vid revisionen lösgörs brän
narna för rengöring och granskning och turbinens bes
kavling inspekteras med endoskop. Maskinleverantören 
skall skicka en serviceman för att hjälpa med arbetet. 
Revisionen tar ca tre veckor och kostnaderna för den 
uppskattas till l milj.FIM. 

Faktorer som motiverade anläggningens tillkomst 

Förutsättningen för byggandet av Kouvola kraftverk var 
de långvariga avtalen som IVO gjort, å ena sidan om 
fjärrvärmeleveranserna åt Vari Oy, å andra sidan om 
naturgasinköp hos Neste Oy. Gasturbinanläggningens för
delar var dess förmånlig driftsekonomi och miljö vän
lighet. Anläggningen är liten till dimensionerna och 
passar bra till stadsbilden, bullernivån kring kraft
verket hålls låg och någon trafik, förorsakad av bräns
letransport, finns det inte, såsom vid stenkolanlägg
ning. 

Det var möjligt att bygga gasturbinanläggning så att 
den kan fjärrdrivas. Man kunde också planera utrust
ningsval och automation på ett sätt, som möjliggjorde 
att inskränka stadigvarande driftspersonal i Kouvola 
till ett litet antal. 
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5.8 
Imatran Energia Oy, Imatra, 8/16 MW, 1988 

5.8.1 
Bakgrund 

Man beslöt sig för att inleda projektet för man ansåg 
att det var ekonomiskt motiverat, dessutom ville man -
börja med egen elproduktion. 

De andra konkurrerande alternativen var en dieselan
läggning och konventionell värmeproduktion och totalin
köp av elektricitet. 

En gasturbinanläggning var ett mera räntabelt alterna
tiv än ett dieselkraftverk. Dessutom fanns det mera 
uppgifter om driftserfarenheter av gasturbinanläggnin
gar. 

Förstudierna tog ett år och anläggningen byggdes unge
fär i ett år. Ägaren till anläggningen är Imatran Ener
gia Oy, som ägs av Imatran Seudun Sähkö Oy (ISS} 75 % 
och staden Imatra 25 %. 

Gasen inköps hos Neste Oy, värme säljs till Imatra stad 
och el till Imatran Seudun Sähkö Oy. 

Neste Oy förbinder sig att inom 2 dagar leverera lätt 
brännolja som används som reservbränsle, om tillgången 
på naturgas förhindras. 

Anläggningen byggdes som nyckelfärdigt projekt av ABB 
Strömberg Teollisuus med dess mer än 10 underentrepre
nörer. Projektets övervakning utfördes av beställaren 
tillsammans med konsulten. 

Byggnadsprojektet framskred utan överraskningar trots 
några försenade ritningar. Enligt beställaren borde 
mera tid ha reserverats för projekteringsarbetet. 

Anläggningen producerar ungefär 20% av ISS's elbehov 
och ca 60 % av Imatras fjärrvärmebehov. 



5.8.2 
Beskrivning av anläggning 

Anläggningen består av två gasturbin/generatorpaket 
utrustade med avgaspannor och kompletterande varmvat
tenpanna. 

VERKNINGSGRAO 
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Bild 23. Verkningsgrader för gasturbinkraftverket i 
olika lastförhållanden. Utomhustemperatur occ. 
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Bild 24. Process-schema för lmatra gasturbin
anläggning 
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40 bar tryck i naturgasnät reduceras till 16 bar för tur
biner och 3 bar för gaspanna. 

hetvattenpanna 

Bild 25. Grundplan och snittritning för Imatra 
gasturbinanläggning. 

V~RMECENTRAL 110 M1(21,4t) 
(ÖVRE DEL AV TURB!NSAL) 

EL- OCH CONTROLLRUM 
65 M2 (12.6t) / 

TURBINSAL OCH AVGASPANNA 
330 M2(64.lt) 

Bild 26. Utrymrosfördelning i Imatra gasturbinanlägg
ning. 
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Anläggningen har byggts på l ha tomt. Tryckreducerings
stationen och transformatorn ligger på öppna områden. 
Oljebehållaren är delvis under jord. 

Anläggningen drivs efter värmelast. Den ena turbinen 
körs grundlast, medan gaspannan eller den andra turbi
nen reglerar. Utveckling av ett program pågår, som möj
liggör att båda turbiner reglerar. Enligt beräkningar 
nås på detta sätt bättre totalverkningsgrad jämförd med 
att bara en reglerar och den andra körs i grundlast
drift. 

Vid normaldrift får temperaturen ej överskrida 710 °C 
före turbinens steg nr III. Vid "peak-load"-drift kan 
man dock gå till temperatur av 780 °C som menar 7 % mera 
effekt. Producerad eleffekt är känslig för utomhustem
peratur; - 40°C -> 5 MW, ooc -> 4 MW. 

Turbinernas driftordning kan växlas. Anläggningen drivs 
enligt Finska Värmeverksföreningens rekommendationer; 
om avvikelsen i inloppsvattens temperaturkurva är +
zoc startas/stoppas turbin/panna. Vid fjärrvärmevattens 
pumpning försöks tryckdifferens hålla konstant. 

Anläggningen drivs utan bemanning. Den besöks dagligen 
för inspektion. Anläggningen är kopplad till Imatran 
Seudun Sähkö Oy's fjärrcontrollsystem. Utanför arbets
tiden förmedlas övervakningsuppgifter hem till jourha
vanden, in i hans dataterminal. Det finns 8 män i vakt
ring, vecka/man. 

Luftvårdsanmälan har lämnats i miljövårdsbyrån hos Kym
mene länsstyrelse. Emissionerna har mätts i samband med 
garantiprov, men rapporten blev inte färdig till in
tervjun. NOx-emissionerna reduceras inte under de när
maste åren. Skortens höjd är ca 41 m och den är illa 
rostad. 

Tillåtna bullernivåer: inne i byggnaden 85 dBA, ute dvs 
vid tomtgränser 55 dBA. 

Maskinleverantörerna: 

- turbiner 

- avgaspannor 
- generatorer 
- transformatorer 
- hetvattenpanna 

2x4.5 MW, Tuma-Turbomach 
SA/Solar Turbines Inc. 
2x9 MW, Tampella 
5.5 MVA, A. van Kaick 
5.5 MVA, Strömberg 
8 MW, Sermet Oy 

Anläggningens reservbränsle är lätt brännolja, som man 
kan övergå till utan avbrott i elproduktionen. start
ningssystemet är elhydrauliskt. 

Anläggningen har maskinavbrotts-, brandavbrotts- och 
brandförsäkringar. 
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5.8.3 
Driftserfarenheter 

5.8.4 
Ekonomi 

Anläggningen togs i drift 26.10.1988; men den överläm
nades till beställaren först i januari 1989. 

Planerade stillestånd har ägt rum i samband med anlägg
ningens igångsättning och periodiska revisioner. 

Två timmars rutininspektion utan avbrott görs efter 
1000 drifttimmar. Efter 2500 drifttimmar grundligare 
inspektion som kräver också avbrott av 5 timmar. 

Mellanrevision följer efter 3000-4000 timmars drift och 
den bedöms ta ca 15 timmar/turbin och den kräver av
brott. Arsrevisionen skall göras efter 7000-8000 tim
mar. Den tar uppskattningsvis 24 timmar/enhet. 

Totalrevision utförs efter 30.000-35.000 drifttimmar. 
Det har estimerats att totalrevision kostar ungefär 
900.000 FIM/enhet. 

Genomsnittliga underhållskostnaderna uppskattas vara 
11 FIM/MWh •. 

Med anläggningens leverantör har gjorts ett underhåll
savtal om de periodiska revisionerna, exkl. totalre
vision. 

Inställningarna i anslutning till automatikens idrift
tagning förorsakade i början oplanerade stillestånd. 
Inga problem har uppkommit efter anläggningens mottag
ning. 

Anläggningens årliga energibalans är uppskattningsvis: 

- naturgas ca t 5 mi l j. m3 
- elektricitet ca 35-40 MWh 
- värme ca 80-85 MWh 

Anläggningen förutsatts ha mindre än 10 års återbetal
ningstid. Beräkningarna som baserade sig på olika ut
gångsvärden visade att återbetalningstiden skulle vara 
mindre än 10 år. 

Anskaffningspriset inkl. omsättningsskatt var samman
lagt ca 22 milj. FIM och det fördelas som följer: 

- tomten 500.000 FIM 
- byggnaden 1.300.000 " 
- maskinerna 17.600.000 " 
- övriga kostnader 2.600.000 " 

sammanlagt 22.000.000 FIM 
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5.9 
Nastolan Energia, Nastola, 4/8 WM, 1988 

5.9.1 
Bakgrund 

5.9.2 

Brist på egen elproduktion gav upphov till tillkomst av 
gasturbinanläggningen. Enligt beräkningarna var en gas
turbinanläggning ett mera räntabelt alternativ än den 
konkurrerande dieselanläggningen. 

De olika beslutsfattande organisationerna hade en posi
tiv inställning till vald anläggningstyp. Handels- och 
industriministeriet beviljade räntestöd till anlägg
ningen och STYV (Elproducenternas samarbetsorganisati
on) ansåg gasturbinen vara ett motiverat alternativ. 

Förstudierna tog ca ett år. Anläggningen byddges i 9 
månader. Efteråt har man konstaterat, att mer tid borde 
ha reserverats till byggnadsarbetet. 

Ägaren till anläggningen är Nastolan Energia Oy, som 
ägs tillsammans av Nastolan Sähkö Oy (kommunen som hu
vuddelägare) och Nastonlämpö Oy (kommunen som huvud
delägare). 

Gas inköps hos Neste Oy, värme säljs till Nastonlämpö 
Oy och el till Nastolan Sähkö Oy. 

Anläggningen skaffades som nyckelfärdigt projekt hos 
ABE Strömberg Teollisuus. Beställaren tillsammans med 
konsulten svarade för projektets övervakning. Byggnads
projektet avancerade som planerat och inga överrasknin
gar uppkom. 

Det är möjligt att det i framtiden byggs i Nastola lik
nande anläggningar för att tillfredställa de enskilda 
nätens behov i fjärrvärme. 

Beskrivning av anläggning 

Anläggningen består av ett gasturbin/generatorpaket 
försett med avgaspanna. 

Anläggningens tekniska garantivärden (uteluft: -5°C, l 
bar, 60 %): tillgänglighet 93 %, egenförbrukningseffekt 
10 kW, eleffekt 4.175 MW, värmeeffekt 8.440 MW, värme
konsumtion 12.730 kJ/kWh (dvs 14.763 MW). Dessa värden 
ger alltså en totalverkningsgrad av 85.45 %. 

Turbinens rökgaser har nu en temperatur på 708 oc före 
tredje steget, sannolikt kan den dock höjas till 
714 oc, vilket skulle ge en eleffekt på drygt 4.2 MW. 
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Naturgastryck reduceras från nätets 40 bar till 13.5 
bar för turbiner. 
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Gasturbinen är en grundlastanläggning avsedd för kon
tinuerlig värmeproduktion. Anläggningen drivs alltså 
enligt fjärrvärmelasten. För tillfället finns det inte 
tillräcklig fjärrvärmelast för drift året runt. Anlägg
ningen körs vid nuvarande belastning från början av 
oktober till slutet av april. Sänker nominaleffekten 
till lägre än 75 %, är det inte mera lönsamt att driva 
anläggningen. 

Det är sannolikt att det under de närmaste åren anslu
ter sig så många nya abonnenter till nätet att den år
liga drifttiden kan förlängas. 

Anläggningen tillämpar sin egen nätkurva för utgående 
fjärrvärmevattens temperatur, för Finska Värmeverks
föreningens rekommendationskurva är inte lämplig. 

Anläggningen körs utan bemanning. Inspektionsbesök görs 
två gånger per dag. 

Tillsvidare finns det ingen fjärrkontroll, men ett sys
tem för den skall sannolikt byggas i samband med en ny 
kontorsbyggnad i de närmaste åren. Om felsituationer 
meddelas med fj~rralarm via telefonnät. Alla fel matas 
ut på en rapport av datorn. 

Luftvårdsanmälan har lämnats i Tavastehus länsstyrel
se. I anmälan har angivits ett garantivärde av 200 
mg/Nm3 för NOx-emissionerna. Enligt länmyndigheterna 
skall emissionerna reduceras, om det på något rimligt 
sätt är möjligt att göra i framtiden. Emissionerna har 
inte mätts. 

Den tillåtna bullernivån utanför byggnaden är 55 dBA 
och mätningen har gett ett värde på 45 dBA. 

Maskinleverantörerna: 

- turbin 

- avgaspanna 
- generator 
- transformator 

5.5 MW, Tuma-Turbomach 
SA/Solar Turbine Inc. 
9 MW, Tampella 
5.5 MVA, A van Kaick 
5.5 MVA, Strömberg 

Som reservbränsle används lätt brännolja, som man kan 
övergå till utan avbrott i elproduktion. 

startningssystemet är elhydrauliskt. 

Anläggningen har maskinavbrotts-, brandavbrotts- och 
brandförsäkringar. 
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5.9.3 
Driftserfarenheter 

5.9.4 
Ekonomi 

Anläggningen togs i drift i slutet av september 1988. 
Provdriftperioden borde ha varit 2 månader, men automa
tionsinställningarna fördröjde provdriften och den tog 
till slut 3 månader. 

Ett planerat stillestånd på 4 dygn, 68 timmar har ägt 
rum. Orsaken till det var 2000 timmars revision, byte 
av reglerenhet för fjärrvärme och generatorns omlinje
ring. 2000 timmars revision tog en arbetsdag av 2 män, 
under vilken tid byttes smörjolja och filtrerna. Tryck
luftbehållaren visade sig vara för liten i bruk, det 
skaffades därför en till (0.2 m3

, 10.5 bar) vid dess 
sida. Tryckluft behövs vid startning och luftfiltraroas 
skakning (avisning). 

Generatorns linjeringsfel hade fört till vibrations
problem. I lasermätningarna, som utfördes av ett försä
kringsbolag, utreddes avvikelsens storlek. Generatorn 
måste omlinjeras, dvs en flyttning av några millime
tersdecimal var nödvändig för att få turbinen och gene
ratorn på samma linje. 

Till följd av linjeringsfel har väggen mellan turbinen 
och avgaspannan fått bucklor och skall iståndsättas. 

3 oplanerade stillestånd, 10 h tillsammans, har ägt 
rum. De har förorsakats av störningar i naturgasnätet. 

Brist på reservdelar har medfört problem för anlägg
ningens underhåll. I samarbete med Imatra och Kervo 
utvecklar man ett reservdelsbanksystem. 

Antalet drifttimmar till slutet av april 1989 var 3429 
h. Energiuppgifterna från 1.1.-30.3.89: konsumtion av 
naturgas var 2.547.211 m3 och lätt brännolja 6m3

, vär
meproduktion uppgick till 16.267 MWh, elproduktion till 
7.141 MWh. 

Två olika räntabilitetsberäkningar för tio år hade 
gjorts före investeringsbeslutet. De båda alternativen 
gav 6 års återbetalningstid. Konkurrerande alternati
vet var kombinationen inköpsel/gaspanna. 

Anskaffningspriset, inkl. omsättningsskatt var 11.5 
milj. FIM. I det ingick första årets revision. Arbeten 
och utrustningar utanför leveransen kostade drygt l 
milj. FIM. Summan omfattar fjärrvärmepumpar, elcent
ral, naturgasrör. 

Det återbetalas 75 % av omsättningsskatten på byggnad
sarbeten och 80 % på maskiner och utrustningar. 
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5.10 
Neste Dy, Skö1dvik, 42/70 MW, 1989 

5.11 

Information beträffande anläggningen tycks vara konfi
dentiell; Neste Oy:s representanter svarade inte på 
frågeformuläret. Någon erfarenhet av anläggningens 
drift hade man inte när intervjuerna försöktes göra 
(mai 1989). 

Imatran Voima Oy, Tavastehus, 52/61 MW, 1989 

5.11.1 
Bakgrund 

Vaneja kraftverk, som ägs av Imatran Voima, producerar 
fjärrvärme för Tavastehus stad och el till det riksomfat
tande nätet. I kraftverket finns det även distriktövervak
ningscentral för länsomfattande elöverföring. Det urs
prungligen till ett kondenskraftverk byggda kraftverket 
från år 1939 byggdes om till ett fjärrvärmeverk för kom
binerad el- och värmeproduktion år 1982. 

I början hade anläggningen fyra kolpannor, de två äldsta 
av vilka togs ur bruk vid ombyggningen. För fjärrvär
meöverföring skaffades värmeväxlare, dessutom byggdes en 
reduktionsväxlare och -station, som matar in värme i nä
tet, då ångturbinen är stannad. Det byggdes till i anlägg
ningen ett nytt system för rökgasbehandling med ett elekt
riskt filter och en 70 m hög skorsten. I samband med om
byggningen installerades det i kraftverket även en elpan
nanläggning på 20 MW. År 1983 installerades det ännu en 
elpanna till. Kostnaderna för ombyggningen var ca 35 
milj. FIM. 

Det gjordes en förstudie om byggning av en gasturbin och 
avgaspanna, som tog ca ett år. Anläggningens tillkomst 
blev säkrare, då IVO gjorde ett värmeavtal med Tavastehus 
stad sommaren 1987. Avtalet är gällande till år 2005. 
Byggnadsarbeten påbörjades hösten 1987. Tillbygget blev 
färdigt i februari 1989. Anläggningens kommerciella ut
nyttjande börjades 1.3.1989. 

Under byggnadsprojektet dök det upp inga betydande över
raskande faktorer. Det var endast gasturbinens gastillför
selring som inte blev godkänd i Tekniska Kontrollcentra
lens inspektion för svetsarnas del. Alsthom levererade en 
ny ring. Såväl projektets tidsplan som budgeten motsvarade 
planerna. Kraftverkets ombyggning till ett kombikraftverk 
kostade för IVO ca 100 milj. FIM. Kostnaderna för ett 
analogt nytt kraftverk hade varit dubbelt så höga, dvs 200 
milj. FIM. 
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För skattetekniska skäl var det förmånligare att bygga 
gasturbin i nya utrymmen. En alternativ lösning och samti
digt bättre från rumsutnyttjaodets synpunkt skulle det ha 
varit att demontera de två kolpannorna som tagits ur bruk 
och bygga gasturbin i deras ställe. Gasturbinen har två 
års garanti, som består av mekanisk garanti och tillgän
glighetsgaranti. Anläggningen har brandförsäkrats. 

Beskrivning av anläggning 

I samband med gasturbinbygget förlängdes kolpannornas 
drifttid genom att sänka ned maximaleffekten till BO % av 
den tidigare och övergå till växeldrift av pannorna. Det 
valdes en turbinstorlek, som möjliggör att nå samtidigt en 
fjärrvärmeeffekt på 95 MW och ångturbinens maximala elef
fekt 20 MW. 

Avgaspannan dimensionerades så att den passar till det 
existerande kraftverket. Pannan producerar lågtrycksånga 
(26 bar, 400 °C) 20.4 kg/s. Avgasernas temperatur är 
535 cc , då de förs in i pannan och de avlägsnas i 70 oc 
temperatur. Strömningen är 147 kg/s. 

Maskinleverantörerna: 

gasturbin 
avgaspanna 
generator 
transformator 
ångturbin (gammal) 

41 MWe, Alsthom Frame 6 
74 MW, Breda 
Strömberg 
Strömberg 
20 MW, Oerlikon 

Kombianläggningens tekniska parametrar i mätningspunkt 
-2 °C: 

bruttoeleffekt 
fjärrvärmeeffekt 
el verkningsgrad 
el utbytesfaktor 

52.4 MWe 
61.3 MWth 
40.3 % 
0.86 
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Bild 29. Förenklad principritning för Vanaja kombian
läggning 

Gasturbinen har dieselstartning. Det för gasturbinen 
nödvändiga gastrycket är ca 18 bar. Som reservbränsle 
används lätt brännolja. Blandningsförhållandet i brän
noljan skall vara över 50 % för att man kan driva an
läggningen. Gasturbinen har ledskovelreglering. 

Anläggningen är försedd med värmeackumulator, vilket 
möjliggör att undvika drift med dellast som leder till 
dålig verkningsgrad. Den valda gasturbinens verknings
grad är god inom effektområdet 80-100 %. Nedanför det
ta område sänker verkningsgraden tvärt, som funktion av 
belastning. 

Räkningarna gav för ackumulatorn med direkt koppling en 
optimal volym på 7000 m3

• Till följd av tryckavvikningar 
i fjärrvärmenätets sugsida, försågs ackumulatorn dock 
med indirekt kopplinV, vilket förutsatte en volymtil
lökning till 10000 m . 

59 
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Då kombikraftverket byggdes, sammanfördes den decent
raliserade övervakningen över gamla anläggningsdel med 
kontrollrummet för den nya gasturbinen och avgaspannan 
och fjärrövervakningscentralen för 30 MW värmecentral i 
Järvenpää. Under år 1989 blir fjärrstyrning av 

Hyvinge nya gasturbinanläggning kopplad till systemet. 
Man har i avsikt att börja utnyttja kommerciellt Hy
vinge anläggning 1.1.1990. 

Automationssystemet till Tavastehus gasturbin är av typ 
siemens Teleperm M. Anläggningen drivs med hjälp av 
process-schemata som opereras med ljussignalpenna. 
Gasturbinens styrlogik är Speedtronic. Gasturbinan
läggningen och värmeackumulatorn startas och stoppas 
med sekvensautomatik. 

I anläggningen arbetar 14 anställda, av vilka 1+3 per
soner hör till underhållspersonal och 10 personer till 
driftspersonal. Driftspersonalen arbetar i 5 skift på 2 
medarbetare. 

övergången till användning av naturgas betydde att sva
vel- och kväve-emissioner från Vanaja kraftverk för
minskades med ca 30 %. Det har lämnats en luftvårdsan
mälan om anläggningen i Tavastlands länsstyrelse. NOx
-värden mättes av laboratoriet hos IVO. 
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Bild 30. Konstruktion av Vanaja kombianläggning. 



61 

Bullernivån i anläggningen motsvarar bestämmelserna. 
Utanför anläggningen var bullernivån under 50 dB(A) och 
bullret från omgivningen var under mätningarna högre än 
bullret från anläggningen. 

Kombianläggningen medför en väsentlig förminskning av 
kolbränning i Vanaja kraftverk. Av bränslemängd som på 
årsnivå motsvarar 800 gigawattimmar är maximalt 90 % 
utvecklad med naturgas och resten med stenkol. Natur
gasanvändningen uppskattas till ca 700 milj.m3 per år. 

5.11.3 
Driftserfarenheter 

Man har samlat driftserfarenheter om anläggningen från 
ca ett halvt års tid. På våren och sommaren har gas
turbinen drivts 5-8 h om dagen med full effekt enligt 
de ursprungliga planerna och samtidigt har värmeacku
mulatorn laddats. På andra tiderna har anläggningen 
varit ur drift och den för fjärruppvärmning nödvändiga 
energin har tagits ur värmeackumulatorn. 

Gasturbinen har startats 170 gånger och drivts i 
3118 h (augusti 1989). Anläggningen har fungerat som 
planerat och driftserfarenheterna har varit goda. Man 
är också nöjd med anläggningens styr- och automations
system. 

Det har varit ett underhållsstillestånd i anläggnin
gen. Under stilleståndet granskades brännkammrarna. Av 
anläggningens egen personal deltog i underhållsarbetet 
1-2 anställda och från IVO 3. Arbetet leddes av en 
fransk övervakare, som beställts hos maskinleverantö
ren. stilleståndet tog två veckor. 

Man försöker förlägga de följande periodiska revisio
ner till sommar, då fjärrvärmelasten är som minst. 
Anläggningen har ett avtal om serviceingenjörens ant
räffbarhet i Finland med andra anläggningar, som fir
man levererat en gasturbin. Det förutsätts i avtalet 
att man for tag på servicemannen inom två timmar från 
telefonalarmering. Avtalet ingicks i samband med gas
turbininköp och priset på det är 50000 FIM per ett 
halvt år. Liksom i Kouvolas gasturbinanläggning styrs 
alla underhållsarbetena med en datorbaserad system. 
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5.12 
Espoon Sähkö Oy, Esbo, 42/75 MW, 1989 

5.12.1 
Bakgrund 

5.12.2 

Gasturbinanläggningen byggdes i Suomenoja industri-om
råde i Esbo, på en kraftverktomt, där det redan befann 
sig ett kolkraftverk och hetvattenpanncentral. 

Anläggningen byggdes främst för att tillfredställa be
hovet av kapasitetökning. De konkurrerande alternati
ven var att öka elinköp och antalet pannor eller bygga 
ett kolkraftverk. På ekonomiska skäl beslöt man sig för 
att bygga en gasturbinanläggning. 

Byggandet påbörjades i september 1988. Meningen är att 
ta anläggningen i provdrift i juli och börja med 
egentlig kommerciell verksamhet i november 1989. 

Anläggningens projektering utfördes först av en kon
sultbyrå och i senare etap av IVO. Om projektet börja
des från början, skulle man försöka att inte byta kon
sult mittunder projektet. Fem medarbetare hos Espoon 
Sähkö Oy har tagit del i projektet vid sidan av sitt 
egentliga arbete. 

Naturgas köper man hos Neste Oy', värme och el försäljs 
åt Espoon Sähkös abonnenter. 

Beskrivning av anläggning 

Anläggningens eleffekt är i -25°C utetemperatur ca 48 
MW och dess värmeeffekt ca 80 MW. 
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Bild 31. Verkningsgraderna hos Esbo gasturbinanlägg
ning vid olika belastning. Utomhustemperatur ooc. 
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Gasturbinens idrifttagning ledde inte till ökat behov 
av driftpersonal. övervakningen skall utföras från den 
gamla övervakningscentralen. 

startningssystemet är elektriskt. Förbränningskompres
sorn regleras med ledskovlar. Som reservbränsle används 
lätt brännolja, som man kan övergå till utan avbrott i 
elproduktion. 

Maskinleverantörerna: 

turbin 
avgaspanna 
generator 
transformator 

AEG Kanis 
Tampella 
AEG Kanis 
Strömberg 

Det nödvändiga gastrycket för turbin är 20 bar. 

Luftvårdsanmälan har lämnats i Nylands länsstyrelse. 
N0 2-emissionerna uppskattas till ca 1.130 ton kväveoxi
der på årsnivå (460 mg/Nm3

). Enligt undersökningen 
om emissionsutbredning, gjord av Meteorologiska insti
tutet, är den 80 m höjda skorstenen en tillräcklig ga
ranti för att skedeämnevärdet hålls under de av mil
jöministeriet satta gränserna. 
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Bild 32. Förenklad principritning för Esbo kombianlägg
ning. 
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5.12.3 
Driftserfarenheter 

5.12.4 
Ekonomi 

Anläggningen skall sättas i gång i juli 1989, vilket är 
orsaken till att man inte har några driftserfarenheter av 
anläggningen ännu. Den årliga drifttiden uppskattas till 
300-320 dygn. 

Enligt denna prognos borde anläggningen producera ca 280 
GWh elenergi och ca 440 GWh fjärrvärmeenergi om året. An
läggningens andel i Espoon Sähkös totala elproduktion borde 
uppnå ca 23 % och 28 % i dess fjärrvärmeproduktion. 

Periodiska revisioner skall utföras efter maskinleverantö
rens instruktioner. En del av dem (el och automatik) kan 
sannolikt utföras av egen personal, en del är man däremot 
tvungen att köpa hos andra firmor. 

Kostnaderna för anläggningens tillkomst uppgick till 105 
milj.FIM. I denna summa var turbinens andel ca 1/3, res
tvärmepannan ca 1/5 och el- och automatikutrustningen 1/5, 
resten utgjordes av byggnaden, kompletterande utrustning 
mm. Kostnaderna för projekterings- och koordineringstjäns
ter köpta hos andra firmor var ca 7 % av totalkostnaderna. 

Anläggningens ägare vill inte avslöja, hurdant räntabili
tetskrav det sattes på anläggningen. Som räkningsmetod 
användes återbetalningstid. 
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5.13 
Kervo energiverk, Kervo, 4/8.5 MW, 1990 

5.13.1 
Bakgrund och realisation 

5.13.2 

Utgångspunkten för projektet var behovet att öka vär
meproduceringskapacitet. Vintern 1988 steg fjärrvärme
behovet i Kervo sammanlagt till ca 64 MW, som till
fredställdes med 30 MW kolpanneffekt, 2x12 MW oljejga
spanneffekt och 12 MW oljepanneffekt. 

Med det valda alternativet konkurrerade gaspanna och 
dieselkraftverk. Gasturbinens fördelar jämförd med die
selpanna var dess miljövänlighet och erfarenheter av 
dess användning som var tillgängliga i större utsträck
ning. Ett dieselverk hade varit billigare. 

Förstudierna tog ca ett år. Själva anläggningen blir 
sannolikt färdig också inom ett år; med maskinleveran
tören gjordes avtal 24.10.1988, idrifttagning äger rum 
ca 15.10.1989. 

Anläggningen ägs av Kervo energiverk. 

Gas inköps hos Neste Oy, el och värme försäljs åt Ker
vo energiverks abonnenter. 

Anläggningen beställdes hos ABE-Strömberg Oy som nyc
kelfärdig. I förberedning och projektering anlitades en 
konsultbyrå. 

Projektet har hittils avancerat utan några överrask
ningar. 

Vid anläggningen i fråga kan det i framtiden placeras 
ytterligare 5 kompletterande enheter. 

Beskrivning av anläggning 

Anläggningen består av ett gasturbin/generatorpaket med 
avgaspanna. 

De tekniska garantivärdena för anläggningen (uteluft 
ooc, l bar, 60 %): eleffekt 4.118 MW, värmeeffekt 8.450 
MW, nominal värmekonsumtion 12.710 kJ/kWhe. 

Av bild 33 framgår förenklad process-schema för anlägg
ningen. 
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Bild 33. Förenklad process-schema för Kervo gastur
binanläggning. 
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Turbinsal och avgaspanna tar ett utrymme av sammanlagt 
130m2 , 520m 2 • De andra utrymmena är tillsammans 66 
m2 198 ni3

• ' 

För turbinen sänks naturgastrycket från 40 bar i nätet 
till 16 bar. Anläggningen kan drivas tom med ett så 
lågt tryck som 12.4 bar. 

Gasturbinanläggningen skall användas som grundlastan
läggning efter värmebehov. Den årliga drifttiden upp
går åtminstone till 5.000 h. 

Utgående temperatur av fjärrvärmevatten skall motsvara 
tillnärmelsevis Finska Värmeverksföreningens rekommen
dationskurvor. Driften utförs automatiskt eller ma
nuellt. 

Anläggningen skall drivas som en obemannad anläggning 
med fjärrövervakning. Den besöks en gång om dagen för 
kontroll. 

Det lämnades in en luftvårdsanmälan för anläggningen i 
Nylands länsstyrelse, som meddelade att de högsta til
låtna värdena för NOx-emissioner är 190 mg/MJ. Man har 
inte i avsikt att förminska emissionerna i de närmaste 
åren. På tomtgränsen är den högsta tillåtna bullerni
vån 45 dBA. 

Turbinens startningssystem är elektriskt. 



Maskinleverantörerna: 

- turbin 

- avgaspanna 
- generator 
- transformator 

5.5 MW, Tuma-Turbomach 
SA/Solar Turbines Inc. 
9 MW, Tampella 
4.44 MVA, Strömberg 
5 MVA, Strömberg 

Som reservbränsle används lätt brännolja, som man kan 
övergå till utan avbrott i elproduktion. 

Garantitiden för anläggningen är 2 år. 
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5.13.3 
Driftserfarenheter 

5.13.4 
Ekonomi 

Några erfarenheter av anläggningens drift har man ännu 
inte. Hittils har projektet framskridit enligt planer
na. Anläggningen tas i drift sannolikt i oktober 1989. 
Kommerciell verksamhet skall påbörjas i början av år 
1990 efter ett par månaders provdrift. 

De årliga underhållskostnaderna uppskattas till 7-8 
FIM/MWhe. Totalrevision blir aktuell efter ungefär 7 års 
drift. Kostnaderna för den uppgår till åtminstone 
l milj.FIM. 

Priset på anläggningen inkl. omsättningsskatt var 12.6 
milj. FIM. I denna summa är byggnadens andel ca 
l milj. FIM, generatorns ca l milj. FIM och turbinens 
ca 4 milj. FIM. Kostnaderna för underhåll i två år har 
räknats med i priset. 

Det beräknades att återbetalningstid är ungefär än 7 år 
med 5 % ränta. De i beräkningarna använda energitarif
ferna var i beräkningsmomentet 

el 
värme 

190 mk/MWh 
55 mk/MWh 

De motsvarande tarifferna var i februari 1989: 

el 
värme 

187 mk/MWh 
60 mk/MWh 

Med gasturbinanläggningen kan Kervo energiverk kompen
sera spetsuppskärningen av inköpsel. I denna etap lö
nade det sig inte att skaffa en anläggning till, ef
tersom elinköpstariffen skulle ha sänkt ner till en 
betydligt dyrare klass. 
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Med gasturbinanläggningen kan Kervo energiverk kompen
sera spetsuppskärningen av inköpsel. I denna etap lö
nade det sig inte att skaffa en anläggning till, ef
tersom elinköpstariffen skulle ha sänkt ner till en 
betydligt dyrare klass. 

Imatran Voima Oy, Hyvinge, 40/70 MW, 1989 

5.14.1 
Bakgrund 

5.14.2 

IVO har låtit bygga anläggningen och är också ägaren 
till den. För projekteringen svarade IVO Engineering. 
Anläggningens uppgift är att tillfredställa Hyvinge 
stads behov i fjärrvärme och producera el till det lan
dsomfattande nätet. För fjärrvärmedistribution svarar 
stadsägt värmebolag, Hyvinkään Lämpövoima Oy. Tidigare 
producerades fjärrvärme mm. med lokala tungoljadrivna 
pannor. Då gasturbinanläggningen blivit färdig, skall 
värmebolagets gamla fjärrvärmepannor användas till re
servkraftproduktion. De utgör en 100 % reserv för möj
liga avbrott i gasturbinens drift. 

Förstudierna angående gasturbinens byggning tog ca ett 
år. Värmeavtalet ingicks med staden i februari 1988. Då 
fattades också det slutgiltiga beslutet om anläggnin
gens byggande. Anläggningen skall tas i kommerciellt 
bruk 1.1.1990, november och december 1989 har reserve
rats för provdrift. Totalkostnaderna för anläggningen 
meddelades uppgå till 100 milj.FIM. 

Beskrivning av anläggning 

I byggnadsarbetet utnyttjades de erfarenheter som man 
fått av byggning och drift av IVO's kraftverk i Kou
vola och Tavastehus. Anläggningen motsvarar Kouvola 
kraftverk för dimensionernas och projekteringens del. 
Jämfört med det har leverantörerna av avgaspanna och 
automatiksystem förändrats. 

Maskinleverantörerna: 

gasturbin 
avgaspanna 
generator 
transformator 
automatik 

40 MW, Alsthorn Frame 6 
70 MW, SFL 
Strömberg 
Strömberg 
Siemens Teleperm M AS230 

Alsthom Frame 6 gasturbinens fördelar var dess lämp
liga storlek, god reglerbarhet och positiva driftser
farenheter. En betydlig inverkan på beslutsfattandet 
hade det att verkningsgraden hölls på hög nivå, då gas-
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Värmeackumulatorns volym är 10000 m3 och temperaturnivå 
för projektering 95 °C. Den har kopplats till fjärrvär
menätet med direkt koppling. Det för turbinen nödvän
diga gastrycket är 23 bar, minst 18 bar. Som reserv
bränsle används lätt brännolja. Turbinens startnings
system är elektriskt. 

Avgaspannan är utrustad med 100 % by-pass, dvs det är 
möjligt att producera endast el, då fjärrvärmelast inte 
finns. Mängden av de rökgaser, som bypasserar avgaspan
na, kan regleras steglöst. Anläggningen är inte försedd 
med tillägsförbränning. 

Byggnadsvolymerna 
följande: 

turbinsal 
avgaspanna 
hjälputrymmen 

tillsammans 

av de olika anläggningsdelarna är 

4000 m3 

2500 m3 

2000 m3 

8500 m3 

Anläggningen skall drivas utan bemanning, med undantag 
av idrifttagningsfas. Fjärrövervakningscentralen för 
anläggningen ligger vid IVO's Vanaja kraftverk i Ta
vastehus. Vad gäller alarmjour, är det sannolikt att 
man skall göra samarbete med Hyvinkään Lämpövoima Oy. 
Lämpövoima Oy's fjärrvärmeverk och övervakningscentral 
ligger mittemot gasturbinanläggningen. Liksom i Kouvola 
och Vanaja anläggningar skall alla underhållsarbetena 
styras med en datorbaserad system. 

Anläggningen skall drivas i första hand efter fjärr
värmebehov, i enlighet med Kouvola anläggning. På vin
tern drivs anläggningen kontinuerligt, på våren och 
hösten drivs anläggningen om dagen och överskottvärmen 
laddas in i värmeackumulator. Ackumulatorn urladdas då 
gasturbinen är ur drift. Anläggningen är stannad på 
sommaren, när fjärrvärmebehovet är som minst. 

Det har lämnats en luftvårdsanmälan om anläggningen i 
Nylands länsstyrelse i maj 1988. Något beslut om til
låtna emissionsvärden har man tillsvidare inte fått. 
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5.15 
Helsingfors Stads Energiverk, Nordsjö, 155/145 MW, 1990 

5.15.1 
Bakgrund 

5.15.2 

På hösten 1987 godkändes av Helsingfors stadsfullmäkti
ge planen om upprättandet av ett kombikraftverk i Nord
sjö. 

Anläggningen kommer att byggas som ett samarbetsprojekt 
med Imatran Voima Oy, med sk. deltagarutgiftprincip, 
där 2/3 av anläggningens eleffekt går till Imatran Voi
ma Oy:s behov medan resten av eleffekten och hela vär
me-effekten står till Helsingfors Energiverks förfogan
de. 

Avtal om huvudutrustningar slutades på sommaren 1988 
och enligt planerna skall anläggningen vara färdig för 
kommersiellt bruk i september 1990. Anläggningens prov
drift sker således på sommaren 1990. 

Beskrivning av anläggningen 

Till anläggningen valdes gasturbiner (2 st) av siemens 
AG:s nyaste typ dry-low-NOx, försedda med brännkammare, 
eleffekt under ISO förhållanden är 53 MW/aggregat. 

Avgaspannorna levereras av Oy Tampella Ab enligt planer 
av den holländska firmanBackeren Rueb Breda B.V. De 
är cylindriska pannor med tvångscirculation och med två 
fjärrvärmevatten-värmeväxlarepaket som sista värmeytor. 

Ångturbinen levereras av det tyska företaget MAN-Gute
hoffnungshiltte GmbH och generatorn av ABB Asea Genera
tion Ab. 

Anläggningens huvudautomation levereras av det finska 
bolaget Valmet Automation Oy. 

Kraftverkets nominella avkastningsvärden är 155 MW 
elektricitet och 145 MW värme med en totalverkningsgrad 
av ca 87 ... 90% och förhållandet elektricitet/värme är 
ca 1.07. 

Avgastemperaturen före pannan är 535 °C, efter pannan 
före skorstenen 61 °C. 

Gasturbinerna är försedda med elektrisk startanordning, 
där generatorn fungerar som startmotor. För att starta 
anläggningen behövs en extern elinmatning, detta bety
der att sk. black-start inte är möjligt. 



Anläggningens driftspersonal består av 29 personer, 
varav 12 arbetar i skift (6 skift a personer). Under
hållsverksamheten skall skötas av anläggningens egen 
underhållspersonal samt energiverkets centrala under
hållsorganisation. 

145M 'J 

Bild 34. Förenklad process-schema för Helsingfors 
gasturbinanläggning. 
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6 
TEKNISK OCH EKONOMISK ANALYS 

6.1 
Anläggningseffekterna 

Allmänt kan konstateras att det var svårt att hitta 
kommensurabilitet mellan anläggningarna. En omfattande 
uträkning av medel- och riktvärden har på grund av oen
hetliga parametrar och bristfälliga eller oklara ut
gångsdata varit omöjlig att genomföra. Några diagram 
och tabeller kan dock presenteras som sammandrag. 

gasturbinernaseleffekt 

''r-----------------------------------------------1 

! 
u 

Bild 35. Naturgaseldade gasturbinanläggningar i Fin
land år 1990. 

1. Kymmene Oy, Vi11manstrand, 1975 
2. Lappeenrannan Lämpövoima, Vittmanstrand 

2.1 Merta.niemi I, 1975 
2.2 Mertaniemi II, 1976 

3. Neste Oy, Skötdvik, 1976 
4. Oy Tampetta Ab, Anjatankoski, 1983 
5. Lahden Lämpövoima Oy, Lahtis, 1986 
6. Tampereen kaupungin sähkötaitos, Tammerfors, 1988 
7. Imatran Voima Oy, Kouvota, 1988 
8. Imatran Energia Dy, Imatra, 1988 
9. Nastotan Energia, Nastota, 1988 
1D. Neste Oy, Skötdvik, 1989 
11. Imatran Voima Oy, Tavastehus, 1989 
12. Espoon Sähkö Oy, Esbo, 1989 
13. Karavan ener9iataitos, Kervo, 1990 
14. lmatran Voima Dy, Hyvinge, 1990 
15. Hetsingin Kaupungin Ener9iataitos, Hetsingfors, 1990 
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ANLAGGNINGARNAS EFFEKTER/MW 

''',-----------------------------------------------l 
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Bild 36. Anläggningarnas effektvärden och förluster. 
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Bild 37. Anläggningarnas effektfördelning. 
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6.2 
Investeringskostnader samt yt- och volyminnehåll 

Anläggningarnas anskaffningskostnader har varit mellan 
1620 - 4270 FIM/kw. (prisnivå 1989). 

För en 40 MW./70MWth anläggning är anskaffningsprisets 
fördelning följande: 

- gasturbin + generator 33 - 36 % 
- avgaspanna 17 - 20% 
-e\- och automatikutrustning 15- 20% 
- byggnad 20 - 22 X 
- projektering 2 - 7 X 

För en 4 MW./9MWth anläggning är anskaffningsprisets 
fördelning följande: 

- maskinteknisk utrustning 80 X 
- byggnad 1 O X 
- övriga kostnader 10 X 

På anläggningarnas räntabilitet ställs det olika krav: 
de kommunala verken är till freds om återbetalningsti
den är under 10 år medan industrin i allmänhet kräver 
mindre än 5 års återbetalningstid. 

Tabell 14. Investeringskostnader för finska gastur
binanläggningar. Prisnivå juni 1989. 

anläggning milj .FIM FIM/kWe 

2. Mertaniemi 568 4270 l ) 
5. Lahtis 97 1620 l ) 
6. Tammerfors 475 4130 l ) 
7. Kouvola 108 2650 2) 
8. Imatra 24 2930 2) 
9. Nastola 13 3170 2) 
10. Neste 100 2380 2) 
11. Tavastehus 100 1910 l ) 
12. E s bo 105 2230 l ) 
13. Kervo 13 3170 2) 
14. Hyvinge 100 2500 2) 
15. Helsingfors 450 2900 l ) 

l) kWe = eleffekt från kombianläggning 
2) kWe = eleffekt från gasturbin 



Tabell 15. Yt- och volyminnehåll för finska gas
turbinanläggningar ( * innehåt\.er också ångturbin). 

anläggning m2 m3 m3/MWe 

l. Kymmene 670 7910 
2.2 Mertaniemi II 4500* 77200* 
4. Tampella 725 -
6. Tammerfors - 75000* 
8. Imatra 515 2385 

12. Esbo 860 -
13. Kervo 200 720 
14. Hyvinge - 8500 
15. Helsingfors - 75000* 

l) MWe = eleffekt från kombianläggning 
2) MWe = eleffekt från gasturbin 

316 l) 
772 l) 

- l) 
652 l ) 
291 2) 

- l) 
176 2) 
213 2) 
517 l) 
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6.3 
Driftserfarenheter 

6.3.1 
Underhåll 

Underhållskostnaderna har i genomsnitt varit 4-16 
FIM/MWh., eller l. 5-8 FIM/MWhtotal' Av detta utgör arbete 
omkring 60 % och material 40 %. Lahden Lämpövoima Oy:s 
höga värden förorsakas av hög startningsfrekvens; 
12.000 drifttimmar och 700 startningar. 

Tabell 16. Exempel på genomsnittliga underhållskostna
der och tillgänglighet i finska gasturbinananläggnin
gar ( * = uppskattning, ** = teverantörens garantivärde) • 

antäggning underhåttskostnader tittgänglighet 

FIM/MWhe FIM/MWhtotat (X) 

1 . Kymmene 4.0 1. 5 97 
2. Mertaniemi 4.7 2.4 88 
4. Tampetta 91 
5. Lahtis 13-16 6,5-8 94 
6. T ampere 92 
8. Imatra 11.0* 5.6* 95** 
9. Nastota 93** 

13. Kervo 7.5* 4.0* -
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Revisioner och underhåll enligt leverantörernas rekom
mendationer har i allmänhet varit tillräckliga och ga
ranterat hög tillgänglighet för de finska gasturbinen
läggningarna. 

REVISIONERNAS TIDTABELL 
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o Liten revision + Mellanrevision <> Totalrevision 

Bild 38. Revisionernas periodicitet i anläggningar som 
blev färdiga före år 1988. ( ) = planerade revisioner. 
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6.3.2 
NOx-emissioner och buller 

Angående NOz-emissionerna finns förutom leverantörernas 
garantivärden tyvärr endast ett fåtal mätresultat. 

Tabell 17. NOx-emissioner (mgN02/MJ) från finska gas
turbinanläggningar ( * • maskinleverantörens garantivärde, 
**~med Anginsprutning}, 

anläggning nominett nominatt + tittäggs-
effekt effekt förbränning 

1. Kymmene 187 209 137** 
2. Mertaniemi Il 210* 155* 
4. Tampetta 200 120 
5. Lahtis 193* -
6. Tammerfors 308 246 
9. Nastota 200* -

13. Kervo 190* -
15. Hetsingfors 75• -

Buller har inte förorsakat problem vid de finska an
läggningar; de uppmätade värdena har varit under högsta 
tillåtna gränsvärden. 

Tabell 18. Exempel på högsta tillåtna bullernivåer vid 
finska gasturbinanläggningar dB(A). 

anläggning inne i på 100 m's 
turbinsalen avstånd 

4. Tampella 90 50 
5. Lahtis - 45 
6. Tammerfors 85 45 
B. Imatra 85 55 
9. Nastola - 55 

11. Vanaja - 50 
13. Kervo - 45 
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SAMMANFATTNING 

Uppföljningen av och rapporteringen om de finska gas
turbinanläggningarnas drift kan allmänhet anses vara 
bristfällig. 
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På grund av detta och det faktum att anläggningarna är 
mycket olika varandra, delvis industri- och delvis 
fjärrvärmeanläggningar, till storleken från 4 till 60 
MWe och från O till 15 år gamla, har det varit mycket 
svårt att erhålla jämförbara tekniska och ekonomiska 
uppgifter om anläggningarna. 

Några generella slutsatser kan dock dras av utrednings
arbetet. 

Anläggningarnas anskaffningskostnaderna har varit mel
lan 1620 och 4270 FIM/kWe (prisnivå 1989) och den 
ekonomiska lönsamheten relativt god. 

Aterbetalningstiden för industrianläggningarna har va
rit under 5 år och för de kommunala anläggningarna un
der 10 år. 

Bl.a. miljövänligheten och det ringa personalbehovet 
har, förutom ett konkurrenskraftigt naturgaspris, be
främjat anläggningarnas tillkomst. 

Underhållskostnaderna har varit 4 - 16 FIM/MWhe eller 
2 - B FIM/MWhtot för turbiner av storleken 40 
MWe/70MWth. 

För de små turbinerna i storleksklassen 4 MWe/SMWth' som 
alla är relativt nya, antas underhållskostnaderna vara 
7.5 - 11 FIM/MWhe, dvs. ca 5 FIM/MWhtot• 

Underhåll och revisionsverksamhet i enlighet med tur
binleverantörernas rekommendationer har i allmänhet 
varit tillräcklig för att garantera en hög totalverk
ningsgrad och en hög tillgänglighet för anläggningarna. 

Vid de finska anläggningarna har det endast förekommit 
få allvarliga missöden. 

Mindre driftsproblem har orsakats av bl.a. tätningsska
dor, ytskråmor och kantsprickor på turbinskovlar samt 
funktionsstörningar på temperaturgivare, regler- och 
automationsutrustning. 

Allmänt taget kan alltså konkluderas att driftserfaren
heterna från de naturgaseldade finska gasturbinanlägg
ningarna är positiva. 



TI CT5 ENGINEERINGov 

HUVUDKOMPONENTER OCH TEKNISKA DATA FÖR FINSKA GASTURBINANLÄGGNINGAR 

GT. UTAN T.F.B. GT.MED T.F.B. 
ANLÄGGNING GASTURBIN GENERATOR AVGASPANNA! EL VÄRME EL VÄRME 

ÄNGPANNA MW MW MW MW 

1 . Kymmene Oy, AEG Kanis AEG Steinmut ter 25 40 25 BO 
Vittmanstrand (ångpanna) 

2. Lappeenrannan Fiat Gan z Ahtström 33 47 - -
Lämpövoima, Fiat Gan z Ahtström 37 62 - -
Vittmanstrand Fiat Gan z Ahtström 40 65 - -

3. Neste Oy Fiat Gan z NEM 33 50 - -

4. Oy Tampetta Ab· Fiat Gan z Tampetta 40.1 69 40.1 106 
(ångpanna) 

5. Lahden Lämpö- Atsthom B rush Tampetta 43.7 70 43.7 75 
voima Oy, Lahtis 

6. Tammerfors etverk 2 x Atsthom 2 x GE 2 x Tampetta 82 140 82 210 

7. IVO/Kouvota GE Brus h Outokumpu 40.7 72.8 - -
8. Imatran Energia 2 x Sotar 2 x Kaick 2 x Tampetta 8.2 16.2 - -

9. Nastotan Energia sotar Kai ck Tampetta 4.1 7.9 - -

10. Neste Oy, Atsthom Atsthom Tampetta 42 70 - -
Skötdvik 

11. IVO/Tavastehus Atsthom Strömberg Breda 41 74 - -
12. Esbo Etektriska AEG Kanis AEG Kanis Tampetta 42 75 42 105 

13. Keravan energis- sotar Strömberg Tampetta 4. 1 8.5 - -
ta i to s, Kervo 

14. IVO/Hyvinge Al..sthom Strömberg standard 40 70 - -
Faset-Lentjes 

15. Hetsingfors 2 x Siemens 2 x Siemens Tampetta 115 185 - -
energiverk 

KOMBI U.T.F.B. 
EL VÄRME 
MW MW 

- -

- -
50 85 
50 85 

- -

49 60 

60 60 

115 113 

- -

- -

- -
- -

52 61 

47 70 

- -

- -
155 145 

KOMBI MED T.F.B. 
EL VARME 
MW MW 

- -

- -
73 150 
73 150 

- -

61 85 

- -

134 152 

- -
- -

- -
- -

- -
47 100 

- -

- -

- -

ALFA-
VÄRDE 

0.63 

0.70 

0.59 

0.66 

0.82 

1 .00 

1.02 

0.56 

0.51 

0.52 

0.60 

0.86 

0.67 

0.48 

0.57 

t .07 

TOTAL 
V.G. 
x 

70 

82 

85 

BO 

70 
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89 

88 
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88 
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85 

87 
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