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Nordisk Gasteknisk Center 
Gasturbinteknologi~nuläge och utvecklingstrender 

SAMMANDRAG 

Den på hösten 1989 färdigställda NGC gasturbinrapporten var "up to 
date" och där behandlades olika gasturbintillverkares utvecklingsarbete 
och under utveckling varande dry-low-NOx-brännare. DLN-brännarna 
höll då fOrst på att utvecklas fOr kommersiellt bruk. 

Nu har man redan erfarenheter från användning och man kan tala om 
andra generationens DLN-tek.nik., i vilken man utnyttjat erfarenheterna 
man fått från den första generationen. Målet med den fårsta generatio
nen var, rätt allmänt, att uppnå en nivå på 25 ppm NOx torrt och må
let med den andra generationen är en nivå på 9 ppm torrt. Detta mål 
kommer troligtvis även att nås. GE' s större Frame gasturbiner, Sie
mens/KWIJ's gasturbiner och ABB's större gaturbiner har DLN~bränna· 
re med en utsläppsnivå på 25 ppm. ABB har mätresultat från faltbruk 
med sina nya, andra generationens EV·brännare, där utsläppen rört sig 
kring 9·15 ppm. Samma nivå, ca. 9 ppm, kan även uppnås med Sie~ 
mens gasturbiner av generation 0.2. Därtill utvecklar GE en mera 
avancerad DLN~brännare fOr Frame gasturbinerna med en NOx·nivå 
på 9 ppm. Den blir leveransklar 1994~1995. 

Den ovan nämnda DLN·tekniken gäller främst stora gasturbiner. Bland 
små och medelstora gasturbiner flnns det DLN~brännare att få till 
MAN's THM1304 och ABB's GTlO. Det utvecklas även DLN~brännare 
fOr mindre industrigasturbiner och aero-gasturbiner, fOr vilka man tror 
sig uppnå en nivå på 25 ppm under åren 1993~1995. Med i utveckling
sarbetet är bl.a. Centaur, Typhoon, 50l~KB5, LM 1600, FT 8, LM 2500, 
och LM 6000. 

Under 1990-talets fOrsta hälft har det kommit, eller håller det på att 
komma, över tio intressanta gasturbiner ut på marknaden får 50 Hz. 
För tillfället har GE's LM 6000 flyg~derivat gasturbiner den högsta 
simple-cycle verkningsgraden, vilken är över 40 %. Av dessa levereras 
de fOrsta under år 1992. Till samma storleksklass kommer även Turbo 
Powers nya flygderivat-gasturbin FT 4000 att höra. Den har en några 
MW större effekt och ca. en %~enhet högre verkningsgrad. 
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Till klassen av verkligt stora gasturbiner är det på kommande gastur
biner där man fOrenat den om en ångturbin påminnande singel-shaft, 
heavy-duty gasturbinen och hjälpaggregaten, med den inom flygindust
rin utvecklade kompressor-aerodynamiken, de nya materialen och blad
kylningstek.nik.en. Det sistnämnda har möjliggjort en ingångstempera
tur till turbinen på omkring 1260 oc vilket är verklighet i bl.a.: Mitsu
bishi MW701DA (137 MW), ABB 13E2 (163 MW), Siemens KWU V94.3 
(200 MW) och GE Frame 9 FA (227 MW). 

I de redan existerande kombikraftverk som baserar sig på heavy-duty
gasturbiner har man kommit till en elverkningsgrad på 52 - 53 %. Med 
kombikopplingar som baserar sig på de nyaste högtemperatur heavy
duty gasturbinerna, i vilka även rökgaserna har en hög temperatur, 
kan man uppnå en elproduktionsverkningsgrad på t.o.m. över 54 %. De 
höga avgastemperaturerna möjliggör mellanöverhettning i ångkretsen. 
Med kombin baserade på de nyaste aero-gasturbinerna kan man uppnå 
en elproduktionsverkningsgrad på ca. 53 %. Man väntar sig en ännu 
något högre verkningsgrad i kombin baserade på, i en nära framtid 
kommande, nya aero-gasturbiner. 

Man håller också på med utvecklingsarbete gällande andra kopplingar. 
De intressantaste är ISTIG (intercooled steam injected gas turbine), 
HAT-cycle (humid air turbine) och kemisk rekuperation. Med den sist 
nämnda har man teoretiskt kunnat påvisa en el verkningsgrad på t.o.m 
60%. 

The technicallevel and Iines of development 
of gas turbines 

SUMMABY 
The previous NGC gas turbine report completed in autumn 1989 was 
well up-to-date describing different gas turbine manufacturers' develop
ment work and the dry low-NO~ (DLN) huruers under development. At 
that time DLN burners were only being introduced for commercial use. 

Today we can already talk about operating experience and seeond-gene
ration DLN technology, which has utilized the experience acquired from 
frrst-generation technology. The general target of the first-generation 
technology was to achieve 25 ppm dry NO x. The target of seeond-gene
ration technology is a level of 9 ppm dry NO~ which is also probah ly 
being achieved. The nitrogen oxide emission level of DLN huruers is 25 
ppm for GE's bigger heavy duty Frame gas turbines, Siemens/KWU gas 
turbines and ABB's larger gas turbines. ABE has made measurements 
with its new seeond-generation EV burner in field conditions and the 
results are from 9 to 15 ppm. The same level (about 9 ppm) can be 
achieved by the generation 0.2 gas turbines of Siemens. In addition, a 
more advanced DLN burner is being developed by GE for Frame gas 
turbines. The NO x level of the burner is 9 p pm and deliveries are sche
duled to start in 1994-1995. 
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The above mentioned advanced DLN technology primarily applies to 
large gas turbines. Among small and middle-sized gas turbines, a DLN 
burner is available for MAN's THM 1304 and ABB's GTlO. Burner 
development is also made for smaller industrial gas turbines and aero 
gas turbines, for which DLN humers at a level of 25 ppm may be avai
lable in 1993-1995. This development are participated by, for instance, 
Centaur, Typhoon, 501-KB5, LM 1600, FT 8, LM 2500 and LM 6000. 

In the firat half of the 1990s, more than ten interesting gas turbines 
have been Jannehed on the 50 Hz market. At present, GE' s LM6000 
aeroderivative gas turbines have the highest simple cycle efficiency, 
which is over 40%. The frrst gas turbines of this type will be delivered 
in 1992. In the same size class, Turbo Power is going to introduce its 
new aeroderivative gas turbine FT4000 which has some MW higher 
output and about l percentage unit higher efficiency. 

The dass of over 100-200 MW gas turbines will be supplemented by gas 
turbines which combine the steam turbine-derived single-shaft design 
with the aircraft engine technologies of advanced campressar aero
dynarnie design, blade cooling design, new productian techniques and 
new materials and coatings, enabling the turbine inlet temperature to 
be in the order of 1260°C. The manufacturers are Mitsubishi 
MW701DA (137 MW), ABB 13E2 (163 MW), Siemens KWU V94.3 (200 
MW) and GE Frame 9 FA (227 MW). 

The existing combined cycle power plants based on heavy-duty gas 
turbines have reached an efficiency of 52-53% in their power generati
on. The combined eyeles based on the latest high turbine inlet tempera
ture gas turbines with high exhaust gas temperature can reach an 
efficiency of even over 54% in power generation. The high exhaust gas 
temperatures enable reheat steam cycle. Correspondingly, the combined 
eyeles based on the latest aeroderivative gas turbines can achieve an 
efficiency of about 53% in power generation. 

Research is also being done on other gas turbine based power plant 
cyeles, the most interesting subjects being ISTIG (intercooled steam 
injected gas turbine) and HAT-cycle (humid air turbine) and chemically 
recuperated GT, of which the last mentioned has a theoretical possibili
ty to reach an efficiency of 60% in power generation. 
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Under hösten 1989 blev NGC:s utredning över gasturbinernas tekniska 
nivå och utvecklingsriktningar fårdig. Arbetet baserade sig på en fOrfrå~ 
gan som skickats till gasturbintillverkarna samt på med dem fOrda 
diskussioner. Eftersom kraftverksgasturbinernas världsomfattande 
utvecklingsarbete har koncentrerats till de stora gasturbinerna var 
huvudvikten i NGC's rapport även lagt på de stora turbinerna. På 
grund av detta gjordes en motsvarande, mindre utredning, begränsad 
till små gasturbiner, under år 1990. Med de här arbetena som gn.md 
har NGC gjort en gasturbinraport om stora gasturbiner och en om små 
gasturbiner. 

Gasturbintekniken har gått framåt sedan raporttema blev fårdiga. Den 
tekniska informationen är nu till stor del 2,5 ~ 3 år gammal (våren 
1992). Därför har det ansetts nödvändigt att göra en uppdatering. 

I de tidigare handböckerna beskrivna gasturbinteorin (bl.a gastur
binens funktion och prestanda, gasturbinens hjälpaggregat, gasturbin
typer på marknaden, gasturbinkraftverksprocesser, driftsegenskaper 
osv.), erfarenheterna av gasturbinkraftverk och presentationen av till
verkarna, upprepas inte i denna raport. 

I det här projektet har utretts de ur nordisk synvinkel mest relevanta 
gasturbintillverkarnas tekniska nivå och utvecklingstrender. Speciellt 
behandlas de områden där utvecklingen de senaste åren varit störst. 

Innehållet är uppdelat enligt gasturbinernas storlek. Fastän den här 
uppdelningen blandar ihop olika typers gasturbiner (heavy-duty, aero), 
har man bestämt sig för denna uppdelning för att en möjlig gasturbin
köpare snabbt skall kunna jämföra gasturbiner av samma storleksklass 
med varandra, även om de har olika planeringsfllosofi. I kapitel 3.2 
genomgås små (0,5- 10 MW) gasturbiner, i kapitel 3.3 medelstora (10-
30 MW) och i kapitel 3.4 stora (30- 226 MW) gasturbiner. 

De gasturbintillverkare till vilka förfrågan, som gjordes i samband med 
detta arbete, skickades presenteras i bilaga 2. Tillverkarna som svara
de på förfrågan har understreckats. En presentation av gasturbinernas 
prestationsförmåga i lufttemperaturerna -25 °C, O oc och 15 oc baserad 
på förfrågan, finns i bilaga l. En presentation av alla gasturbiners 
prestationsfOrmåga i ISO-förhållanden baserad på andra källor fmns i 
kapitel 3. Tillverkarna och deras representanter i de nordiska länderna 
gås igenom i kapitel 5. 

I kapitel 4 har man grafiskt framställt investeringskostnaden för ett 
gasturbinpaket som funktion av effekten. 

Gasturbinernas NO::t-utsläpp och minskning av utsläppen behandlas i 
kapitel 2.3 och brännarteknik.ens utvecklingsutsikter i kapitel 6.2. I 
kapitel 6 framställs övriga framtidsutsikter angående gasturbiner. 
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2. Allmänt om gasturbiner 

2.1 Gasturbiners prestanda 

Det väsentligaste i gasturbinprocessen är turbinens ingångstemperatur, 
vars höjande skulle vara av betydelse fOr verkningsgraden. Materialets 
hållfasthet begränsar dock en höjning av temperaturen. 

Då materialet och kylningstekniken begränsar turbinens ingångstempe
ratur, kan man inverka på turbinens driftsegenskaper genom 
kompressionsförhållandet. Då kompressionsförhållandet ökar, ökar 
verkningsgraden tills fOrlustema fårorsakade av det ökade antalet 
skovelsteg överstiger det man vunnit med det höjda kompressionsfår
hållandet. 

Den enkla gasturbinprocessens viktigaste prestationsdata är verknings
graden och gasturbinens eleffekt. Verkningsgraden är gasturbinens 
eleffekt dividerad med bränsleeffekten. 

När det gäller gasturbiner i kombikraftverk är rökgastemperaturen en 
annan viktig egenskap, som tillsammans med rökgasmassflödet bes
tämmer kombipannans ängproduktion vid valda ångvärden. 

Gasturbintillverkarna anger ofta sina gasturbiners prestationsvärden 
så, att de verkar möjligast bra. I den verkliga kraftverkskopplingen 
inverkar till exempel fOljande omständigheter på prestationsvärdena: 

uteluftens temperatur, relativa fuktighet och tryck 
tryckfOrluster f6re och efter gasturbinen 
växelns och generatorns fOrluster 
bränslet 

Dessutom reduceras nettoeffekten och därmed nettoverkningsgraden av 
egenfOrbrukning, som t.ex. kan bestå av en naturgaskompressor, en 
matarpump till värmeåtervinningspannan, fjärrvärmepumpar och an
nan mindre egenfOrbrukning. 

En presentation av gasturbiners prestationsfOrmåga vid verkliga kraft
verksfOrehållanden i lufttemperaturerna -25 "C, O "C och 15 "C baserad 
på en fOrfrågan, finns i bilaga L 

De i tabellerna i kapitel 3.2 - 3.4 och på övriga ställen i texten frams
tällda prestationsvärdena fOr garturbiner är tagna ur olika källor där 
ofta inte alla fårluster tagits i beaktande. Skillnaderna mellan de ovan 
nämnda värdena och de i bilaga l beror på detta. 
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2.2 Gasturbinkraftverksprocessen 

En enkel gasturbin, sk. simple cycle-kopplad, används vanligen som 
reservkraftsaggregat eller för utjämning av topplast samt som kraftkäl
la t.ex. på oljeborrningsplattformar och oljefält. Det bästa sättet att 
förbättra gasturbinprocessen är att utnyttja avgasernas värmeenergi. 
Avgasvärmen kan utnyttjas till exempel i en ång- eller vattenpanna. 

Gasturbin- och avgaspannkopplingen är enkel och kräver en mindre 
investering än gasturbin-kombipanna-ångturbin-kopplingen. Kombikop
plingen fårutsätter en högre investering men ger som motvikt en högre 
elproduktionsverkningsgrad och ett högre alfa-värde. (Alfavärdet = 
eleffekten dividerad med värme-effekten.) Vid koppling med avgaspan
na kan man typiskt uppnå alfa-värdet 0,6. I avgasparmkopplingen är 
elproduktionsverkningsgraden den samma som gasturbinens verk· 
ningsgrad som typiskt är omkring 30 %. Vid kombikoppling kan alfa· 
värdet 1,0 uppnås. Elproduktionsverkningsgraden i kombiprocessen 
kan uppnå värdet 45 % vid fjärrvärmekoppling och över 50 % vid kon
denskoppling. 
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Ångpannor som producerar ånga får ångturbin kallas kombipannor och 
hela kraftverket kallas kombikraftverk. Kombikraft betyder alltså, att 
det fmns både gas- och ångturbin i kraftverket. Kombiprocessen 
(Brayton!Rankine-processen) syns i bild l i ett T,s-plan. Pannor som 
utnyttjar gasturbinens avgasvärme direkt får fjärr- eller processvärme
produktion kallas avgaspannor. 

Det bör beaktas, att pannorna normalt har en enkel konstmktlon utan 
avkylda väggar. Värmeöverföringsytorna består helt av rörpaket, vilka 
är billigare att tillverka. 

Gasturbinernas avgaser, vilka innehåller ca 15% syre, erbjuder en god 
möjlighet att öka värmeeffekten ekonomiskt. Med enkla kanalbrännare 
kan detta överskottssyre utnyttjas helt eller delvis utan rökgasfOrlus
ter. Användning av full tilläggsfårbränning kan fårorsaka behov av 
avkylda väggar om rökgastemperaturen stiger över 700-750 °C. Til
läggsfårbränningen utnyttjas normalt bara delvis. En fullständig til
läggsfårbränning ökar ångturbinens effekt till mångfaldigt jämfårt med 
gasturbinens. Utan tilläggsfårbränning är det omvända. 

Naturgas innehåller inte svavel och därfOr kan rökgastemperaturen 
dimensioneras mycket lågt, ända till 70-80 oc, vilket också ligger till 
grund får den mycket höga verkningsgraden. Om temperaturen sänks 
ännu mer, vilket skulle vara möjligt i kondens- och fjärrvärmekraft
verk, börjar vattenångan i rökgaserna kondensera, vilket inte kan tillå
tas i en normal pannkonstruktion. 

Gasturbinen ger möjligheter till många processvariationer som framfOr 
allt bör beaktas när ett existerande ångkraftverk konverteras till ett 
kombikraft.verk. Före valet av den slutliga processen lönar det sig att 
undersöka de olika alternativens prestationsfOrmåga. De existerande 
kraftverkskomponenternas, framfår allt turbinens och pannans, dimen
sionering fårorsakar olika begränsningar i olika processer. 

Naturgas är det renaste av alla fossila bränslen. Mängderna av sådana 
problematiska emissioner som svavel, kväve och aska är ytterst mini
mala. Bränslet fOrorsakar inte utsläpp. Förutom C02 utgör kväveoxid 
(NOx) det ur miljösynpunkt sett allvarligaste utsläppet från gastur
biner. NOx-utsläpp bildas vid den höga temperaturen under fOrbrännin
gen som så kallad termisk NOx i reaktion mellan luftens kväve och 
syre. 

C02-utsläpp uppkommer vid fOrbränning av fossila bränslen som alla 
innehåller kol. Eftersom massfOrhållandet mellan väte och kol i natur
gasen är större än hos övriga fossila bränslen, är naturgasens C02-

utsläpp per bränsleenergimängd mindre än hos andra fossila bränslen. 
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Uppkomsten av kolmonoxid (CO) har redan fått mera uppmärksamhet i 
till exempel USA och kommer troligen att få det samma i Skandina· 
vie n. Uppkomsten av kolmonoxid kan vara ett problem vid dellast. 

I den här rapporten fokuseras på kväveoxidutsläpp. 

För att underlätta jämfOrelser kan man omräkna NOx-utsläppen till 
g/GJ eller mgNO,JMJ enligt 1'6ljande tabell: 

CENTRI.X. 

NOx UNITS CONVERSION SCALE 
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2.3.2 NO:x-bildrungen 

NOTES:· 
Dry, 15% Oxygen 

NO~ Cak;ulated as N02 
The (XKlvefSion between ppm 

and mg/Nm3 is oorrect for any 

natural !Jas. 
The o;xmversion between gm/GJ 
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to with in~ or - 5% la< natural 
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of 30 to 40 MJ/Nm3. 

mQJNm3 ~GJ 
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Uppkomsten av termisk NOx är beroende av fåljande faktorer: 

utsläppen ökar lineärt, när förbränningens luftfaktor ökar 
utsläppen ökar exponentiellt med brännkammartemperaturen och 
fiarumtemperaturen 
utsläppen ökar enligt en rotfun.ktion, när brännkammartrycket ökar 
utsläppen minskar exponentiellt när luftfuktigheten ökar 
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När ovannämnda beroenden kombineras med gasturbinernas höga 
luftfaktor och strävan efter fOrbättring av verkningsgraden, leder det 
till ett högre brännkammartryck och en högre fårbränningstemperatur. 
Då är det fdrståeligt, att forhindrandet av NOx-bi1dning länge har varit 
problematiskt. 

NOx-uts1äppens mängd beror också, enligt ovannämda faktorer, på 
gasturbintyp och tillverkare. 

2.3.3 NOx-reduceringsmöjligheter 

GasturbinernasNOx-utsläpp kan minskas på fOljande sätt: 

insprutning av ånga i brännkammaren 
insprutning av vatten i brännkammaren 
med sk low-NO,<-brännare som ger små utsläpp (dry low-NO., = DLN) 
genom att minska det uppkomna NOx:et efter gasturbinen med hjälp 
av en katalysator 
med hjälp av katalytisk fOrbränning 

Av utsläppens fdrnrinskningsteknik är alla andra, utom den katalytiska 
förbränningen, på kommersiell nivå. 

Ång- och vatteninsprutning 

Då fOrbränningstemperaturen stiger, ökar uppkomsten av kväveoxid 
kraftigt. Genom äng- och vatteninsprutning i brännkanunaren, sjunker 
temperaturen i brännkammaren, vilket minskar NOx-uppkomsten. Vid 
ång- och vatteninsprutning är det möjligt att minska kväveoxidutsläp
pen betydligt, t.o.m. ända till under 25 ppm:s nivå. 

Dry-low-NOx-brännare 

Förbränningen av naturgas kan uppdelas i två huvudgrupper, baserade 
på fOrbränningstekniken och flammans uppkomst, beroende på bräns
lets och fOrbränningsluftens inmatnings- och blandningssätt. 

diffusionsflamma 
fOrblandad flamma 

I de traditionella brännarna används sk diffusionsflamma. Gas och 
fOrbränningsluft hämtas skilt till fOrbränningszonen i detta förbrän
ningssätt. I fOrbränningszonen diffunderar bränsle och luft med varan
dra, bildande en brinnande massa. Vid flammfronten är uppkomsten av 
termisk NO x riklig. NOx·mängden som bildas under diffusionsfOrbrän
ningen ökar i fOrhållande till det använda luftöverskottet. 
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Då fOrblandad luft-gasblandning fdrbränns, ökar uppkomsten av NOx, 
när det stökiömetriska luft~bränslefOrhållandet närmas. Då luft-bräns
lef6rhållandet ökar minskar NOlC-bildningen snabbt, till följd av fOr
bränningsluftens effektiva kylning och inblandning. I gasturbinerna, 
där luftöverskotten är stora, erbjuder den fOrblandade flammans arr
vändningsmöjlighet en fårträfllig möjlighet till minskandet av NOx
utsläppen. 

De flesta tillverkares nyaste low-NOx-brännare utnytjar en liknande 
verksamhetsprincip, förblandnings-förbränning (premix burning). 

Förbränning av forblandad gasblandning är svår vid dellast. En stöd
brännare (pilotbrännare) som brinner med diffusionsflamma kan möjli
gen behövas för att jämna och säkra förbränningen. Stödbrännaren 
ökar utsläppet. 

Katalytisk fårbränning 

Ett sätt att fårhindra uppkomsten av NO x är katalytisk fårbränning. 
Systemet fordrar dock ännu mycket utvecklingsarbete, innan det är på 
kommersiell nivå. Det största problemet har varit katalysatorns dåliga 
hållbarhet i höga temperaturer. 

Vid katalytisk fårbränning fårbränns den ytterst magra bränslebland
ningen så att katalysatorn själv deltar i fårbränningen i brännkamma
ren. 

Katalytisk reducering av NOx 

Ytterst låga utsläppsvärden kan nås genom katalytisk reduktion av det 
alstrade NOx:et (SCR == selective catalytic reduction). Kostnaderna är 
dock höga, utrymmesbehovet i rökgaspannan är stort och driften blir 
besvärligare. 

I SCR-processen sprutas ammoniak i rökgasströmmen så att kväveoxi
derna med hjälp av katalysatorn och ammoniak fårvandlas till gasfor
migt kväve och vattenånga. Vid metoden alstras inget avfall fårutom 
det fårbrukade katalysatormaterialet (Katalysatormaterialet utbyts 
med några års mellanrum). Vid metoden uppkommer däremot ett litet 
ammoniakutsläpp (under 10 ppm). 

SCR-reaktionen fungerar på lågt temperaturområde (ca 300 ... 400 °C) 
och kräver medverkan av en katalysator. På det riktiga temperaturom
rådet kommer man upp till 80- 90% reduceringseffektivitet av NOx
utsläpp. Katalysatorkonstruktionens volym och den insprutade am
moniakens koncentration inverkar direkt på reduceringseffekten. NO x
halten, temperaturen och restammoniakmängden i rökgasen inverkar 
på katalysatorkonstruktionens optimala volym. 
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2.4 Gasturbintyper 

Gasturbinmarknaden skiljer sig drastiskt från ångturbinmarknaden. 
Ångturbiner är normalt "skräddarsydda" på basen av en viss ångtempe~ 
ratur och ett visst ångtryck. Normalt sker tillverkningen dock långt på 
basen av vissa moduldelar. Gasturbinerna är i stället bundna till till
verkamas fardigplanerade typkonstruktioner. 

Gasturbinerna uppdelas ofta i så kallade industrigasturbiner och flyg
motorderivat (aeroderivative)-turbiner. 

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

Vissa bolag tillverkar ofta gasturbiner både fOr flygplan och elproduk.ti
on och fOrsöker använda samma komponenter får båda ändamålen. 
Härav fåljer, att de använder sina "gasgeneratorer" (dvs flygplanstur
biner) kopplade med en "kraftturbin". De här gasturbinerna har vanli
gen två axlar. "Gasgeneratorn" har en skild axel och består av kompres
sorn och turbinen som driver kompressorn. "Kraftturbinen" är en skild 
turbin på en skild axel och utnyttjar flygmotorderivatets repulsions
kraft. Kraftturbinen driver i sin tur generatorn. 

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

Industrigasturbiner 
- urspiUngligen planerade fOr elproduktion 
- stadig konstruktion (ångturbin-liknande) 
- en axel 
- en eller två brännkammare 
- behöver litet service och reservdelar 
- låg specifik investering 

Flygmotorderivat 
- två eller tre axlar 
- lätt konstruktion 
- kräver litet utrymme 
- flera brännkammare 
- hög fårbränningstemperatur 
- hög verkningsgrad 
- höga reservdels- och servicekostnader 
- dyr specifik investering 

Materialen som används i de typiska flygmotorderivaten är inte kon
ventionella material. På grund av det dyra materialet är investeringen 
fårhållandevis dyr, men turbinens ingångstemperatur är hög och verk
ningsgraden hög. 



3. Presentation av gasturbinerna 
3.1 Allmänt 
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I kapitel 3 presenteras de ur nordisk synpunkt viktigaste gasturbiner
na. I synnerhet presenteras uppgifter om prestandan och tekniken. De i 
tabellerna i kapitel 3.2 - 3.4 och på övriga ställen i texten framställda 
prestationsvärdena fOr gasturbinerna är tagna ur olika källor där ofta 
alla fOrluster inte tagits i beaktande. Skillnaderna mellan de ovan 
nämnda värdena och de i bilaga l beror på detta. 

Gasturbinerna är uppdelade enligt gasturbinens storlek: i kapitel 3.2 
behandlas "små gasturbiner" (0.5 - 10 MW), i kapitel 3.3 "medelstora 
gasturbiner" (10 - 30 MW) och i punkt 3.4 "stora gasturbiner" 
(30 MW -). 

I storleksklasserna fOr små och medelstora gasturbiner är det typiskt 
att turbinaxelns rotationshastighet är högre än elnätets frekvens. På 
grund av detta behövs det å ena sidan en reduktionsväxel men å andra 
sidan kan samma gasturbin med olika växel användas i både 50 Hz och 
60Hz nät. För stora gasturbiner (över ca. 70 MW) finns det inte till
räckligt stora växlar, och därför fl.nns det stora gasturbiner med rota
tionshastigheter för50Hz eller för60Hz nät, d.v.s. rotationshastighe
ter på 3000 och 3600 RPM. I detta kapitel behandlas endast gastur
biner anpassade för 50 Hz nät. 
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3.2 Små gasturbiner 

Nedan är alla betydande får kraftproduktion avsedda gasturbiner i 
storleksklass 0,5 ~ 10 MW uppräknade. I tabellen finns gasturbintillver
kare, typbeteckning, eleffekt, verkningsgrad, avgasernas masström och 
temperatur. 

o..w""""' 
Tlllvfik•~ och n•mn Nett~"-ff~ V•rknlngsgrad Avgumingd Avgut,~tur 

MW % ,,, c 

GARA ET IM/J31-800 0.55 Z22 '·' "' lURBOMECA BASTANVI 0.56 20.7 '·' "'' PRATT & WHITNEY STS-711 '" 23.7 ,, 
"' I(AWASAKI Hl S2A(I1 ..,, 225 ... '"' lURBOMECA lURMOIII 0.75 20.3 , .. "' PRATI & WHITNEY ST61-S1 0.78 2<1.7 '·' "' TURBOMECA BASTANVII 0.80 23.3 6.1 '" TURBOMECA MAKIL'. Tl 1.05 27.7 s.s '" PAA TT & WHITNEY STST-76 1.00 21.3 '·' 576 

DEUlZ M1A11 1.09 25.0 '·' 575 
MITSUt sos 1.10 25.0 S.1 '"' SOlAR SAnfAN 1.13 24.8 '·' "' KAWASAKIHI M1A01 1.14 ,,. 7.7 '" KAWASAKIHI M1A11 1.2.7 252 7.S "' ORESSER RAND KG23R 1.33 25.9 12.6 300 
DEUlZ M1A13 1.37 26.0 7.< 5SS 
KAWASAKI Hl M1A03 1.43 22.0 '·' "' DRESSER RAND KG23C 1 ... 15.8 12.Q '"' PAVNI ST1.5 1.50 15.0 15.0 "' KAWASAKI Hl M1A13 1.55 2SS 7.< 5SS 
RUSTONIEGT HURRICA.NE 1.61 2HI 7.< '" ORESSER RAND KG23E 1.85 165 14.9 '" KAWASAKI Hl M1A-23 2.00 25.9 '·' "' KAWASAKI Hl M1T01 2.21 21.3 14.9 "' KAWASAKI Hl M1TOO ,, 22.0 17.0 "' DEUlZ M1T13 2.85 25.7 15.4 '" MITSU! 5615 .,, 20.1 13.7 '" DRESSER RAND KGS 3.00 212 21.1 soo 
KAWASAKI Hl M1T13 3.05 25.3 14.4 '" SOLA.R CENTAUR T4SOO 3.13 26.4 17.8 "' HITACHI ZOSEN GT10(501KB5) 3.60 26.3 15.0 "' AUSTONIEGT '"""" 3.03 ,,. 21.2 "7 
SOLAR CENTAUR H '·" 20.0 17.8 "' >Hl IM400 3.92 28.1 16.8 '" AWSON 501 1(65 3.92 302 17.0 "' AUSTONIEGT TYPHOON '·" 30.1 17.1 500 
KAWASAKI Hl MH-23 4.00 25.7 17.0 '" DRESSEA RAND DR"O 4.22 29.0 20.0 "1 
IHI !M600 4.50 29.1 18.6 "' SOlAR CENTAUR Taurus '" 29.6 20.8 "' AlltSON 5701( 4.88 20.6 20.3 "' MANGHH THM 1203 RS9 5.40 32.0 
MANGHH THM 1203 5.60 23.0 ».7 '"' HITACHI ZOSEN GT15(571KA) 5.29 27.6 18.9 '" >Hl IM610 5.49 312 20.1 '" AlltSON 571K 5.91 33.9 21.3 "' MITSUBISHI MF61 5.92 28.6 27.5 "' MITSUI SB30 6.20 30.4 27.9 "' RUSTONIEGT TORW.OO 6.25 30.3 28.2 "' PRVNI ST6.5 6.50 31.5 52.7 270 
MANGHH THM 1304 9.30 28.0 "·' soo 
SOLAR MARS T12000 '·" 31.1 391 "' SOLAR MAAS T14000 10.00 31.\l "' '" ABB!STAL "'"' 10.00 32.0 30.2 '" 
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Fastän tabellen är lång och består av många olika typers gasturbiner 
gömmer sig i flera fall samma maskin bakom olika tillverkare och typ
beteckningar: t.ex. representeras Kawasakis, med små effektsteg 
växande, vida gasturbinurval, även av Deutz, och Allisons gasturbiner 
av förutom Allison även av Bitatchi och IHI. 

Verkningsgraden fOr små gasturbiner är beklagligt låg, vanligtvis i 
klassen 20 - 25 %. De bästa verkningsgraderna, då man tagit förluster
na i beaktande, är ca. 30 %. 

Orsaken till de låga verkningsgraderna är låga fårbränningstemperatu
rer, vilka å sin sida medför rätt låga NO, utsläpp fastän det i nästan 
alla av den här storleksklassen, i kommersiellt bruk, varande gastur
biner ännu används diffusionsbrännare. Ett undantag är MAN THM 
1304 (9,3 MW), till vilken det redan finns att få DLN-brännare. NOx 
utsläppen för de övriga är typiskt på området 100 - 250 mg/MJ, torrt. 
Till de flesta gasturbiner kan man få vatten/ånginsprutning, med vil
ken man kan uppnå ca. 25 ppm nivå. 

I följande bild ses som exempel, änginsprutningens inverkan på NOx
utsläppen i Allisons CX501 gasturbin. I CX 501 KN sprutas ångan 
direkt in i brännkammarens primärzon främst för att reducera NOx
utsläppet och i CX 501 KH sprutas en större mängd ånga in i bränn
kammarens sekundärzon för att höja effekten och fOr att reducera ut
släppet av NOx. 

NOx (ppm) NOx (mg/Nm3) 
--~------

320 160 ------------

140 280 

120 - - 240 

100 . 200 

80 160 

60 120 

ex so1 KN 
------------------~c:x_':':'~'~'~' __ i 80 40 

20 40 

Q ' _J_____j L_______li--~---L-~-_1 Q 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 

STEAM RATE (l<g/s) 

Bild 2. Ånginsprutningens inverkan på utsläppet av NOx, ett exempel. 
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Utvecklandet av premix·hrännare för små gasturbiner är svårt p.g.a. 
brist på utrymme, speciellt då brännkammarenlkammrarna är placera
de innanfår gasturbinhöljet. Vid användande av yttre brännkammare 
är kravet på utrymme inte så begränsande. På det här området görs 
det utvecklingsarbete av åtminstone: Allison, EGT/Ruston, Kawasaki 
och Solar. 

Gasturbintillverkarna har gått in fOr olika tekniska principlösningar: 
Små gasturbiner kan t.ex. ha en kompressordel av axial- ochfeller cent
rifugaltyp, de kan ha en eller flera silobrännkammrar eller en ring
brännkammare eller flera separata brännkammrar längs gasturbinens 
krets. De olika lösningarna har sina fårdelar respektive nackdelar. 

Vid olika gasturbintyper kommer rökgaserna ut antingen i axelns rikt
ning från gasturbinpaketets bakdel (Kawasaki MlA-13 och Solar Cen
taur), varvid generatorn är kopplad till den s.k. kalla ändan, eller alter
nativt från sidan (Dresser Rand Powers KG 5 och TURBOMECAs Ma
kila TI), varvid generatorn är kopplad till den s.k. heta ändan. Detta 
har sin betydelse fOr det planerade kraftverkets lay-out. 

I samma tillverkares olika maskiner finns det ofta många likheter. De 
mest betydande tillverkarna är: Allison, Dresser Rand, EGT/Ruston, 
Kawasaki, MAN GHH, Turbomeca och Solar. 

Allisens industrigasturbiner 501 och 571 är utvecklade ur en flyg
motor. 501-KB5 är en single shaft gasturbin (fluns även i tvåshaft 
version fOr mekaniska kopplingar), ur vilken effekten tas i den kalla 
ändan och rökgaserna strömmar ut axiellt. Efter 14-stegs axialkompre
ssorn är en annular-fOrbränningszon, som är indelad i sex skilda bränn
kammare. Axialturbinen har fyra steg. En DLN-brännare är under ut
veckling. 571K är en tvåaxlad gasturbin, som efter en 13-stegs axial
kompressor har en annular fOrbränningszon. En tvåaxlad högtryckstur
bin driver kompressorn och en 3-stegs kraftturbin finns på egen axel 
KompressionsfOrhållandet är 12,7. 

I den ovan presenterade tabellen flnns det av Dresser Rands enaxlade 
gasturbin KG2, i vilken både komressar och turbin är radial, tre olika 
versioner: grundversionen KG2-3C, version KG2-3R, som har en reku
perativ koppling (80% verkningsgrad) och version KG2-3E som, tack 
vare en ny kompressor, är en uppgraderad version av grundversionen. 
KompressionsfOrhållandet är 4 - 4,6. I KG2 finns en i fOrhållande till 
turbinen tangentiellt placerad brännkammare. Dresser Rands industri
gasturbin med typbeteckning KG 5 har en gasgenerator, där både kom
pressor och turbindel är radial. Kraftturbinen, som har ett steg, är på 
egen axel KompressionsfOrhållandet är 6,5. Det finns l st brännkam
mare av silotyp ovanpå turbinen. DR-990 är en tvåaxlad industrigas
turbin som har två radialkompressorer samt en 2- och en 3-stegs tur
binzon. KompressionsfOrhållandet är 12,5. 



16 

EGT/Rustons Hurricane och Typhoon är nya gasturbintyper. Hurricane 
är en single~shaft industrigasturbin, som har en rad.ialkompressor. 
KompressionsfOrhållandet är 9,2. Parallellt med gasturbinaxeln finns 
en yttre brännkammare. Ak:sialturbinen har två steg. Typhoon är en 
single-shaft industrigasturbin, som har en lO-stegs axialkompressor och 
en tvåstegs axialturbin. Kompressionsförhållandet är 12,8. I Typhoon 
är det möjligt att använda två olika bränslen samtidigt. Den har sex 
brännkammare. En DLN-brännare är under utveckling. Typhoon leve
reras även i drivmotorutförande med dubbel axel TB 5000 är en dubbe
laxlad gasturbin for industribruk som har sålts i mer än 800 exemplar. 
Axialkompressorn har 12 steg och den drivs av en 2-stegs högtryckstur
bin. En två-stegs power-turbin fmns på egen axel. Gasturbinen har 
fyra, stora, yttre brännkammare. Tillverkningen av TB5000 avslutas 
innom ett par år. Tornado·gasturbinen levereras i enkel- eller dubbel
axelutförande (fOr kraftproduktion eller som drivmotor). Den har sålts i 
mer än 50 exemplar. Tornado-gasturbinen har en 15-stegs axial
kompressor, med kompressionsfOrhållandet 12. Den har åtta bränn
kammare runt gasturbinen. Turbiens två högtryckssteg driver kompres
sorn och de två lågtrycksstegen generatorn. Ett ersättande av Tornadon 
med en nyare version (8 MW) undersöks. 

Alla Kawasak.i Heavy Industries Ltds gasturbiner har samma plane· 
ringsprinciper: enaxlade industrigasturbiner med en 2-stegs centri
fugal.k.ompressor, som trycker in luften i en silobrännkammare belägen 
ovanpå turbindelen. Rökgaserna från brännkammaren expanderar i 
den 3-zoniga axialturbinen. Kompressionsförhållande 8 · 10. 

MANs THM 1203 och THM 1304 är dubbelaxlade heavy-duty gastur
biner för industriellt bruk och karakteriseras av två silobrännkammare 
på gasturbinen. I THM 1203 ger en 9+1 (axial+radial) stegs kompressor 
kompressionsförhållandet 7,6 och i THM 1304 ger en 10+1 stegs komp
ressor kompressionsförhållandet 9,8. I båda modellerna drivs gas
generatorn av en tvåstegs högtrycksturbin och på en egen axel har de 
en tvåstegs kraftturbin. I tabellen betyder (R89) en rekuperatorkop
pling. Till THM 1304 kan man redan få DLN-brännare. Utsläppsnivån 
är uppgiven till 65 mg/nrn3. 

Turbomecas Bastarr gasturbinera är enaxlade, Makila dubbelaxlade. 
Makila-TI industrigasturbinen är utveclad ur flygmotorturbinen "Maki· 
la aeroengine", vilken används i Super Puma-helikoptern (över 900 
tillverkade exemplar). Turbomecas flygmotorderivat Makila-TI har en 
3·stegs axialkompressor och därefter en centrifugalkompressor. Den 
komprimerade fOrbränningsluften styrs till ringbrännkammaren, som 
bildar en krans runt gasturbinen, och vidare till 2-stegs högtrycksturbi
nen. Kraftturbinen (2-steg) har en egen axel och kan kopplas till gene
ratom via en växel. 

Den minsta turbinen i Solars produktserie, l MW Saturn planerades i 
fOrsta hand för militärbruk Sedan början av 1960·talet har Solar leve
rerat över 4500 Saturn·gasturbiner, både fOr militär- och industribruk 
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Sålunda är Saturn världens mest sålda industrigasturbin. Marknaden 
för små gasturbiner i Norden har dominerats av Solars Centaur. Den 
fOrsta generationen av typen Centaur planerades fOr en eleffekt på ca. 
2MW. Efter flera uppskalningar är den nuvarande effekten ca. 3.1 MW 
och i en ännu mer uppskalad version, Centaur H, ca. 3.8 MW. En DLN
brännare är under utveckling. Sammanlagt har Solar levererat över 
2000 Centaur-gasturbiner. I Norden finns Solar Centaur H -referenser i 
Danmark, Sverige och Finland, där sju enheter är i bruk. Centaur gas
turbinen har fortsättningsvis fårbättrats och den nyaste versionen kal
las Centaur Taurus (4,5 MW), och av den hade det i slutet av år 1991 
sålts ca. 50 st. I den enaxlade Centaur H finns en Il-stegs axialkom
pressor, vilken i Taurus har utvidgats med ett "zero·steg". Av Taurus 
finns även en, !Or mekaniska kopplingar planerad, tvåaxlad version, i 
vilken en tvåstegs kraftturbin är placerad på egen axel Centaur H 
axialturbinen har tre steg. Mars är en tvåaxlad industrigasturbin, vii· 
ken har en 15·stegs axialkompressor som drivs av en två·stegs högt. 
rycksturbin. Den skilt placerade kraftturbinen har även två steg. 
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3.3 Medelstora gasturbiner 
Nedan har i tabellform listats alla betydande, för kraftproduktion av
sedda, gasturbiner i storleksklass 10 - 30 MW. I tabellen fluns gastur
bintillverkare, typbeteckning, eleffekt, verkningsgrad, avgasernas mas
ström och temperatur. 

""""'""'"' Tll!v&rl<..,.. och namn Ne!toeleffod: V<'Hl<nlr>g:ograd AY{IumB.ng<l Avgute~ratur 

MW % kg/s c 

THOMASSEN " G3142J 10.20 2'2 53.3 '" KA.NISIEGT " M3142J 10.89 26.7 53.2 "' GE " M3142J 10.90 26.7 52.4 "' HITACHI " M 3142 10.98 26.7 53.1 '" MfTSUBtsHI !.IF titA 12.61 30.3 "·' "' MfTSUI s"" 13.10 30.7 56.3 "' RUSTONIEGT , RLM 1600 13.40 35.5 45.8 "' DfiESSER RAND , OR 60G (LM 1600) 13.40 35.7 45.0 "'' THOMASSEN , lM 1600PA 13.42 35.7 "·' "'' GE " LM1600PA 13.43 35.7 45.3 "' HITACHI H15{1) 13.80 30.8 50.0 "'' ROLLS ROYCE AVON 14.42 28_4 76.0 
MITSUBISHI MF111B 14.57 31.0 55.0 '" COOPER ROlL$ COBERRA 2000 14.61 28.7 70.1 "' MTTSUI SBOO 16.80 26.6 85.8 "' ABSISTAL Gr.l5 16.110 32.0 112:.5 "' KVAERNER " LM2500PE 20.51 35Jl 67.2 "' JOHNBROWN " LM2500PE 21.30 , .... 67.0 "' RUSTONIEGT " RLM 2500 21.43 052 "·' "' THOMASSEN " LM 2500PE 21.45 052 "·' "' GE " LM2500 PE 21.56 33.4 "·' "' FlAT AVIO " "'2500 21.56 "' "·' '" IHI " lM2500 21.56 36.3 ,., 

"' AeBIPG GT\0 21.85 32.8 78.3 "' DRESSEA RAND " DR 61 (LM 2500) 21.\lO 35.\l "·' '" MITSUI $8120 24.20 31.1 104.4 "' ABBIPG GT10B 2~.&0 "' 78.5 "'' ROLl_$ ROYCE RB2-11-24C 24.9A 35.6 llO.O 
COOPER ROLLS COBERRA6000 24.94 35.6 1)0.0 "' MANGHH Fnl 25.30 "'' 66.5 ~' 
TURBO POWEA Fnl 25.56 "'·' 86.6 ~2 

HITACHI " PG5371PA 26.30 28.4 124.2 "' JOHNBROWN " PGSOO\PA 26.30 2K9 124.7 "'' AlSTHOMIEGT " PG5371PA 26.30 205 124.2 "' THOMASSEN " PG5371 PA 26.30 "-' 124.2 "'' GE " PG5371 PA 26.30 "'-' 124.2 "' KVAEANER " PG5371 PA 26.31 28.0 124.2 "' 
HITACHI H25 26,7 32,3 90,0 550 
GE " M$382 c 28.24 29.3 123.2 "' KANISIEGT " 1.15382 c 28.40 202 123.11 "' 

l) Frame 3 
2) LM 1600 
3) LM 2500 
4) Frame 5 



Frame 3 

H14/H15 

LM1600 

GT35 

LM2500 

19 

I tabellen gömmer sig ofta bakom olika tillverkarnamn och typbeteck
ningar samma maskin: de sig på GE's teknik grundande Frame 3 och 5 
samt LM1600 och LM2500 är starkt representerade i de olika tillver
karnas urval. 

I denna storleksklass tävlar således rena aero-gasturbiner (såsom LM
seriens maskiner, Rolls Royce Avon och RB211 och Turbo Powers FT8) 
med heavy-duty gasturbiner (såsom Frarue 3 och 5). Aero gasturbiner
nas verkningsgrad är klart högre och rör sig kring 35% medan heavy
duty gasturbinernas verkningsgrad rör sig under 30%. 

Utvecklingsarbetet kring DLN håller först nu på att resultera i premix
förbränning för den här storleksklassens gasturbiner. ABB's GT lOB är 
dock ett positivt undantag och har redan premix-förbränning. De övriga 
gasturbinerna har fortfarande brännare som fungerar med diffusions
förbränning och utsläppen utan vattenfånginsprutning är därfOr stora. 
Aero-maskinernas utsläpp är större än hesvy-duty-maskinernas p.g.a. 
högre förbränningstemperaturer och rör sig mellan 200 - 300 mg/MJ 
medan heavy-duty-maskinernas utsläpp är 200 - 250 mg/MJ. Utvecklin
gen av brännare håller dock på att innom en nära framtid även nå den 
här storleksklassen. (se kapitel 6.2). 

Heavy-duty, two-shaft gasturbin, 15 steg i axialkompressorn och 2 i 
axialtubinen, med växel 50 Hz. Kompressionsförhållande 7 ,L 6 st. 
brännkammare, diffusionsförbränning. 

Den här Ritaellis gasturbin är planerad och byggd som en nerskalad 
version av H25. 

En treaxlad flygderivat-gasturbin, som har 3 LP-steg och 7 HP-steg i 
axialkompressorn. Kompressionsförhållande 22,5. Lågtryckskompres
sorn drivs av en enstegs lågtrycksturbin och högtryckskompressorn 
drivs av en enstegs högtrycksturbin. Skild power turbin, med växel 50 
Hz. Finns även som STIG version. Annular-brännkammare, diffusions
förbränning. En DLN-brännare är under utveckling, se kapitel 6.2. 

En treaxlad gasturbin, vars 18-stegs axialkompressor har kompres
sionsförhållandet 12,0. I förbränningszonen runt om turbinen fmns 7 
skilda brännkammare. 6 turbinsteg. 

En tvåaxlad flygderivat-gasturbin vars kompressor har 16 steg och 
drivs av en 2-stegs HP-turbin. Kompressionsförhållandet är 18,7. Skild 
6-stegs power turbin, direkt koppling 50 Hz. Finns även som STIG 
version. Annular-brännkammare, diffusionsfOrbränning. DLN-brännare 
under utveckling, se kapitel 6.2. 
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Av ursprungligen Sulzers, sedermera (1988) ABE Stals gasturbin GT 
10, har det kommit en ny uppgraderad version GT lOB, där både verk
ningsgraden och effekten har höjts. Verkningsgraden har fårbättrats 
från 33% till 34.2 % och effekten höjts från under 22 MW till 24,6 MW. 
Därutöver har rökgasernas utgångstemperatur höjts så att den bättre 
passar kombikopplingar: från 506 °C till 534 °C. Den nya GT lOB kan 
fås med andra generationens EV-brännare, vilka är placerade runt 
gasturbinen i en annular-brännkammare och med vilka man kan uppnå 
en NOx utsläppsnivå under 25 ppm. 

Uppgraderingen har nåtts, genom att höja ingångstemperaturen i turbi
nen, vilket varit möjligt tack vare bättre material i den heta zonen och 
genom att förbättra verkningsgraden genom ändringar i turbinskovlar
na och genom en förbättrad aerodynamik i rökgasernas utlopp. 

Den fOrsta GT lOB såldes i slutet av år 1991 till Belgien, där den tas i 
kommersiellt bruk i början av år 1994. 

GTlO är en tvåaxlad gasturbin som har en lO-stegs axialkompressor 
vilken drivs av en 2-stegs högtrycksturbin. Den skilda kraftturbinen 
har två steg. 

Turbo Powers FT8 är en treaxlad flygderivat gasturbin, som har en 
mycket hög verkningsgrad. En lågtrycks axialkompressor med 8 steg, 
drivs av en lågtrycksturbin, med 2 steg, och en högtryckskompressor, 
med 7 steg, drivs av en högtrycksturbin, med l steg. KompressionsfOr
hållandet är 20.3. En kraftturbin med fyra steg är belägen på egen 
axel. Den annulara fOrbränningszonen är indelad i nio brännkammare i 
ring runt turbinen. En DLN-brännare är under utveckling. 

En heavy-duty single-shaft gasturbin med en 17 stegs axialkompressor 
och en 2 stegs axialturbin, med växel 50 Hz. KompressionsfOrhållandet 
är 10,5. Den har lO st. "burklik.nande" brännkammare placerade runt 
gasturbinen samt diffusionsfOrbränning. DLN är under utveckling, se 
kapitel 6.2. 

Hitachi tillverkar GE's heavy-duty gasturbiner på licens och har med 
dessa erfarenheter som grund utvecklat en egen heavy-duty gasturbin 
H-25 (25 MW). Den påminner mycket om Frame 5 gasturbinen, t.o.m så 
mycket att en gammal Frame 5 kan ersättas av H-25, vilken har en 
högre verkningsgrad, och utnyttja redan befintlig utrustning så som 
generator, luftintag och avgasdel samt hjälpaggregat. Den fOrsta 
maskinen togs i kommersiellt bruk på hösten 1988. Den är en heavy
duty, single-shaft gasturbin med en 17-stegs axialkompressor och en 3-
stegs axialturbin och lämpar sig med växel fOr 50 Hz. Den har 10 st. 
"burkliknande" brännkammare runt turbinen och diffusionsf6rbränning. 



21 

3.4 Stora gasturbiner 
Nedan har i tabellform uppräknats alla betydande gasturbiner i klas
sen 30 MW och större. I tabellen har uppräknats gasturbinens tillver
kare, typbeteckning, eleffekt, verkningsgrad, avgasernas masström och 
temperatur. 

Gas!t1Jblntyp 

n«veok"'"' cx:h namn Nettoeleff&Ct v .. r!<nlr>gsg<&d Avgumänpd AvgMiei'J'l)e .. tur 

MW % kg/s c 

IHI " IMSOOO 32.5<1 36.8 123.8 '" JOHNBROWN " LMSOOOPC 33.06 35.4 120.9 "" KVAERNEA " LMSOOOPC 33.09 36.6 124.2 .,, 
THOMASSEN " LM 5000 PC 33.55 35.8 121.2 "" RVSTONIEGT " ALM 5000 33.72 36.(} 125.6 "" GE " LMSOOOPC 33.75 36.3 123.4 "" MfiSUBISHI MoN 251 w 36.90 28.Q 15~1.11 "' HITACHI " PG6531 37.40 31.4 138.2 "'' RAT AVlO TG 20 7/S 37.85 29.4 161.9 '" GE " PG65418 38.30 31.4 137.2 "' KANISIEGT " '"""' "'·" 31.4 139.5 "' KVAEANER " '"""' "'·" 31.7 138.5 "' ALSTHOM!EGT " PG6541B "'" 31..4 139.2 "' THOMASSEN " PG6541 B "'·" 31.4 139.2 '" JOHNBROWN " PGS5318 38.40 31.4 139.2 "'' RATAVIO " "'""' 40.50 39.7 124.0 "' ORESSER RAND " DR 600 (LM 6000) 40.00 41.5 125.0 "' TIIOMASSEN " LM 6000 PA 41.37 40.1 124.0 "' GE " l.M6000 PA 41.55 40.3 124.0 '" FIAT AVIO TG 20 01'10 42.5<1 '" 159.5 "' AEBIPG G111 48.20 31.6 183.0 "' 
nJRBOPOWER FTll twln 51.28 "·' 173.3 .,, 
SIEMENSKWU V64.3 60.50 '" 186.7 '" AEBIPG GT13 Q7.QO 32.3 3!}.1.0 "' HITACHI " f'GQ151 112.00 022 404.4 "' NUOVO PIGNONE " PG9151 E 112.00 022 407.2 '" XIHNBROWN " PG0001E 116.40 33.0 409.3 "' TOSHIBA " MS0001 E 116.90 33.1 410.3 "' KVAERNER " PG9161 E 116.90 002 409.2 "' KANISIEGT " PG9161 E 116.QO 33.1 409.2 "' TOSHIBA " MS9001E 123.40 33.8 410.3 '" ALSTHOWEGT " PG9171E 123.40 33.8 410.3 "' KANISIEGT " PG9171 E 123.40 33.8 411.3 '" GE " PG9171 E 123.40 33.8 404.5 '" THOMASSEN " PG9171 E 123.40 '" 410.3 '" FIAT AVIO TG 50 05 128.30 33.9 453.0 "' MITSUB!SHI MW701 130.60 33.9 453.5 "' MrTSUBISHI MW701 DA 136.70 "'-' 445.0 '" ABBIGP GT13E 147.110 "'·' 501.0 '" SIEMENS KWU V04.2 150.20 33.4 509.0 '" ABB/GP GT13E2 163.40 35.3 530.0 "' SIEMENS KWU V94.3 200.00 35.7 594.2 '" ALSTHOWEGT "' PG9301 F 223.70 052 652.0 '" GE "' PG0281 F 226.50 35.6 614.0 "'' 

l) LM 5000 
2) Frame 6 
3) LM 6000 
4) Frame 9E 
5) Frame 9F 
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Den här storleksklassen och i synnerhet den övre delen av den do· 
mineras hel av de ångturbinliknande heavy·duty gasturbinerna. I den 
här storleksklassen representeras aero·gasturbinerna endast av 
LM5000 och LM6000 (turbo Powers FT8 Twin består av två FT8 gas
turbiner). Verkningsgraden fOr aero-gasturbinerna börjar i de bästa 
fallen röra sig över 40 % medan verkningsgraden fOr de nyaste heavy
duty gasturbinerna är 35 - 36 %. Vid kombikoppling jämnar verknings
gradema ut sig och man uppnår med heavy-duty-mask.inerna t.o.m 
nogot högre verkningsgrad p.g.a. den fördelaktigare ängprocessen (av
gasernas högre temperatur). 

Utvecklingen av brännare har av marknadstekniska skäl koncentrerats 
till den här storleksklassen. Det finns även mera utrymme fOr fOrän
dringar på stora gasturbiner än på små. Alla betydande tillverkare kan 
redan redovisa fOr erfarenheter de fått vid användning av egna premi.x
DLN-brännare. Utvecklingen av brännartekniken gås närmare igenom i 
kapitel 6.2. Man kan i den här storleksklassen tala om andra genera
tionens DLN-teknik, där man utnyttjat erfarenheterna från den första 
generationens brännare. Målet med den första generationen var, rätt 
allmänt, att uppnå en utsläppsnivå under 25 ppm NOx torrt och målet 
fOr den andra generationen är en nivå på 9 ppm torrt. Denna nivå 
håller även uppenbarligen på att nås. 

Även i den här storleksklassen finns det vissa gasturbiner som hör till 
flera tillverkares produkturval Dessa gasturbiner är Frame 6 och Fra
me 9 samt LM5000 och LM6000. Förutom dessa modeller hör till den 
här storleksklassen ABB's GTS och GT13-serie Siemens!KWU's V64.3 
och V94.2 och V94.3 samt Fiat Avion TG 20 7/SU och TG 20 Bll/12 
samt TG 50 D5 och Mitsubishis 251 W och MW 701. 

En treaxlad flygderivat-gasturbin som har en axialkompressor med 5 
LP-steg och 14 HP-steg. Kompressionsförhållandet är 28,8. Lågtrycks
kompressorn drivs av en enzons lågtrycksturbin och högtryckkompres
sorn av en tvåzons högtrycksturbin, direkt koppling 50 Hz. Finns även 
som STIG version. Skild 3-zons power turbin. Annular-brännkammare, 
diffusionsf6rbränning. 

En uppskalad Frame 5. En heavy-duty single-shaft gasturbin som har 
en axialkompressor med 17 steg och en axialturbin med 3 steg, med 
växel 50 Hz. Kompressionsförhållande 11,8. Har 10 st. "burkliknande" 
brännkammare placerade runt gasturbinen. En DLN-brännare (mål 25 
ppm) av vilken man redan har erfarenhet fmns att få. Se kapitel 6.2. 
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Den gasturbin som fOr tillfallet har den högsta simplewcycle~verknings· 
graden. En tvåaxlad flygderivat-gasturbin som har en axialkompressor 
med 5 LP-steg och 14 HP-steg. Kompressionsförhållandet är 28,0. Lågt
ryckskompressorn drivs av en 5-zons power turbin (ej skild power tur
bin) och högtryckskompressorn drivs av en tvåzons högtrycksturbin. 
Kraftuttag ur vilken ända av axeln man vill, med växel 50 Hz. Annu
lar-brännkammare, diffusionsfOrbränning. En DLN-brännare är under 
utveckling, se kapitel 6.2. 

En heavy-duty single-shaft gasturbin som har en axialkompressor med 
17 steg och en axialturbin med 3 steg, direkt koppling 50 Hz. Kompres
sionsförhållandet är 12,3. Den har 14 st. "burklik.nande" brännkamma
re placerade runt gasturbinen. En DLN-brännare (mål 25 ppm) av 
vilken man redan har erfarenhet finns att få. Se kapitel 6.2. 

En heavy-duty single-shaft gasturbin som har en axialkompressor med 
18 steg och en axialturbin med 3 steg, direkt koppling 50 Hz. Kompres
sionsfOrhållande 15. Den har 18 st. brännkammare av "burkliknande" 
typ runt gasturbinen. Ingångstemperaturen är 1288 °C. En DLN-brän
nare (mål 25 ppm) av vilken man redan har erfarenhet finns att få. Se 
kapitel 6.2. 

Alla Siemens gasturbiner har samma planeringsprinciper d. v.s. de har 
planerats och byggts genom uppskalning (SkalningsfOrhållandet mellan 
V64.3 och V84.3 är 1,5 och mellan V64.3 och V94.3 1,8), De har en 
kompressor med 17 steg (generation .2 har 16 steg), en turbin med fyra 
steg, två lager på den enaxlade rotorn, kraftuttag i den kalla ändan och 
avgasutflödet paralelit med axeln samt två stora silobrännkammare, en 
på vardera sidan om maskinen. På silobrännkammrarna har de Hybrid
brännare (DLN) 3- 8 stycken. I gasturbinerna av generation 0.3 är 
brännkaromrama placerade horisontalt medan de är placerade verti
kalt i generation 0.2. Generation 0.3 har tack vare utvecklandet av 
kompressorn högre kompressionsfOrhållande (15,6) och större mas
strömmar samt som mål att nå högre ingångstemperatur än generation 
0.2 och sålunda bättre verkningsgrad. Den kylluft som tas ur kompres
sorn, i gasturbiner av generation 0.3, kyls i en skild värmeväxlare fOr
rän den kyler turbinbladen. 

En enaxlad industrigasturbin vars 12-stegs axialkompressor har komp
ressionsfOrhållandet 16,3. Den har en på turbinens utsida placerad 
silobrännkammare (en annular-brännkammare har även varit under 
utveckling). Axialturbinen har 3 steg. 
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Gasturbin 13 E (148 MW) baserar sig på de tidigare gasturbinerna 13 
och 13 D(98 MW), ur vilka den är utvecklad enligt uprating. Vidare 
har ur typ 13 E utvecklats 13 E2, vars effekt (ISO) är 164 MW. De 
viktigaste fOrändringarna är fOljande: 

- kompressorns och turbinens gemensamma rotor består i 13 E av 9 
delar och dess diameter är 0.9 m. 13 E2 har en ihålig 7-delad rotor med 
en diameter på 1.0 m. 13 E har kylning av kylluften men det har inte 
13E2. 

- kompressionsfOrhållandet och ingångstemperaturen har höjts i 13 E2, 
vilket har resulterat i en större masström, högre effekt samt en fOrhöjd 
verkningsgrad. Därtill har rökgasernas utgångstemperatur stigit något. 

- i 13 E2 har man frångått silobrännkammrarna och övergått till ann u
lar-bränn.k.ammare i vilka man har andra generationens EV -brännare. 
Med dessa uppnår man med gas en utsläppsnivå under 25 ppm torrt. 

Tekniska data fOr typ 13 E2: 

kompressionsfOrhållande 
kompressorsteg 
EV-brännare 
turb. ingångstemperatur 
turbinsteg 
masström 
utgångstemperatur 
verkningsgrad 
effekt (base, ISO) 

15 
21 
72 
1100 "C 
5 
530 kg/s 
521 "C 
35.3% 
163.4 MW 
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4. Gasturbinernas priser 
4.1 Gasturbinkraftens ekonomi 

Gasturbinkraftens lönsamhet, i ett särskillt fall, beror på så många 
variabler, att en detaljerad utredning rekommenderas om preliminära 
undersökningar ger positiva fOrväntningar. 

Allmänt kan noteras, att f6ljande faktorer stöder gasturbin~och kombi
kraftens lönsamhet: 

låg investering 
hög verkningsgrad 
låga miljöskyddskostnader 
höga alfa-värden 
låga personalkostnader 
kort byggtid 
investeringen kan lätt delas i flere delar 
litet utrymmesbehov 
man kan börja en kombinerade el- och värmeproduktion med små 
enheter 
eleffekten i e:xisterande ångkraftverk kan ökas med en gasturbin 
med låg tilläggsinvestering 

4.2 Priser på gasturbinpaket 

Bild 3 strävar till att ge en uppfattning om investeringsbeloppen får ett 
gasturbinpaket, bestående av följande: ett fullständigt gasturbinpaket 
planerat fOr två bränslen, DLN-brännare (om det finns), generator, 
bullerskydd, standard kanalisering och filtrering av insugsluften, kana
lisering av avgasema samt ljuddämpning, standard reglering, brands
kydd och startsystem. Gasturbinernas pris beror mycket på marknads
läget, dvs. på tillverkarnas lediga kapacitet och på konkurrensen. Den 
specifika investeringskostnaden fOr en gasturbin med låg verkningsgrad 
är vanligtvis lägre än fOr en med högre verkningsgrad och investerin
gen är också lägre med diffusions- än med DLN-fOrbränningsteknik (va
riationsmånen i bilden). 

Priserna på gasturbiner har på senaste tiden stigit p.g.a. stor efterfrå
gan och p.g.a. den nya forbränningstekniken som fyller miljökraven. 

Specifika priset stiger brant då man går mot mindre gasturbiner. För
månen av stora enheter gör att det specifika priset fOr stora gastur
biner är betydligt lägre. 
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Bild 3. Den specifika investeringskostnaden fOr gasturbinpaket, va
riationsmånen som en funktion av eleffekten. 

De olika processalternativens specifika investering (investeringskostnad 
per effektenhet) är beroende av många faktorer: 

anläggningens storleksklass 
gasturbinleverantören och situationen på marknaden 
processens dimensionering och principerna fOr de tekniska lösningar
na 
automations- och instrumenteringsnivå 
byggnadernas storlek och byggnadsnivå 
miljöskyddskrav 
platsen fOr anläggningen, kopplingar 
möjlig koppling till existerande process eller gammal anläggnings
plats 
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Gasturbinpaketet (bild 3) står får endast en del av hela investeringen 
f6r ett kraftverk. Gasturbinpaketets del i proportion till hela kraftverk~ 
sinvesteringen varierar beroende på kraftverksprocessen och på ovan
näruda faktorer: byggs det en fullständig kombiannläggning med därtill 
hörande ångturbinannläggning eller endast en gasturbin-avgaspan
neannläggning, inf6rskaffas en med senaste teknik utrustad, dyrare 
gasturbin och prutas det på automations- eller byggnadsnivån eller görs 
det motsatta. I ett fullständigt kombikraftverk, planerat får kondens
eller mottrycksdrift, står gasturbinpaketets investering proportionellt 
sätt får den minsta delen, och utgör ca. 1/5 av hela investeringen. Gas
turbinpaketets andel stiger när man går mot en kraftverksinvestering 
där en befintlig ängprocess ändras till en kombi process. I detta fall kan 
andelen vara omkring 1/3. I små gasturbin-avgaspanneannläggningar 
som producerar både el och värme kan fOrhållandet vara ännu högre. 



5. Presentation av tillverkarna 
5.1 Allmänt 
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Nedan presenteras kortfattat de ur nordisk synpunkt viktigaste gastur· 
bintillverkarnas gasturbintillverkningshistorik, fabriker, viktigaste 
produkter och referenser samt representanter i de nordiska länderna. 

Allmänt taget utgör gasturbintillverkningen ofta bara en del av tillver
karens hela produktion. Här presenteras dock endast tillverkningen av 
gasturbinen. 

5.2 Asea Brown Boveri 

Asea Brown Hoveri-världens största kraftteknikkoncern-grundades år 
1987, när Asea och Brown Boveri fusionerades (50/50). Båda tillverkar
na, hos ABB - Asea Stal, och BBC - har på många sätt lett gasturbinut
vecklingen under de gångna årtiondena. 

Gasturbintillverkningens historik hos ABB leder ända till år 1910, då 
världens fOrsta gasturbin, som tillämpade den sk. Holzwarth-principen, 
byggdes. 

Under de senaste 50 åren har ABE levererat över 600 gasturbiner med 
en total effekt på mer än 20 000 MW. 

Gasturbinutveckling har i någon mån också gjorts i samarbete med 
Rolls Royce. Vid krafverksplanering utnyttjar ABE också sina lokala 
samarbetskontakter. 

Tillverkningen av gasturbiner över 30 MW skall koncentreras till 
Schweiz och Tyskland (Baden, Schweiz och Mannheim, Tyskland). Gas~ 
turbinernas montering görs i sin helhet i Richmond, Virginia då det är 
fråga om leveranser till USA. Mindre turbiner tillverkas och monteras i 
Finspång, Sverige. 

ABBs gasturbinproduktserie består för närvarande av följande mas~ 
kiner: 

MARS 
GT35 
GT 10 
GT 10 B 
GTS 
GT 11 N (60Hz) 
GT 13 
GT 11 N2 (60Hz) 
GT 13 E 
GT 13 E2 

10 MW (base load, !80) 
16.9 MW 
21.7 MW 
24.6MW 
48MW 
82MW 
98MW 
109MW 
148MW 
164MW 
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Till Norden har ABE levererat åtminstone tre stora gasturbiner (tre 
turbiner av typ 11 till Danmark) och två medelstora gasturbiner (två 
GT 10 till Sverige). ABE (ABB Stal) har levererat över 10 turbiner av 
typ GT35 till de nordiska länderna, de två sista enheterna av den modi
fierade typen GT35P får Stockholms Energiverks PFBC-anläggning 
(Pressurized Fluidized Bed Combustion). 

Typ 13 E har åtminstone 10 referenser med effekten (180) 148 MW. 

Beställningsår 

86 
86 
90 
90 
90 
91 

anläggning 

Hemweg,NL 
UnaMK 12,NL 
Roosecote, GB 
Connaught, MY 
Killingholme, GB 
Connaught, MY 

antal 

l 
l 
l 
3 
3 
l 

13E2 (164 MW) har åtminstone tre referenser: 

91 
91 

ABE har representanter i: 

ABB Kraft A/S 
Ved Vesterport 6 
DK-1612 Kobenhavn 

ABB Strömberg 
Takoroatie 8 
PL 219, SF 00381 Helsinki 

EB Energy 
Ulveinvein 75 
N-0501 Oslo 5 

ABB Stal AB 
8~61220 Finspong 

5.3 Allison och Centrax 

Kawasaki, JP 
Deeside, GB 

Telefon: 
Telefax: 

Telefon: 
Telefax: 

Telefon: 
Telefax: 

Telefon: 
Telefax: 

+45 1154 717 
+45 1146 828 

l 
2 

+358 o 5641 
+358 o 564 5145 

+47 2 644 970 
+47 2 642 752 

+46 122 810 00 
+46 122 197 00 

Allison (som hör till General Motors Corporation) blev en stor flygmo~ 
torleverantör under andra världskriget; industrigasturbinernas utvec~ 
kling leder ända till år 1954, då 501~turbinseriens föregångare T56 
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framfOrdes. Över 15 000 stycken 501!1'56 gasturbiner har tillverkats fOr 
flygplan och fOr industrins behov. 

Av marknaden får små industrigasturbiner har Allison en betydande 
andel, i synnerhet i USA. 

Under de senaste 13 åren har Centrax från England representerat 
Allison i Europa och också haft hand om Allison-turbinernas paketer
ing. Centrax har också stor erfarenhet av gasturbintillverkning; frireta
get har tillverkat gasturbiner av egen konstruktion redan från år 1962. 
Centrax har åtminstone 95 gasturbinreferenser som är baserade på Al
lisans gasturbiner. 

Centrax säljer gasturbinpaket (baserade på gasturbiner från Allison): 

ex 501KB5 
ex 501KB5 (vatteninsprutning 65 mgNOx/MJ) 
ex 501KN (ånginsprutning 0,45 kg/s) 
ex 501KH (ånginsprutning 2,5 kg/s, eheng eycle) 
CX 501KB7 (CX501KB5 + zero stage kompressor) 
eX571 

Vatten/bränsle relation 0,5 ~ 0,6 med CX 501KB5. 

3,7 M'W., 
3,9 MW. 
4,2MW., 
5,5MW., 
4,5 MW. 
5,2MW., 

I de nordiska länderna har Alll.son industriturbinreferenser i Norge {tre 
570~enheter i Ekofisk på borrningsplattformar) och två 50l~turbiner i 
Danmark (Vraa och Olgod). I Mellaneuropa fårekoromer Allisons gas~ 
turbiner både i kraftproduktion och i kombiproduktion, i synnerhet i 
Holland. 

Tillgängligheten får CX 501 KB5 är enligt Centrax statistik 97 %. 

Centrax har representant i Danmark: 

Volund Motorteknik A/8 
Sydvestvej 142 ~ 144 
DK-2600 Glostrup 
Denmark 
te!' 43633700 
fruc 43631403 

5.4 Dresser.Rand 

Dresser Industries och Ingersoll-Rand bildade ett företag vid namn 
Dresser·Rand A/S i Januari 1988. Dresser Rand har 35 års erfarenhet 
från gasturbinområdet. D·R A/S har tillsammans med moderbolaget 
sålt över 2200 gasturbinsystem, av vilka får kraftproduktion sålts ca. 
1500, till61länder runt om i världen. I Norge (Kongsberg och Brevik) 
produceras gasturbinenheter som baserar sig på egna gasturbiner och 
gasgeneratorer från underleverantörer. 



Gasturbiner från Dresser·Rand: 

KG2-3C 
KG2-3E 
KG5 
DR-990 

1,4 MW" 
1,8 MW" 
2,9 MWe 
4,1 MWe 

och gasturbiner baserade på GE gasgeneratorer: 

DR60G (LM1600) 
DR61G (LM2500) 
DR63G (LM6000) 

13,2 M.We 
21,2 MW, 
39,1 MW" 
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Dresser·Rand har inalles sålt 897 KG2·, 59 KG5· och 107 DR990 gas· 
turbiner. DR har 70 referenser på kombinerad el· och värmeproduktion 
med gasturbin KG2, tre med KG5, 12 med turbinen DR-990, 7 med 
LM2500 och en med Avon gas turbin. 

Dresser Rand tillgänglighets statistik: 

KG2 (96 enheter) 
KG5 (58) 
DR990 (34) 

96,5% 
98,5% 
97,7% 

LM gasturbiner > 97% 

Huvudkontoret i Kongsberg, Norge är representant fOr Danmark, Fin
land och Norge. D-R har en representant i Sverige: 

Nordiska Energi AB - NEAB 
stationsgatan l 
S-77600 Hedemora 
Sverige 
te!: 46-225-15700 
fax: 46-225-13455 

5.5 European Gas Turbilles (EGT) 

EGT bildades av GEC Alsthom och General Electric år 1990. EGT ägs 
till 90 % av Alsthom och till 10 % av GE. GE har ett långvarigt samar
betsavtal enligt vilket EGT använder GE' s heavy-duty och flygderivat 
gasturbinteknologi. 

Det nya företaget samlade Alsthoms, Rustons och Kanis Energies 
(AEG) gasturbintillverkning under namnet EGT. EGTs produkturval är 
stort: från små 2 MW's gasturbiner till turbiner med över 220 MW's 
effekt. De har tillsammans sålt över 3500 gasturbiner med en samman
lagd effekt av 40 000 MW. 

Produktionsanläggningarna och arbetsfördelningen är följande: 
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EGT i Frankrike (Belfort och Bourogne) och i Tyskland (Essen) tillver~ 
kar heavy-dyty gasturbiner. 

EGT i England (Lincoln) tillverkar industri- och aero-gasturbiner. 

EGT i USA (Houston) paketerar industri- och aero-gasturbiner fOr Ame
rikanska kontinenten. 

EGTs heavy-duty gasturbinproduktserie består får närvarande av fOl
jande maskiner (AEG och Alsthom): 

Frame 3 J 
Frame 5 PA 
Frame 6 B 
Frame 9 E 
Frame 9 FA 

10 MW, (base load,ISO) 
26MW, 
38MW, 
123 MW, 
224 MW, 

Och deras industri- (under 10 MW) och aerogasturbinproduktserie 
består för närvarande av fOljande maskiner (Ruston): 

ffiJRRICANE 
TB5000 
NOMAND5 
TYPHOON 
TYPHOON(uppgraderad) 
TORNADO 
RLM1600 
RLM2500 
RLM5000 
RLM6000 

1,6 MWe 
3,8 MW, 
3,5 MW, (mobile based on TB5000) 
3,9 MWe 
4,6 MWe 
6,3 MWe 
13,4 MW,. 
21,5 MWe 
33,7 MW, 
41,6 MWe 

Därtill finns det "STIG"-versioner att få av LM-maskinerna. 

EGT har repsentanter i Finland och i Norge: 

Oy Soffco Ab 
PL28 
Karapellontie 11 
SF-02611 Espoo 

5.5.1 Alsthom och AEG 

GEC Alsthom International A/8 
Kronprinsesse Marthas PI. l 
P.O.Box 1366 Vika 
N-0114 Oslo 

Alsthom startade sin gasturbintillverkning år 1956 under principkont
raktet med General Electric. ÅI 1968 undertecknades tre separata 
kontrakt. Resultaten av dessa kontrakt var världens fOrsta 90/100 MW 
gasturbin, Frame 9B, år 1970 (fOrsta ordern), Bourogne rotorfabrik år 
1973 och fullt licenskontrakt med GE år 1976. 

År 1986 påbörjades samarbetet fOr att utveckla en ny modifikation av 
Frame 9, med typnamnet MS 9001 F, vilken skulle vara den första 



5.5.2 Ruston 
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gasturbinen i klassen 200 MW. 

År 1963 gjorde AEG ett kontrakt fOr tillverkande av heavy.dyty gastur
biner. 

Från början av år 1989 till slutet av år 1991 sålde EGT 128 heavy·duty 
gasturbiner med en sammanlagd effekt på 7000 MW. I början av år 
1992 hade sammanlagt sålts : 

215 stycken Frame 3 
496 stycken Frame 5 
138 stycken Frame 6 
91 stycken Frame 9 

Den sammanlagd effekt över 30 000 MW. 

De fårskaste referensema är följande: 

- försäljningen av ett kombiblock till Holland bestående av fem VEGA 
109FA (fem Frame 9FA gasturbiner och fem ångturbiner). Den över 
1700 MW producerande kombiannläggningen körs igång åren 1995/96. 

- en 1000 MWs kombiannläggning till England bestående av fem Fra
me 9E som körs igång år 1995. 

- en 1020 MWs kombiannläggning till Wales bestående av tre VEGA 
109F som körs igång år 1995. 

EGT har levererat åtta gasturbiner av typ Frame 6 till Finland. 

Alsthom har flera base load applikationer i vilka tillgängligheten har 
varit över 97 %. 

EGT/Rustons produkturval består av deras egna "stormvindar" och av 
LM-maskinerna som baserar sig på GE's gasgeneratorer. Det betyder 
att EGT/Ruston är EGT's tillverkare av aero- och mindre industri-m
askiner, men att heavy-duty maskinerna inte hör till dess produktur· 
val. Ruston tillverkar power turbiner till alla LM1600 och LM5000 gas
turbiner, även de som paketeras av andra . 

Rustons fOrsta gasturbinbeställning kom år 1952. Efter det har Ruston 
sålt över 2600 gasturbiner till 70 länder. 280 gasturbiner fungerar i 
kombinerad värme- och elproduktion. Det viktigaste produktionsstället 
är i Lincoln i Storbritannien. 

Ruston gör även maintenance contracts fOr t.ex. fem år, varvid de även 
ger en tillgänglighetsgaranti på 95 %. 
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5.6 General Electric 

GE tillverkade sin fOrsta flygmaskinsmotor år 1942. Efter det har man 
som resultat av egen planering tillverkat över 85 000 motorer fOr flyg
plan, fartyg och industritillämpningar runtom i världen. Tillverkningen 
av kraftverkstillämpningar startade år 1960. 

General Electric är världens största gasturbintillverkare. 

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

General Electric tillverkar både stora industrigasturbiner och flygmo
torderivat (aeroderivative) gasturbiner. Industrigasturbinserien består 
av fOljande typer: 

Frame 3 
Frame 5 
Frame 6 
Frame 7EA(60Hz) 
Frame 7E/F(60Hz) 
Frame 7FA(60 Hz) 
Frame 9E 
Frame 9F 
Frame 9FA 

lOMW 
26MW 
38MW 
83MW 
125MW 
159MW 
123MW 
212MW 
227MW 

Efter den fOrsta ordern i slutet av 1950-talet har över 2500 Frame 
5-turbiner levererats (GE och "GE-familjen" hopräknade). Alla sWrre 
Frame-maskiner är i princip uppskalningar av Frame 5, dvs. erfarenhe
ter som erhållits av Frame 5 har utnyttjats när den nya serien har 
utvecklats. Frame 6-serien (MS 6001) utvecklades genom att nedskala 
den större Frame 7 (MS 7001). Frame 7 serien tillverkas bara som en 
60 Hz- version. Frame 9 serien är å sin sida en till 50 Hz uppskalad 
version av Frame 7. För den nya "F"-serien har det redan ingåtts 71 
leveransavtal ( 45 Frame 7F och 26 Frame 9F). Allt som allt har det 
byggts ca. 5000 heavy-duty gasturbiner i världen vilka har GE's plane
ringsarbete som grund. GE har använt sig av geometrisk skalning, 
vilket har möjliggjort att man har kunnat använda den befmtliga er
farenheten samt kunnat använda sig av samma planeringsprinciper för 
gasturbiner från 20 MW till 220 MW. I fåljande bild visas en fårenklad 
utvecklingshistoria över Frame gasturbinerna. 
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~· 1. MS9001B 
2. 1004•c 

1. MS7001A 
2 899"C 

1 MS5001M 
2 927"C 

1. MS7001B 
2. 1004"C 

F<ro\ Shipmen< 

l. M$70011: 
2. 1104°C 

• 
• 

Bild 4. Frame·maskinernas utvecklingshistoria 

Flygderivat-gasturbinserien består av fOljande turbiner: 

LM500 
LM 1600 
LM 2500 
LM 5000 
LM 6000 

4MW 
12MW 
22MW 
34MW 
42MW 

GE Power Generation i Schenectady har upphört att producera andra 
än LM6000 aero-gasturbiner. 

LM 500, LM 1600, LM 2500, LM 5000 och den nyaste LM 6000 är alla 
utvecklade från GE's flygmotorer; LM 500 från typ TF34, LM 1600 från 
F404, LM 2500 från CF6-6, LM 5000 från typ CF6-50 (med vilken t.ex. 
DC-10 och Boeing 747-flygplanen är utrustade) och LM 6000 från typ 
CF6-80C2. 

För den nyaste LM-gasturbinen (LM-6000) har GE även fått de fOrsta 
beställningarna i USA. 
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GE har 30 000 MW erfarenhet av samproduktion av värme och el samt 
av ren kraftproduktion baserande sig på gasturbinkraftverk Referenser 
gällande kombikraftverk har GE över 16 000 MW. En av de nyaste 
kombireferensserna är världens största kombikraftverk på 2800 MW åt 
Tokyo Electric Power, som består av åtta Frame 9 F. Från samproduk
tion av el och värme finns det referenser för ca. 3 300 MW (GT) fOr 
Frame 6. 

GE har representanter i Finland och i Sverige. 

Energico Oy 
Lasten.k:odinkuja l 
SF -00180 Helsinki, Finland 

Telefon: 
Telefax: 

Intemational General Electric Ab 
Kistagången 19 Telefon: 
BOX 1203 Telefax: 
S-163 13 Spånga-Stockholm, Sweden 

"General Electric-familjen" 

+358 o 693 3535 
+358 o 693 3522 

+46 8 793 9500 
+46 8 752 0767 

Många tillverkare har olika licens- och samarbetskontrakt med andra 
tillverkare. Här kan framfOr allt noteras den så kallade "GE-familjen" 
som består av flere tillverkare som har samarbetskontrakt med General 
Electric Company (USA). Kontraktet innebär att en "familjemedlem" 
tillverkar turbiner som är planerade av GE och att de kan helt fritt 
konkurrera med GE. 

Det finns familjemedlemmar som tillverkar Frame och/eller LM-gastur
biner. 

De ur nordiskt synpunkt mest intressanta av GE-familjen kommer från 
Europa (EGT/Alsthom/AEG/Ruston, Dresser-Rand, Thomassen, Nuovo 
Pignone, Jolm Brown osv). Samarbetet med licenstillverkaren Alsthom 
har varit intensivt i synnerhet beträffande de största Frame 9 -gastur
binerna. 

5. 7 Kawasaki Heavy Industries, Ltd (KH!) 

T53 gasturbinens framställning i samarbete med Avco Lycoming börja
de år 1964 och industrigasturbinernas planerings- och utvek.lingsarbete 
började år 1969. Kawasakis gasturbiner tillverkas i Akashi i Japan. 

I Japan är Kawasaki den största tillverkaren av små gasturbiner. 

De till kraftproduktionen avsedda gasturbinernas antal, som Kawasaki 
producerat och levererat ut i världen, uppgick i januari 1990 till ca 
2000 st., av vilka 1728 st. i Japan. Av helhetsmängden är huvudparten 
stand by enheter samt gasturbiner med öppen koppling. 61 st var i 
kombinerad el- och värmeproduktion och av dessa är 32 i Japan. 



5.8MANGHH 

Kawasakis gasturbiner: 

S2A-01 
MlA-01 
MlA-03 
M1T-Ol 
MlT-03 
MlA-11 
MlA-13 
MlA-23 
M1T-11 
M1T-13 
M1T-23 
M1A-13CC 
(utan ånga) 
M1A-13CC 
(med ånga) 

0,6MW 
1,0MW 
1,2MW 
2,0MW 
2,4MW 
1,2MW 
1,5MW 
2,0 MW 
2,3MW 
2,8 MW 
4,0MW 
1,3MW 

2,3MW 

T = "Twin" eller två gasturbiner kopplade jämsides. 
CC = Cheng Cycle 
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Alla Kawasakis gasturbiner har samma dimensioneringsfilosofi, enligt 
vilken maximal eleffekt uppnås vid utetemperaturen + l5°C. 

Kawasakis representant får N orden är Deutz MWM (MWM Diesel und 
Gastedmik GmbH), som packar Kawasakis gasturbiner fOr Europa. 

MAN GHH tog över Hispano-Suizas gasturbintillverkning (gasturbiner
na THM 1203 och THM 1304) år 1987. Turbo Power and Marin (=TPM) 
och MAN GHH har i januari 1990 kommit överens om att MAN mark
nadsfår gasturbin Fr 8 (25 MWe) i Europa. FT 8 har fOtts som ett sa
marbete mellan Pratt & Whitney (gasgenerator) samt TPM och MAN 
( krafttur bin). 

MAN sköter underhållet av de av Hispano Suiza installerade gastur~ 
binerna runt om i värden, av vilka det finns ca. 350 stycken. 

MAN har referenser från 93 st. THM-gasturbiner och 45 st. FTS. TPM 
har över 900 referenser från kraftproduktion med sina gasturbiner. 
Flere referenser finns från tillämpningar med gasturbinen som drivmo
tor (pumpdrift eller kompressordrift). 

I Oberhausen i Tyskland finns MAN Gutehoffnungshiitte AG:s fabriker. 

Gasturbiner från MAN GHH: 

THM 1203 
THM 1304 
FT8 

5,6MW 
9,3 MW 
25,7 MW 
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Representanter: 

Oy Formek Ab telefon: 90 803 1177 
Kuunsäde 2A telefax: 90 803 1313 
SF-02210 Espoo 21 

Hammar & Co. Aktiebolag telefon: 08 664 1500 
Midskogsgränd 13 telefax: 08 664 3003 
S-11543 Stocholm 

MAN B& W Norge A/S telefon: 02 111 236 
Tollbugata 24 telefax: 02 410 240 
N-0157 Oslo l 

Grönbech & Söner A/S telefon: 31 426 342 
Kristianiagade 8 telefax: 31 426 347 
DK-2100 Copenhagen 

5.9 Siemens Kraft.werk Union 

Tillverkningen av Slemens-gasturbiner började år 1950 i Mi.ilheim, 
Tyskland. Från år 1969 till 1987 skedde gasturbintillverkningen under 
namnet Kraftwerk Union (KWU var 50% i AEGs, 50% i Siemens' ägo), 
ända från hösten 1987 har Kraftwerk Union varit en del av Siemens
koncernen. Siemens KWlJ har under de senaste 20 åren koncentrerat 
sig på endast stora industrigasturbiner. 

Siemens KWUs fabriker ligger i Berlin och MUlheim, gasturbintillverk
ningen har koncentrerats till Berlin, där man även tillverkar delar fOr 
licenspartnerna (l~ningradsky Zavod Turbinnych Lopatok!Russia, Pratt 
& Whitney/USA, Ansaido Componenti!Italia, BHEL/India, Ralla En~ 
gineering/Korea). 

Siemens KWUs gasturbinprodukter är fOr närvarande fOljande: 

V64.3 
V84.2 (60 Hz) 
V84.3 (60Hz) 
V94.2 
V94.3 

60MW 
103 MW 
142MW 
150MW 
200MW 

KWU har referenser från över 180 maskiner vilka har en sammanlagd 
effekt på över 17 000 MW. Ur europeisk synpunkt är bara V64~ och 
V94~serierna intressanta. V84-serien har tillsvidare planerats endast 
fOr 60 Hz marknaden. 



5.10 Solar 
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Den i typbeteckningen efter punkten varande siffran står fOr vilken 
generation gasturbinen tillhör: .O var den fOrsta generationen och .3 är 
den generation som fOr tillfållet är kommersiellt intressant. Vidare 
håller man får tillfället på att utveckla nästa generation vars fOrsta 
representant blir V84.4 (155 MW, 36,9 %). Gasturbinmodell V64.3 var 
den fårsta gasturbinen av generation .3. Den har 11 beställningar av 
vilka de två fOrsta varit i bmk i Helsingfors sedan år 1990. V64.3 har 
mindre effekt och bättre verkningsgrad än de gamla modellerna. Dess 
brännkammartryck och fOrbränningstemperatur är högre än i de gamla 
modellerna. 

Före Vuosaari A kraftverks nya V64.3 -turbiner hade Siemens levererat 
endast fyra gasturbiner till Norden; två V93 åt Sydkraft i Sverige och 
två V93 åt Helsingfors stads energiverk. Dessa fyra V94 enheter funge· 
rar dock enbart som reservkapasitet. V93·gasturbinserien (70 MW vid 
ISQ.fOrhållanden) var f6regångare fOr den nuvarande V94·serien. Efter 
Vuosaari A har det beställts en V64.3 av Mussalo Höyryvoima i Kotka 
och en V64.3 av Hilleröd i Danmark samt en V94.2 av Sydkraft i Sveri
ge. 

De större modellerna V84.3 och V94.3 är uppskalade modifikationer av 
typ V64.3, dvs alla viktiga komponenter i dessa typer har samma geo· 
metriska konfiguration. Den fOrsta V84.3 är redan installerad och det 
utfOrs får tillfållet provkörningar med den. Även provkörningarna med 
V94.3 påhöljas detta år och det har sålts åtminstone två till kolfOrgas· 
ningsanläggningar, vilka levereras 1993 och vilka skall vara i drift år 
1995. 

Representanter: 

Siemens A/S 
Hovedkontor 
Borundvang 3 
DK-2750 Ballerup 

Siemens A/S 
Ostre Aker vei 90 
N-0518 Oslo 5 

Siemens Oy 
Aikatalo 
Mikonk.atu 8 
SF-00100 Helsinki 

Siemens Ab 
Hälsingegatan 40 
S-10435 Stockholm 

Solar Turbi.nes Incorporated blev en del av Caterpillar Inc. år 1986. 

Gasturbintillverkningen startade hos Solar i slutet av 194Q.talet. Den 
fårsta leveransen var får US Navy. Solars fOrsta gasturbin fOr industri
bruk, Saturn, utvecklades också fOrst fOr militärbruk under slutet av 
195Q.talet. Därefter fortsatte Solar enligt fåljande utveckling: 



Saturn 
Centaur 
Mars 
Centaur H 
Centaur Taurus 
Jupiter 

1,0 MW 
3,1MW 
8,8MW 
3,8 MW 
4,5MW 
16,4MW 
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Solars gasturbiner tillverkas i San Diego, Kalifornien. I Europa pakete· 
ras Solar-turbiner av fem fOretag, som tävlar fritt med varandra. 

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

Solar har också över 20 års erfarenhet av kombikraftverk motsvarande 
över 500 levererade turbiner får kombianläggningar. Den största enhe
ten består av 12 gasturbingenerator-enheter. 

ABB Stal, som också paketerar Solars gasturbiner, representerar Solars 
gasturbiner i de nordiska länderna. ABB's serviceorganisation sköter 
också om servicen av Solar-turbinerna. 

5.11 Thomassen och TSSI 

Thomassen International monterar Frame gasturbiner och TSSI (Tho~ 
massen Steward Stevenson International) som är ett joint venture 
f6retag bildat av Thomassen och Steward & Stevenson monterar LM~ 
gasturbiner i Rheden i Holland. 

Thomassen har tillverkat gasturbiner sedan år 1968, då sammarbetsa v~ 
talet med GE undertecknades. Sammanlagt har det av Thomassen 
beställts 200 gasturbiner som baserar sig på avtalet med GE. Av dessa 
är åtminstone 42 i kombiprodu.ktion. År 1991levererades en Frame 5 
till Shells raffinaderi i Danmark. 

Thornassens gasturbiner är f6ljande: 

Frame 3 
Frame 5 
Frarue 6 
Frame 9E 

10MW 
26MW 
38MW 
117MW 

steward & Stevenson startade tillverkningen av gasturbiner på 1960-
talet. TSSI bildades år 1989 och paketerar främst GE's LM-gasturbiner 
men även en av Garret's och Allison's modeller. Tillsammans har S & S 
och TSSI referenser från ca. 600 aeromaskiner. TSSI's gasturbiner: 

IM 831 (Garret) 
501KB5 (Allison) 

0,5MW 
3,9MW 



LM1600 
LM2500 PE 
LM5000 PC 
LM6000 

Representanter: 

SKANACID a/s 
Bredgade 32 
DK-1260 Copenhagen K 

Mr F Skof Pedersen 
tel +45 33 131330 
fax +45 33 131309 

13MW 
21,8MW 
35MW 
42MW 

SENTITEC Oy 
Huovitie 3A3 
SF -00400 Helsinki 

Mr Markus Leino 
tel +358 o 575 582 
tel +358 O 573 655 
f ax +358 O 506 24 79 
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P. T. OFFSHORE CONSULTlNG NMAB Nordisk Marknadkontakt 
Kallumlia 14 P. O. Box 7067 
N-1500 Moss S-46107 Trollhättan 

Mr Paul Teien 
tel +47 2 483544 
fax +47 2 483537 

5.12 Turbomeca 

Mr Rolf Qvernström 
tel +46 520 7 4565 
fax +46 520 72319 

Turbomeca startade år 1938 med att till en böljan tillverka turbokom
pressorer. Nufårtiden tillverkar Turbomeca också gasturbiner fOr in
dustriella tillämpningar. Turbinerna är självutvecklade flygmotorderi
vat. De fårsta tillämpningarna inom kombinerad el- och värmeprodukti
on gjordes år 1967 i Förenta staterna och Frankrike. 

Turbomeca har fabriker i Frankrike: Bordes, Tarnos och Mezieres-Sur
Seine. 

Turbomeca är en av de största tillverkarna av små och medelstora 
gasturbiner och har på 50 år levererat 40 000 små gasturbiner. Runt 
världen flnns över 1430 av Turbomecas industri-gasturbiner. Av dem är 
310 i mekanisk drift och resten i kraftproduktion. 

Turbomeca's produktskala varierar från små pansarmotorer till små 
industri-gasturbiner (storleken varierar mellan 50 och 2000 kW). 

Följande modeller lämpar sig fOr kontinuerligt bruk och fOr kombinerad 
el- och värmeproduktion: 



Bastan VI 
Bastan VII 
Makila-TI 

0,6 "MW., 
0,8MW., 
1,1 MW., 
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För motordrift (turbo pump sets) finns vidare en dubbelaxlad gasturbin 
Turmo III 0,8 MWe 

6. Utvecklingstendenser 

6.1 Nya gasturbiner 

Under fårsta hälften av 1990 talet har det kommit eller är det på kom
mande över tio nya gasturbintyper som lämpar sig fOr marknaden fOr 
50 Hz. De nya maskinerna kommer till hela effektområdet från under 
2 MW till över 220 MW, men de flesta av nyheterna (inberäknat 60 Hz 
maskinerna) placerar sig, beroende på efterfrågan på världsmarknaden, 
i klassen över 100 MW och är enaxlade heavy-duty gasturbiner. 

Små gasturbiner 

Medelstora 

Mitsibishi har en ny industrigasturbin ME-1000 (0,95 MW) i vilken 
avgasernas masström är 5,9 kg/s. 

EGT/Rustons Hurricane (1,6 MW) är en ny modell som introducera.des 
år 1991. Beaktande att gasturbinen är relativt liten är verkningsgraden 
rätt hög (25.5 %) och rökgasernas temperatur passligt hög, ca 600 °C, 
med tanke på kombinerad värme- och elprodu.ktion. Hurricane är pla
nerad att fungera även med bränslen med lägre värmevärde. 

De gn.mdläggande lösningarna är på Kawasakis MlA-23 (2,0 MW) 
mycket lika de på Hurricane: radialkompressor, axialturbin och en stor 
skild brännkammare. MlA-23 har också hög verkningsgrad och den 
introducerades år 1991. 

MAN har beslutat att utveckla en ny industrigasturbin i 10 MW klas
sen. 

Ritaellis Hl5(l) (13,8 MW) är nedskalad av den år 1988 fOrevisade H25. 
H15(l) har mellankylning i kompressorn, hög ingångstemperatur i tur
binen (1260 °C) och en for sin storleksklass bra verkningsgrad {30,9 %). 

Turbo Power's Fl'8 (25,4 MW) gasturbin som är ett flygderivat har 
verkligt hög verkningsgrad, 38,1 %, men en rätt låg avgastemperatur 
(442 °C) med tanke på kombikoppling. Alla aero-gasturbiner med en 
verkligt hög simple-cycle verkningsgrad har rätt låg avgastemperatur. 
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Mitsubishis MF ~221 (26 MW) är en enaxlad heavy~dyty gasturbin, vars 
prestationsvärden är passande fOr kombikoppling (31,3 %och 544 °C). 
Förevisas år 1994. 

GE's LM6000 (41,6 MW) flygderivat gasturbiner har den fOr tillfållet 
högsta simple~cycle verkningsgraden (40.3 %). De fOrsta levereras 1992. 

Inom samma storleksklass håller Turbo Power på att utveckla FT4000 
vilken är en ny gasturbin av flygderivattyp. Den har några MW högre 
effekt och ännu ca. en %~enhet bättre verkningsgrad. Fr4000 introduce~ 
ras troligen på hösten 1993. Både LM6000 och FT4000 har som kraft~ 
turbin en flygplansgasturbins lågtrycksturbin (varvtal 3600 ), varvid 
man slipper att planera och tillverka en skild kraftturbin vilket även 
borde synas i priset. 

Mitsubishis MF~451 (46 MW) är enenaxlad heavy~dyty gasturbin, vars 
prestationsvärden lämpar sig fOr kombikoppling (32,9 % och 554 °C). 
Förevisas troligen år 1994. 

Av Siemens/KWU's nya V64.3 enaxlade heavy~duty gasturbin har det 
sålts åtminstone Il stycken. 

Till klassen av verkligt stora gasturbiner är det på kommande gastur
biner där man kombinerar en ångturbinliknande heavy-duty gasturbin 
och hjälpaggregat med den innom flygindustrin utvecklade kompressor~ 
aerodynamiken. Nya material och bladkylningsteknik möjliggör en 
ingångstemperatur i turbinen på ca. 1260 oc. För 50 Hz marknaden: 
Mitsubism MW701DA (137 MW), ABB 13E2 (163 MW), Siemens KWU 
V94.3 (200 MW) och GE Frame 9 FA (227 MW). För60Hz marknaden: 
ABB 11N2 (109 MW), GE MS7001E/F (125 MW), Siemens/KWU V84.3 
(139 MW), Mitsubism 501F (153 MW), Siemens/KWU V84.4 (155 MW) 
och Mitsubishi 701F (221 MW). Därtill håller ABB på att, tillsammans 
med Rolls-Royce, utveckla en ny gasturbin fOr 60 Hz marknaden till 
storleksklassen 150 MW och större. 

Det skulle vara möjligt att göra en uppgraderad version av Turbo Po
wers kommande FT 4000 (45 MW) modell, vilken skulle ha en effekt på 
50 MW och en verkningsgrad på över 43 %. Likaledes torde GE komma 
ut med en flygderivat gasturbin i storleksklassen 60 :MW vilken har en 
verkningsgrad på över 43 %. 

Under en gasturbins livscykel höjs dess effekt och verkningsgrad steg~ 
vis. Förbättringarna grundar sig främst på ändringar i kompressor~ 
delen (högre kompressionsfOrhållande, större masström) och/eller på ett 
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höjande av f6rbränningstemperaturen. Då det gäller heavy-duty gastur
biner kan effekten stiga med 50 % och verkningsgraden med 15 % ge
nom uppgradering, forrän typen ersätts av en ny modell. De motsvaran
de värdena för en flygderivat gasturbin är klart lägre (10% och 2-3 %). 
Nyligen uppgraderade gasturbiner är bl.a.: EGT/Ruston Typhoon (3,9-
4.6 MW), ABB GT 10 (22 - 24,6 MW och 33 - 34,2 %), ABB 13E (148-
163,4 MW och 34,6 - 35,3 %), Siemens/KWU V64.3 (53,3 - 60,5 MW och 
33,9 - 35,1 %), GE Frame 9 F(216 - 227 MW och 34,9- 35,6 %). 

6.2 Utvecklingen av brännare 

Utsläppen av NOx kan reduceras till en nivå av 9 ppm och till och med 
lägre, antingen med de mest utvecklade DLN-brännarna eller genom 
att samtidigt använda sig av DLN-brännare och/eller vattenfångin
sprutning och/eller SCR 

I USA, där man har använt SCR-anläggningar, har man blivit be
kymrad över ammoniak-slip. Därfår kan man skönja en inrikting där 
man hellre använder sig av NOx-reducering med hjälp av forbrän· 
ningsteknik, möjligen med vatten/ånginsprutning, och tillåter något 
högre utsläpp av NOx, än att man går in får ytterligt låga utsläppsnor
mer (=9 ppm) vilka kräver SCR, d.v.s användande av ammoniak. De 
lägsta utsläppsnormerna får NOx, d.v.s. 9 ppm, gäller runt Tokioviken 
och i USA i södra Kalifornien, Rhode Island och New Jersey. 

ABB's utveckling av brännare 

Tidigare hade ABB's silobrännkammare endast en brännare som 
fungerade enligt diffusionsprincipen (SBK = standard combustor), och 
vars NOx utsläpp kunde reduceras med vatteninsprutning. 

I nästa utvecklingsskede fanns de s.k. fårsta generationens premix
brännare. Antalet brännare varierade från 36 till 54 beroende på typen 
av gasturbin. Utsläppen av NOx var 40 - 60 ppmv torrt. Det här ut
vecklingsskedet beskrevs i den tidigare gasturbinraporten. 

Den andra generationens premix brännare, som även kallas double
cone burner eller EV ( =environmental) burner, kan installeras antingen 
i en silobrännkammare eller i en annular-brännkammare. I båda fallen 
är NOx-utsläppen under 25 ppmv. I bild 5 (brännkammaren i genoms
kärning) visas principiellt hur EV·brännarna är placerade i en annular
brännkammare (till vänster) och i en silobrännkammare (till höger). I 
och med införandet av EV-brännare har ABE inriktat sig på annular· 
brännkammare och bort från silobrännkammare, vilka var ett känne
tecken fOr Brown Boweris turbiner. En orsak till detta är att premix 
fOrbränningen i proportion behöver mera luft än diffusionsforbrännin· 
gen, varvid det blir mindre luft över får kylning av brännkammarens 
väggar. En lösning till detta är att minska de varma ytorna genom att 
övergå till annular.brännkammare. 
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Bild 5. Placeringen av EV-brännare 

EV-brännaren är enkel; två konhalvor har kopplats ihop så att de fOr
skjutits något i fårhållande till varandra, varvid det bildas två öppnin
gar på konens sidor, genom vilka fårbränningsluften strömmar in. 
Brännaren har inget skilt fOrblandningsrör, utan luften och gasen blan
das i konen i en vortex strömmning. Den tunna bränsle/luftblandningen 
strömmar ur brännaren in i lågan som hålls i det fria utrymmet tack 
vare vortex breakdown strömmningsfenomenet. Den rör inte i bränna
ren varvid brännaren hålls kall och lågan blå. Förbränningen sker som 
fårblandad fårbränning på alla belastningsområden. I fOljande bild 
visas en brännare och dess funktionsprincip. 

DUutto., Air 

Bild 6. En EV-brännare. 
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Utveckla.ndet av andra generationens premix~brännare baserar sig på 
de erfarenheter man fått vid användning av den fOrsta generationens 
brännare sedan 1984 vid 7 olika anläggningar, sammanlagt över 100 
000 timmars användning. Efter laboratorieprov och trycksatta testfOr
sök prövades brännarna fOrst i silobrännkammare på typ l l N. Med 
testresultaten som grund kan man konstatera att utsläppet är beroende 
av kompressionsförhållandet och bränsle/luft frirhållandet, samt att 
utsläppen varit låga: 

NOx 
c o 
UHC 

<< 25 ppm 
< 8 ppm 
< 5 ppm 

Alla uppmätta ( 50- 100% last) NOx-utsläpp var under 25 ppm, medel
värdet var 13 ppm och minimivärdet 9 ppm. 

Man har även referenser, från två i bruk varande GT 10 i Sverige, där 
man använder den nya brännaren (annular). Mätresultaten visar vär
den på 15 ppm NOx. 

Man har åtminstone fOljande referenser med EV~brännare: 

10 stycken GT liN i drift, USA 
2 styckenGT 9 i drift, NL 
l stycke GT13D i drift, Tyskland 
2 styckenGT 10 (annular) i drift, Ängeholm och Lund Sverige 
3 stycken GT13E2 i drift i mitten av år 93 

) 

Bild 7. 13E2's annular-bränn.k.ammare. 
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Med Allisons gasturbin (50l~KB5) har det gjorts direkta test med att 
bränna en vatten/stenkol-blandning, då den fOrsetts med en trestegs 
RQL-brännkammare (ett oavrutet fyra timmars test har gjorts). Försö
ken med fOrbränning av stenkol fortsätter, men med samma brännkam
mare når man mycket låga (under 10 ppm) NOx-utsläpp vid fOrbrän
ning av naturgas. 

Alsthom/EGT (GE) DLN utvecklingsarbete, Frame maskinerna 

Med en äldre standardbrännare kan man med vattenlånginsprutning 
vid gasdrift sänka utsläppen av NOx till en nivå på 42 ppmvd. Man är 
tvungen att spruta in 60 % mera ånga än vatten i brännkammaren fOr 
att uppnå samma utsläppsnivå av NOx. 

GE har utvecklat och håller på att utveckla DLN brännare fOr sina 
heavy-duty gasturbiner. För E-teknologins gasturbiner, i vilka tur
binens inloppstemperatur är 1104- 1124 oc, har det redan utvecklats 
en DLNwbrännare med vilken målet är att nå 25 ppmvd NOx (Frame 
6B) och 35 ppmvd NOx (Frame 9E) samt 15 ppmvd CO. Med dessa 
brännare har man redan flera referenser. Vid fOrbränning av olja be
hövs vatteninsprutning med vilken man kan nå 42 ppmvd NOx och 20 
ppmvd CO. 

Åtta gasturbiner med F-teknologi vilka varit försedda med DLN-brän
nare har levererats åt kunder under 1991. På hösten år 1992 levereras 
den första Frarue 9 F försedd med DLN. I början av år 1993 levererar 
GE till Frarue 7 FA den första DLN-brännaren med utsläppsvärdena 25 
ppmvd NOx och 15 ppmvd CO. Den första DLN till en Frame 9 FA 
levereras år 1994. 

Alsthom väntar sig att kunna informera om DLN-programmet angåen
de Frarue 3 och Frame 5 i juni 1992. 

Dresser Rand (GE) DLN utvecklingsarbete, LM-maskinerna 

D-R håller inte på med DLN -utvecklingsarbete för sina 1,5 - 4 MW 
gasturbiner. Om utsläppen måste skäras ned görs det med vattenins
prutning. 

GE har en tid hållit på med utvecklingsarbete fcir DLN-brännare till 
LM-maskinerna. D-R tror att de inom några år skall kunna leverera 
sina LM-maskiner med DLN-brännare. 

För tillfället kan man med LM-maskinerna uppnå 25 ppm (51 mg/nm3) 
med änginsprutningsteknik och 42 ppm med vatteninsprutning. Det 
har beställts ca. 100 st. LM gasturbiner i vilka NOx utsläppen har 
reducerats genom insprutning av vatten eller ånga. 
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DIN-brännare är under utveckling och man antar att de kommer att 
vara i komersiellt bruk med f6ljande mål och tidtabell: 

LM6000 år 1994 

- premix fOrbränning < 25 ppm NOx och CO 
- möjlighet att bränna två olika bränslen 1995 (insprutning vid fOrbrän-
ning av olja) 
- utvecklingsarbetet har fortskridit väl och gagnar även utvecklaodet av 
LM1600 och LM2500 

LM1600 och LM2500 år 1995 

- premix fOrbränning < 25 ppm NOx och CO 
-samma som för LM6000 

I följande bild visas en utvecklingsversion av GE's dubbel-annular-brän
nare fOr LM-maskiner. Då man tar de tekniska lösningarna i LM-gas
turbinerna i beaktande måste DLN-brännaren vara kompakt och annu
lar fOr att man inte skall vara tvungen att ändra på den övriga turbin
konstruktionen. 

Bild 8. En utvecklingsversion av dubbel-annular-brännaren fcir LM
gasturbiner 
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GE's utvecklingsarbete får brännare, Frame maskinerna 

Utvecklingsarbetet får brännare hos GE har redan behandlats i sam
band med Alsthom/EGT. För Frame 6B, Frame 7EA och Frame 9 E 
finns det en DLN-brännare som är planerad att nå nivån 25 ppm. En 
brännare som når samma nivå kommer också till Frame 7 F och Frame 
9 F gasturbinerna. 

lHN .O.NO 
ffiE .. <X<NG 

ffi! .. ~RV ZONE ~b:z;==~' 

END OOVER 

Bild 9. GE's DLN-brännare 

O<LUT!ON ZONE 

Resultaten från fåltmätninga.r visar att man nått 25 ppm NOx med 
Frame 7 E och 27 ppm NOx med Frame 6 B. 

Frame 6B DLN-refernser: 

l stycke J ers e y Central, NY 
l stycke GE Plastics, NL 
2 stycken Texaco, Ca 
2 stycken Texaco, Tx 
l stycke Buffalo, Ny 
2 * Tampere, Fl 

II/91, retrofit 
III/91, retrofit 
N/91, ny 
11192, ny 
II/92, ny 
II/92, retrofit 

En ännu mer utvecklad version (single-digit '"" NOx-nivå 9 ppm) av 
DLN är på kommande till heavy-duty gasturbinerna. GE räknar med 
att kunna leverera nya DLN-brännare tillleveranserna av gasturbiner 
med E-teknologi år 1994 och tillleveranserna av gasturbiner med F
teknologi är 1995. 
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GE har också utvecklat en low-NOx-brännare fOr två bränslen, fOrgasad 
kol och olja, avsedd for kolfOrgasningsannläggningar. 

I samarbete med Siemens har man utvecklat en DLN -brännare (bild 
10) fOr gasturbin THM 1304. Testerna har gjorts och brännaren har 
funnits att få sedan 1.4.1992. Som utsläppsnivå har angetts 65 
mg/nm3. 

En DLN-brännare fcir flygderivat gasturbinen FT 8 är också under 
utveckling och kommer ut på marknaden innom år 1994. 

Rolls-Royce håller på att utveckla ett premix fårbränningssystem till 
sin gasturbin RB211. FältfOrsöken kan troligtvis påbörjas år 1993. 

Rustons NOx-utvecklingsprogram 

Håller på med ett tvådelat NOx-program vars mål är att: 

- nå 60 ppm, vilket täcker UR-standarderna. Målet torde nås år 1993. 

- nå 25 ppm, i slutet av år 1995. 

Utvecklingsarbetet görs fOr Typhoon och kommer troligtvis senare att 
tillämpas i Tornado. (Till Danmark har det sålts två Tornado som torrt 
underskrider de lokala normerna). Typhoon har sex "burkliknande" 
brännkammare, vilka mycket påminner om en fOrminskad 
"burk.liknande" GE-brännare. Målet är att behålla de tidigare dimen
sionerna på brännaren och uppnå fOrändringen endast genom att dela 
in fOrbränningen i steg och genom att fOrändra på luftfdrdelningen. 

Siemens utvecklingsarbete av brännare 

Siemens har utvecklat egna DLN-brännare vilka kallas hybridbrännare 
och av vilka man placerar 3 - 8 st., beroende på gasturbinens storlek, i 
ändan av silobrännkammaren. Den här brännaren beskrevs redan i en 
tidigare rapport. Man har erfarenheter från användning av brännaren 
från flera gasturbiner (generation .2 eller äldre) sedan år 1986 och från 
de fOrsta nya V64.3 gasturbinerna i Finland och i Danmark. Man har 
hybridbrännare erfarenhet från över 250 000 timmars användning i 
över 30 gasturbiner. 

Mätresultateten med V64.3 visar att NOx utsläppen är under 25 ppm 
och CO utsläppen O - 3 ppm då 13,5 % av gasen används som pilot
bränsle. Med versionerna V84.2 och V94.2 som har en lägre fOrbrän
ningstemperatur kan man nå en nivå på 9 ppm NOx (som referense
xempel V94.2 (138 MW) Eemscentarale Power station i Holland och 
V84.2 (103 MW) De!marva Power & Light Co i USA). 
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Siemens har också utvecklat en low.NOx·brännare (TRIPLEX) fOr kol
f6rgasningsannläggningar. Den är planerad fOr tre bränslen: fOrgasad 
kol, naturgas och olja. 

Fuel-gas Uow ro IM 
prem<•·Ou<oer nozzlcs 

Fuel gas! a" m«lurc lrn 
prem<•·burner opera t""' 

Fvel oo return Onc 

Bild 10. Siemens Hybridbrännare 

fuel 011 supply l1ne 

Fuel gas lor pilot t;><Jmer 

Fuel gas lo< 
d<lh..tstOn-Ourner opera\100 

Solar har offfentliggjort en egen DLN-brännare, som har namnet 
SoLoNox. Målet är 25 ppm NOx och 50 ppm CO och det har även nåtts 
i testkörning med Centaur H. Utvecklingsarbetet fortsätter och bränna
ren kommer också att fås till gasturbinerna Taurus och Mars. Bränna
ren kommer att finnas tillgänglig från och med mitten av år 1994 och 
garantivärdet blir troligen 42 ppm NOx. Brännaren kan även instal
leras i efterhand i redan befintliga gasturbiner. 
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Bild IL Solars SoLoNox 

6.3 Förbättrande av prestanda 

Utvecklingen av gasturbiner styrs av militärens och flygplansindustrins 
behov. Utvecklingsarbetet siktar på högre fOrbränningstemperaturer, 
som framstegen inom metallurgin och de nya keramerna och en fOrbätt
rad kylning av skovlarna möjliggjort. Moderniseringarna görs fOrst på 
flygplansmotorer och tas sedan i bruk i k.raftverksturbinerna, fårst aero 
och senare heavy-duty. 

Det finns sätt att fårbättra gasturbinkopplingar, som inte skall använ
das i flygmaskiner. Flygplansindustrin stöder inte detta utvecklingsar
bete, som omfattar bl.a. ånginsprutning, rekuperation, mellankylning 
och ISTIG-, HAT- och vanlig kombi-cycle. 

6.3.1 Öppna kopplingar 

I nästa generations gasturbiner kommer man fortsättningsvis att höja 
kompressionsfdrhållandet och förbränningstemperaturen. Vid utvec
klandet av nya kompressorer kommer man att dra nytta av tekniken 
från flygplansgasturbiner. 
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I tillämpningar fOr enbart el produktion kan rekuperationskopplingen 
bli aktuelL Den innebär att man värmer förbränningsluften med hjälp 
av avgasernas värmeenergi och sålunda kan minska på bränsleström~ 
men och höja verkningsgraden. Rekuperationskopplingen är en ren 
luftkoppling, utan panna och vattenberedning. De största verknings
gradsförbättringarna uppnås i gasturbiner, vars tryckförhållande är 
lågt, dvs. då lufttemperaturen efter kompressordelen är låg. 

Mellankylning är en vanlig lösning i stora kompressorer. Med hjälp av 
mellankylning kan man också minska effektbehovet i gasturbinkom
pressorer och därmed öka gasturbinens nyttoeffekt och verkningsgrad. 
Det är dock svårt att i praktiken installera en värmeväxlare i kompres
sorns luftström och den fOrsäntrar kompressorns aerodynamik. De små 
gasturbinernas tvåstegs-centrifugalkompressor skulle lämpa sig väl fOr 
mellankylning. 

Kombinerad rekuperation och mellankylning 
Vid mellankylning är den komprimerade luftens temperatur lägre och 
kan därfOr effektivt förvärmas med hjälp av rekuperation. Detta fOr
bättrar också verkningsgraden vid dellast. Avgasernas sluttemperatur 
kan fortfarande vara tillräcklig t.ex. fc:ir produktion av fjärrvärme. 

6.3.2 Koplingar med värmeåtervinning 

Kombikoppling 
En ängkrets med två trycknivåer och utan mellanöverhettning har 
blivit en allt vanligare processkoppling fOr heavy-duty-gasturbiner vilka 
har en rökgastemperatur på 540 °C eller lägre. 

Med kombikopplingar som stöder sig på de nyaste heavy-duty-gastur
binerna, vilka har hög temperatur på rökgaserna, är det möjligt att 
uppnå till och med 54 % verkningsgrad i fråga om elproduktion. De 
höga rökgastemperaturema möjliggör mellanöverhettning i ångkretsen. 
På Una Mk-12 anläggningen (ABB GT13E) har man med kombikop
pling uppnått en nettoeffekt på 223,5 MW och en 52 % verkningsgrad. 
På Ambarlis anläggning (Siemens/KWU V94.2) har man med kombi
koppling uppnått 52,2 % verkningsgrad. Med den nyare versionen 
V94.3 torde man uppnå en verkningsgrad på 54 %. Man kommer genom 
uträkningar till respektive 242,7 MW och 53% med ABB's 13 E2, med 
en ängkrets med två trycknivåer. Vid användande av tre trycknivåer 
kan man uppnå ännu en procentenhet högre verkningsgrad. Motsvaran
de kan man uppnå en kombiblocksstorlek på 340 MW och en verk
ningsgrad på 54 % med Frame 9 F A 

Med kombin gnmdande sig på aero-gasturbinerna (LM6000, RB211 och 
FI'4000) kan man uppnå ca. 53 % verkningsgrad i fråga om elprodukti
on. Man väntar sig en ännu något högre verkningsgrad på kombin 
baserade på, de i en nära framtid kommande, nya aero-gasturbinerna. 
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Med en gasturbin fOrsedd med änginsprutning och mellankylning av 
kompressorluften (ISTIG = intercooled steam injected gas turbine), kan 
man nå en verkningsgrad på 53 % i fråga om elproduktion. Med endast 
STIG~ eller Cheng Cycle-koppling uppnås 44 %verkningsgrad. 

Vid HAT (humid air turbine) koppling är den till kompressorn gående 
luften fuktad. Vidare används mellankylning av kompressorluften. 
Detta leder till att kompressoms effektfOrbruk märkbart minskar vilket 
resulterar i en ca. 20 % ökning av eleffekten. Stora delen av effekten 
går nämligen åt till att driva kompressorn. Vid HAT kopplingen har 
man dessutom fårvärmning av fOrbränningsluften och man kan uppnå 
en verkningsgrad på ca. 53 % i fråga om elproduktion. 

Kemisk rekuperation 
Det forskas även kring en ny koppling, s.k. kemisk rekuperation, där 
man i stället för en normal ångpanna använder sig av en metan-ång 
reformer, med vilken man med hjälp av avgasernas värmeenergi om
vandlar metanet till andra gaser, främst väte, vilka sedan bränns i 
gasturbinen. Uträkningarna visar att man med denna koppling kom
binerad med mellankylning och mellanöverhettning har en möjlighet 
att uppnå 60 % verkningsgrad. 



Bilaga l 
Gasturbinernas prestationsförmåga och tekniska data 

Förutsättningar for prestationsförmågan 

För att kunna järnfora gasturbiners prestationformåga, vid verkliga 
forhållanden i nordiska länder, tillfrågades tillverkarna om gasturbin
ernas prestationsformåga vid lufttemperaturerna -25 °C, ooc och 
+15°C, med tryckforluster omfattande 3000 Pa efter gasturbinens av
gasfläns och 1000 Pa i insugningssystemet. För dessa forhållanden 
tillfrågades gasturbintillverkarna om foljande data: 

- nettoeleffekt 
- verkningsgrad 

(enligt lägre värmevärde) 
-turbinens ingångstemperatur 
-turbinens avgastemperatur 
- avgasmängd 
- NOx·utsläpp 

(utan ång- eller vatteninsprutning) 

kW 
% 

o c 
o c 
kg/s 
mg NOzfMJ gas 

En del av svaren angående utetemperatur och insugs- samt utloppsde
larnas tryckförluster motsvarade inte förfrågningarna. En del av tillver
karnas uppgifter baserade sig på en tidigare förfrågan och är därfor till 
en del foråldrade. Med hjälp av fotnoter har uppgifternas tekniska 
bakgrund klargjorts. Märk att alla värden inte är sinsemellan fullt 
jämförbara. 

På andra ställen i texten och i tabellerna förekommande prestations
värden är från olika källor där man inte tagit hänsyn till alla forluster 
och de avviker därfor från uppgifterna i denna bilaga. 

Märk också att värdena for turbinens ingångstemperatur inte är enty
digt jämförbara; mätpunkterna och mätmetoderna är inte de samma 
hos alla turbintillverkare och för aeroturbinerna meddelas ofta den till 
kraftturbinen ingående luftens temperatur. 
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Gasturbintillverkare som förfrågades. 

Tillverkarna som svarade har understreckats. 



Hisapano Suiza 
Turbomachines Industrielles 
B.P. 60 
rue du Capitaine~Guynemer 
F-92270 BOIS-COLOMBES 
France 

Pratt & Yhitney Canada Ltd 
Indust. & Marine Division 
P.O.Box 10 
LONGUEUIL 
Quebec J4K 4X9 
Canada 

Centrax Ltd. Gas Turbine Division 
Shaidon Road, Nevton Abbot 
Devon TQ12 4SQ 
England 

IHI - Ishikawajima-Harima 
Heavy Industries Co Ltd/Gas Turbines 
Shin Ohtemachi Bldg. 2-1 
Ohtemachi 2-chome 
SHIYODA-KU, Tokyo 100 
Japan 

Nuovo Pignone/Gas Turbines 
P.O.Box 414 
via F. Hatteucci 2, 
1~50217 FIRENZE 
Italy 

Thomassen Stevart & Stevenson 
Internationan B.V 
P.O.Box 95 
6990 AB Rheden 
The Hetherlands 

Dresser Rand Pover/Gas Turbines 
P.O.Box 1010 
N-3601 KONGSBERG 
No rway 
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Klockner-Humboldt-Deutz AG 
Deutz MVM 
Postfach BO 05 09 
Deutz-Mtilheimer Strasse 111 
D-5000 KÖLN 
Germany 

Hitsui Engineering & Shipbuilding Co. 
Ltd 
6-4, Tsukiji 5-chome 
Chuo-ku 
TOKYO 104 
Japan 

Sulzer-Escher Vyss Ltd/Gas Turbines 
ZGrcherstrasse 
8401 VINTERTBUR 
Svitzerland 

Garrett Turbine Engine Co./Gas Turbines 
P.O.Box 5217 
111 south 34th Street 
AR 85034 
USA 

Fiat Aviazione 
Divisione Turbine a Gas 
Corso Ferrucci 
I-10138 TORINO 
Italy 

Kavasaki Heavy Industries Ltd/ 
Gas Turbine Division 
1-1 Kawasaki-cho 
AKASHI 673 
Japan 

MAN GHH 
Compressor and turbine division 
Bahnhofstrasse 66 
D-4200 OBERHAUSEN 11 
Germany 



PLvni BLnenska StLojiLna/Gas TuLbines 
Olomoucka 7/9 
656 66 BRNO 
Czechoslovakia 

Turbomeca 
Turbines Industrielles 
Bordes 
F-64320 BIZANOS 
France 

Hitachi Ltd/Gas Turbines 
6 Kand a Surugadai, 4-chome 
CHIYODA-KU 
TOKYO 100 
Japan 

Kobe Steel 
Tekko Building 
8-2 Harunouchi 1-chome 
2Chiyoda-ku 
TOKYO 100 
Japan 

Siemenes AG 
F211 
P.O.Box 10 10 63 
6050 Offenbach a. Hain 
Germany 

Cooper Rolls 
Chester House 
86 Cherstey Road 
IWKING 
Surrey GU21 5 BJ 
United Kingdom 

Hitsubishi Heavy Industries Ltd. 
5-l, Harunouchi 2-chome 
Chiyoda-ku 
TOKYO 100 
Japan 
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Thomassen InteLnational 
P.O.Box 70 
llavelandsweg 
6990 AB RHEDEN 
Nethedands 

John Brown Engineering Ltd 
CLYDEBANK 
Dunbartonshire GSl lYA 
Scotland 

Toshiba 
1-6 Uchisaiwai-cho 
Chiyoda-ku 
TOKYO 100 
Japan 

Kvaerner Bureka 
Thermal Power 
P.O.Box 3610Gb 
Kvaernerveien 10 
N-0315 OSLO l 
Non.•ay 

Rolls Royce plc 
ANSTY 
Near COVENTRY 
Yarvicks CV7 9JR 
United Kingdom 

Yestinghouse Electric Corp. 
4400 Alafaya Trail HC-551 
ORLANDO 
Florida 
USA 

Allison Gas Turbines - GMC 
P.O.Box 420, Speed Code S30B 
INDIANAPOLIS 
IN 4206-0420 
USA 



Asea,_.Brown Boveri LtdiKYGV 
CH-5401 BADEN 
Swi tzerland 

ABB-Stal 
Gas Turbine OivisioniGS 
S-61220 FINSPÅNG 
Sweden 

Turbomach SA 
Via Cantonale 
CH-6805 HEZZOYICO 
S1Ji tzer land 

Solar Turbine Inc. 
P.O.Box 85376 
San Diego 
CA 92186 - 5376 
USA 

GE Power Generation 
One River Road 
Schenectady NY 12345 
USA 

European Gas Turbines Ltd. l Ruston 
P.O.Box l, Thorngate Hous 
Lincoln LN2 SDJ 
England 

European Gas Turbines SA l Alsthom 
3, Avenue des Trois Chenes 
90018 Belfort 
Cedex France 
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