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Abstract 
 
Technology company Compower intends to market a Micro gas turbine (MGT) with new patents in 
the field, called ET10. This MGT is using external combustion instead of the conventional internal 
combustion MGTs that are on the market today. The MGT is a small scale heat and power unit that 
uses combustion gases to generate electricity using a turbine shaft and produce heating power using 
heat exchangers. However, ET10 does not produce electrical power sufficient to be commercially 
viable. One possible solution to this was given as to inject steam into the turbine cycle. The purpose 
of this study was to find a way to redistribute energy in the system to generate and provide the 
intended cycle with water vapor and thereto to convey a design suggestion for making this solution 
possible in order to improve the performance of the machine. The desired electrical power is 2-3 kW 
at an outdoor temperature of 15 ℃ to go through with the idea. 
 
The method to find a solution was to use a thermodynamic model to first theoretically calculate 
various possible solutions (scenarios) to generate the steam that is supposed to increase the turbine 
power. These scenarios involve different component configurations. The theoretical values thereby 
obtained were then used as a basis to implement technical components to the original system. This 
in order to realize the scenario that best enhances system performance. 
 

The results of this study were partly to develop the theoretical model and test results that the 
simulation gave. This result suggests that the target value of 2-3 kW electrical power is achievable. 
The extended result was how the problem was solved for generating steam in the system. The 
proposal of the new design includes a Helical Coil – heat exchanger in combination with a Spiral Coil 
– heat exchanger.  
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Sammanfattning 
 
Teknikföretaget Compower avser att marknadsföra en Mikrogasturbin (MGT) med nya patent inom 
området. Denna MGT använder en extern förbränning till skillnad från den konventionell intern 
förbränning som MGT som finns på marknaden idag använder sig av. Mikrogasturbinen är avsedd för 
framförallt småskalig värme-och kraftproduktion där högtempererade förbränningsgaser 
värmeväxlas med luft för att generera elektricitet via en turbin samt generera användbar värme via 
tillhörande värmeväxlare. Denna MGT producerar idag emellertid för låg elektrisk effekt för att vara 
kommersiellt gångbar. En möjlig lösning på detta problem har angetts som att injicera ånga i 
turbincykeln. Syftet med denna studie var att hitta ett sätt att omfördela energi i systemet för att 
generera och förse cykeln med vattenånga. Därtill att framföra ett konstruktionsförslag för att göra 
denna lösning möjlig för att förbättra prestandan av maskinen och i ett första stadie för att testa den 
nya lösningen i ett laboratorium. Ett målvärde var här en elektrisk effekt på 2-3 kW vid en 
utomhustemperatur av 15 ℃ för att kunna gå vidare med idén. 
 
Metoden som användes för att finna en lösning var att genom en termodynamisk modell först 
teoretiskt beräkna olika möjliga lösningar (scenarion) för att generera den ånga som tänks höja 
turbineffekten. Dessa scenarion innebär att olika komponentkonstellationer testats. De teoretiska 
värden som därigenom erhölls användes sedan som grund för att anpassa och implementera 
tekniska komponenter till det ordinarie systemet. Detta i syfte att försöka förverkliga det scenario 
som teoretiskt bäst förbättrade systemets prestanda.  
 
Resultatet av denna studie var delvis att ta fram den teoretiska modellen samt de testresultat som 
simuleringen av denna gav. Detta resultat tyder på att målvärdet 2-3 kW elektrisk effekt är 
realiserbart. Det fördjupande resultatet var sedan hur problemet löstes med att generera ångan i 
systemet. Det nya konstruktionsförslaget innehåller en Helical Coil - värmeväxlare i kombination med 
en Spiral Coil - värmeväxlare.   
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Nomenklatur 
 
Förkortningar 
 
Benämning   Förkortning 
Gasturbin    GT 
Ångturbin    ÅT 
Mikrogasturbin  MGT  
Steam Injected Gas Turbine  STIG 
Combined Heat and Power   CHP  
Distributed Generation   DG 
Brayton Cycle    BC  
Rankine Cycle    RC 
Värmeväxlare    VVX 
Helical Coil     HC 
Spiral Coil   SC 
Skal-Tub   ST 
Heat Recovery Steam Generator  HRSG  
 

Storheter 

 

Benämning   Tecken  Enhet 
Ånghalt      (Enhetslös) 
Verkningsgrad     (Enhetslös) 
Effectiveness     (Enhetslös) 
Massfraktion     (Enhetslös) 
Isentropisk exponent    (Enhetslös) 

Effekt    ̇ (W) 
Entalpi     (kJ/kg) 
Ångbildningsvärme       (kJ/kg)) 

Specifik värmekapacitet     (kJ/kg K) 

Specifik värmekapacitet (funktion av T)   ̅ (J/kmol K) 

Massflöde    ̇ (kg/s) 
Temperatur      (°C eller K) 
Tryck     (bar) 
Effektivt värmevärde      (MJ/kg) 
Molmassa     (kg/kmol) 
 
Index-beteckningar 
 
Benämning   Index  
Turbin   T 
Kompressor   K 
Luft    L 
Ånga   o 
Överhettad ånga (vid temperatur) å 
Rökgas   r 
Omgivning (ambient)  amb 
Bränsle(Fuel)   F 
Mättad ånga   ma 
Kokning   k 
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1. Bakgrund 
 
Det finns idag en starkt växande efterfrågan och en stor marknadspotential för småskalig 
kraftproduktion (compower.se). En rapport av svenska statens energimyndighet skriver 2006 
”Naturkatastrofer och terrorattacker i syfte att orsaka stora avbrott i främst gas- och eldistribution, 
kan medföra ödesdigra effekter för den nationella säkerheten, ekonomin och varje medborgares liv. 
Detta ställer stora krav på förändringar av bl.a. det europeiska elsystemet de kommande 2-3 
decennierna”(Energimyndigheten, 2006). Det pågår idag en debatt om driftssäkerheten hos 
nationella distributionssystem för elektricitet. Det talas om en s.k. decentralisering av 
kraftproduktionen och på många, håll inom industrin för energiteknik samt även på politiska plan, är 
uttrycket ”Distributed Generation” (DG) ett välanvänt begrepp vilket innebär att kraft (elektricitet) 
produceras nära till där det används. Detta ger fördelar gentemot större kraftverk i bland annat lägre 
elkostnader, större pålitlighet och driftsäkerhet samt färre miljömässiga konsekvenser (vt.edu). 
Dessa medför även en större bränsleflexibilitet och utnyttjandegrad av olika bränslen om exempelvis 
lantbrukare kan använda potentiellt bränsle som finns lokalt, såsom gödsel, för egen kraftproduktion. 
 
I och med utbredningen av DG så har på senare år även behovet och användningsområdena för 
mikrogasturbiner (MGT) ökat. Den del av marknaden som växer snabbast är den för så kallade 
mikroCHP-system. CHP (Combined Heat and Power) innebär system som producerar både elkraft och 
värme, detta ofta synonymt till vad som brukar kallas Co-generation (Office of Environment and 
Heritage NSW, 2013). De har ett flertal användningsområden såsom att göra enskilda boenden 
självförsörjande av värme och el (compower.se), att fungera som backup-system på mer avlägsna 
platser, eller som katastrofhjälp som i exempelvis projektet Explore Polygeneration, (Explore 
Polygeneration, 2012). Teknikföretaget Compower har utvecklat en MGT av varianten mikroCHP som 
är en modifikation av den klassiska gasturbincykeln. Det är denna MGT som var i fokus för denna 
studie och benämns hädanefter efter dess produktnamn ET10. Idén med ET10 är att den ska kunna 
marknadsföras med nya patent på området, som i huvudsak innebär s.k. extern förbränning för att få 
en flexiblare bränsleanvändning. Turbinen producerar idag för lite elektrisk effekt för att vara 
gynnsam i kommersiellt syfte, varför möjligheten nu undersöks att injicera ånga i turbincykeln för att 
höja den elektriska effekten.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur energi kan omfördelas i systemet för att förånga 
vatten och förse den tilltänkta ånginjiceringen med ånga. Detta genom att i huvudsak anpassa en 
ånggenererande komponent, dvs en värmeväxlare, till ET10. Studien var ett sorts 
genomförbarhetstest för fortsatt arbete med ånginjiceringsidén. Förhoppningen med arbetet var att 
kunna ge ett slutgiltigt konstruktionsförslag på en tilltänkt ångkrets till ET10 så att maskinen kan 
börja testas i nedskalad version i en laboratoriemiljö. Detta i form av en integrerad ångkrets, som 
generar ånga och i teorin höjer den elektriska effekten. De beräkningar som gjorts i detta arbete har i 
huvudsak gjorts med hjälp av beräkningsprogrammet MATLAB® samt Microsoft Excel®. 
 
Betonas bör göras att det arbete som har gjorts och redovisas i denna rapport har utgått ifrån att 
försöka bibehålla ET10s ordinarie utseende och komponentkonfiguration. Projektet var på så vis av 
mer problemlösar-karaktär än ett strikt undersökande arbete för att ta fram någon sorts generell 
beskrivning av ett system eller fenomen. Arbetet syftade till att applicera en lösning på just denna 
enhet, ET10, och resultatet kan inte direkt användas på en godtycklig MGT. Denna rapport inleds 
med en beskrivning av den litteraturstudie som gjorts inför arbetet för att ge en referensram till hur 
problemet med ånggenerering kunde angripas. 
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2. Litteraturstudie 
 
Detta kapitel är en introduktionsdel och beskriver dels hur den aktuella gasturbinen ET10 arbetar, 
hur den fungerar, vad som gör den unik samt redovisar aktuella driftdata för ET10 som 
referensvärden för utvärdering av den ånginjicerade cykeln. Därtill anges de termodynamiska 
principer som gäller för ånggenerering i cykler där ånga används som arbetsmedium. Sedan gås det 
in på en ingående beskrivning av värmeväxlare som var den huvudsakliga komponentfokuseringen i 
denna studie. Sist i kapitlet behandlas översiktligt övriga enheter nödvändiga för att utnyttja vatten i 
en turbincykel, såsom kondensor, pump och ångfälla, samt hur de fungerar i ett verkligt system. 
Kapitlet inleds dock med en jämförelse av de klassiska gas- och ångturbincyklerna samt en hybrid av 
dessa, kallad STIG-cykeln, för att redogöra för de ökade svårigheter som kommer med cykler som 
arbetar med ånga. Därefter en kortare introduktion om mikrogasturbiner i allmänhet.  
 

2.1 Gasturbin (GT), Ångturbin (ÅT) - Ånginjicerad gasturbin (STIG) 
De medier som används till att driva turbiner är vanligtvis gas eller ånga. Gasturbiner (GT) och 
ångturbiner (ÅT) har idag kommit att bli en viktig del av den moderna industrin. Förutom GT i form av 
jetmotorer används GT och ÅT framförallt för elektrisk kraftproduktion (wikipedia.org#1). Faktum är 
att merparten av den el som produceras idag i Sverige och i världen, utgörs av el framställd med hjälp 
av gas- och ångturbiner (energimyndigheten.se). Hela 80% (energy.kth.se) av världens försörjning av 
elektricitet kommer från kraftverk där ÅT används.  
 
GT och ÅT 
GT arbetar principiellt enligt den så kallade Brayton-cykeln (BC) och i dessa är det arbetande mediet 
en blandning av luft och förbränningsgaser, vilket är gasformigt i alla delar av cykeln. 
ÅT använder sig av vattenånga som arbetande medium och arbetar enligt den så kallade Rankine-
cykeln (RC), där vatten förångas (evaporeras) av förbränningsvärme innan den strömmar genom 
turbinen för att sedan kondensera i en senare del av cykeln. Således arbetar ÅT med fasomvandling 
vilket skiljer den från den enklare GT (Havtun, 2013). Användningen av GT kontra ÅT för 
kraftproduktion beror av situation och applikation. Detta är exempelvis beskrivet av (Boyce, 2012). 
ÅT arbetar med större massflöden varför effekten är större i dessa men GT brukar dock anses ha 
många generella fördelar genom sin enkelhet relativt ÅT. Fördelar och användningsområden för 
respektive cykel beskrivs i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Fördelar och användningsområden för gasturbiner respektive ångturbiner. [energy.kth.se 
och ehow.com] 
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STIG 
Trots hög temperatur vid värmeöverföringen blir effektiviteten i en GT lägre p.g.a. hög temperatur i 
avgaserna. Ett sätt att öka verkningsgraden i en GT är att injicera ånga någonstans i den ordinarie 
gascykeln, så att ett större massflöde sker genom turbinen och således ett större arbete. På så vis 
åstadkommes en sorts hybrid mellan de klassiska gas- och ångcyklerna, kallad STIG-cykel 
(energy.kth.se). Detta är emellertid ingen ny teknik utan har använts i princip ända sedan Aegidius 
Elling 1903 konstruerade den första gasturbinen (energy.kth.se) och är idag en långt beprövad 
metod. Exempel på en cykel som idag använder sig av STIG är den så kallade Cheng-cykeln vilken kan 
ses som att en BC och en RC arbetar parallellt där systemet tar vara på värmen i avgaserna för att 
generera ånga genom med en Heat recovery steam generator (HRSG) (intpower.se och 
wikipedia.org#2). Mängder med studier har gjorts på både ånginjiceringens verkan på cykeleffekten 
såsom (Dellatin m fl, 2006 och De Paepe, 2012) och även hur cykeleffekten optimeras genom olika 
metoder, såsom Blackbox (De Paepe m fl, 2013) eller genom CFD (Computational Fluid Dynamics) av 
t.ex. (Clay och Tansley, 2011).  
 
Metoden med vatten- eller ånginjicering i gascykler ställer dock högre krav på maskinen av ett flertal 
anledningar, bl.a. då fler tekniska enheter såsom ånggenerator och kondensor behövs. Ett bekymmer 
med att driva en turbin med hjälp av ånga är att ångan inte får tillåtas kondensera i turbinen 
eftersom små droppar då med tiden ger slitage på turbinbladen. Därför överhettas ångan innan den 
når turbinen vilket eliminerar risken för att ångan ska kondensera (energy.kth.se).  
 

2.2 Mikrogasturbiner (MGT) 
Som nämnt i tidigare avsnitt finns GT i många olika former. Dessa kan i stora drag delas upp efter 
storlek och användningsområde (Boyce, 2012). Den minsta av dessa kategorier är mikrogasturbiner 
(MGT). Storleksmässigt är dessa betydligt mindre enheter än konventionella gasturbiner, såsom 
turbiner i flygmotorer eller i kraftverk. MGT är kompakta enheter och drivs till mycket höga varvtal 
(bioenergiportalen.se) och kan i dagsläget generera uteffekter på upp till 500 kW (Malmqvist, 2013). 
Detta att jämföra med vissa kommersiella gasturbiner i kraftverksanläggningar som kan generera 
elektrisk effekt uppåt 100 MW (ne.se). Företag på marknaden för MGT är t.ex. Turbec, Siemens och 
Capstone.  
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2.3 Turbinteori 
För att förstå hur eleffekten kan ökas med hjälp av ånginjicering ges här ett kortare avsnitt om hur 
effekten genereras i en turbin. En modell av den typiska turbinen visas i figur 1 nedan. Enkelt 
beskrivet fungerar den genom att ett varmt och trycksatt gasformigt medium tillåts expandera ut 
igenom turbinen. Energin som finns lagrad i mediet övergår då till ett mekaniskt axelarbete vilket 
vidare kan generera elektricitet (energy.kth.se). 

 
Figur 1. Principiell modell av turbin. 

I figur 1 tillåts det energirika mediet att strömma in vid 1 och ut vid 2. Skillnaden i energi mellan in- 

och utlopp ger ett mekaniskt arbete. Det mekaniska arbetet,  ̇ , kan uttryckas som en turbineffekt 
[W] genom 
 

 ̇   ̇    (     )       (1) 

 
där  ̇    är massflödet på mediet [kg/s],    är entalpin på mediet innan turbinen [kJ/kg],    är 

entalpin på mediet efter turbinen och    är den isentropiska verkningsgraden (Havtun, 2013). I fallet 
när ånga injiceras i en gascykel i exempelvis STIG som presenterades ovan kommer en utvidgning av 
ekvation 1 att behöva göras eftersom att det inkommande mediet är en blandning utav gaser. I dessa 
fall kan varje medium behandlas separat och slutligen adderas ihop för att erhålla den totala 
turbineffekten. Därigenom kommer massflödet i ekvation 1 att höjas och turbineffekten kommer att 
öka tack vare den injicerade ångans ökade massflöde igenom turbinen. (energy.kth.se). Efter att nu 
olika turbinvarianter samt området MGT introducerats går nästa stycke in på den studiespecifika 
MGT ET10. 
 

2.4 Mikrogasturbinen ET10 
Detta avsnitt beskriver hur systemet för ET10 fungerar i dagsläget och vad som utmärker den ifrån 
andra MGT. ET10 skiljer sig från konventionella mikroCHP i ett huvudsakligt avseende. Först och 
främst så arbetar denna anordning med extern förbränning vid atmosfärstryck istället för intern 
trycksatt förbränning vilken är den mest vedertagna principen. Följden av detta blir även att 
förbränningsluften aldrig passerar genom turbinen som i en ordinär gasturbin, utan värmeväxlas 
först till en sekundär krets som sedan arbetar mot turbinen (compower.se).  
 
Systemet får i och med den externa förbränningen en större bränsleflexibilitet vilket ökar 
möjligheten för systemet att användas på olika platser med olika bränsletillgångar, genom att enkelt 
kunna skifta mellan olika förbränningsmoduler. Tanken är att gasen som förbränns ska kunna 
produceras av biomassa, t.ex. gödsel, som finns tillgänglig lokalt vilket gör ET10 särskilt användbar på 
t.ex. bondgårdar och andra hem i glesbygden där det kan finnas överskott på sådan. Den goda 
bränsleflexibiliteten blir samtidigt på bekostnad av prestanda i form av elektrisk effekt, p.g.a. att inte 
all energi från förbränningsgaserna tillåts passera direkt genom turbinen. Detta system är alltså 
starkt beroende av att ha god temperaturverkningsgrad i värmeväxlaren som överför värme till 
sekundärkretsen (Malmqvist, 2013). Ett flödesschema av denna turbincykel visas i figur 2 nedan för 
att ge en överskådlig blick av hur den nuvarande cykeln i ET10 ser ut och för att förtydliga det 
patenterade förbränningskonceptet. En ingående beskrivning av ET10 återfinns sedan i efterföljande 
stycke med hjälp av en mer schematisk bild av systemet i form av figur 3. 
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Figur 2. Cykeln i Compowers MGT, ET10. [Bildkälla: Malmqvist, 2013-09-16] 

Cykeln i Compowers MGT ET10 i figur 2 kan klassas som en öppen Brayton-cykel. Det speciella med 
cykeln i ET10 är den externa förbränningen, vilket visas i patentområdet i figur 2 ovan. I 
patentområdet i figur 2 kan ses att förbränningsgaserna från brännaren aldrig leds genom turbinen 
utan avger enbart värme genom Luft-VVX till turbincyjeln. Patenten medför att metoder som idag 
finns för ånggenerering i konventionella ånginjicerade MGT inte direkt går att tillämpa på denna 
MGT. En helt ny cykel måste därför skapas för att åstadkomma den önskade funktionen med 
ånginjicering. I följande avsnitt ges en ingående beskrivning av ET10s funktion och därefter en 
överskådlig figur av ET10s dimensioner. 
 
  



17 
 

Driftgång och prestanda 
Som utgångsdata för denna studie användes uppmätta driftdata från provkörningar av ET10. En av 
uppmätningarna som har gjorts betecknas som referensfall 1744. Se bilaga 4 för utförligare data för 
denna uppmätning. Uppmätningen anges här utifrån en ursprungsmodell av ET10 genom figur 3 
nedan, parallellt med en beskrivning av systemets driftgång som direkt kan hänföras figur 3. En 
delmängd av de driftdata som presenteras här har använts som jämförelsevärden senare i rapporten. 
 

 
Figur 3. Ursprungsmodell av ET10. 

Primärkrets 
Primärkretsen är den krets där rökgaser leds från brännkammare, via en blandningskammare och 
luftvärmeväxlare (Värmeväxlare 1) och sedan vidare till en vattenvärmeväxlare (Värmeväxlare 2) för 
att till sist avges som avgaser i utloppet (se figur 3). Driftdata ifrån referensfall 1744 uppmättes när 
utomhustemperatur var 22 ℃ (     ) vid atmosfärstryck. Rökgasernas massflöde var då ca 55 g/s, 
och dess temperatur ca 690 ℃ (  ) när de lämnat brännkammaren. När rökgaserna sedan passerat 
igenom Värmeväxlare 1 och avgett värme till sekundärkretsen har rökgastemperaturen sjunkit till ca 
240 ℃ (  ). Rökgasen leds sedan vidare till Värmeväxlare 2 där värme avges till vattenkretsen och 
rökgasens temperatur sjunker ytterligare till 76,2 ℃ (  ) och leds slutligen ut som avgaser 
(Compower).  
 
Sekundärkrets 
Sekundärkretsen är den krets där ren luft används för att driva turbinen. I Värmeväxlare 1 avges 
mycket av den värme som finns i primärkretsen till sekundärkretsen med trycksatt luft. Luften värms 
upp och expanderar sedan genom turbinen (se figur 3). Luftflödet in i kompressorn är ca 50 g/s. 
Kompressorn höjer tryck och temperatur till 3 bar respektive 120 ℃ (  ). Genom Värmeväxlare 1 
höjs temperaturen till ca 600 ℃ (  ). Den i detta läge energirika luften expanderar sedan genom 
turbinen till atmosfärstryck och ca 420 ℃ (  ) och uträttar samtidigt ett arbete på turbinen. 
Turbinaxeln driver sedan en växelströmsgenerator kopplad till elnät samt den kompressor som 
komprimerar luften in i den sekundära kretsen. Den elektriska effekten har under dessa förhållanden 
varit mellan 1-2 kW. Den expanderade luften leds sedan in till en blandkammare och blandas med 
förbränningsgaserna så att den resterande värmen i luften återvinns i systemet (Compower). 
 
Varmvattenkrets 
Vatten cirkulerar i en tredje krets för att avge värme externt (se figur 3), som kan utnyttjas vid 
vattenrening eller varmvattenberedning. Värmeeffekten som avges genom denna krets är ca 13-14 
kW under förhållanden där utgående vatten från Värmeväxlare 2 är 83,7 ℃ (  ) och inkommande 
65.2 ℃ (  ) (Compower).  
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Mått och storlek 
I figur 4 nedan ses en CAD-modell som visar utseendet av ET10 utan isoleringsmaterial. Här 
åskådliggörs de dimensioner som gäller för Värmeväxlare 1 samt de rörkanaler som leder rökgasen 
från förbränningskammare till Värmeväxlare 1 och vidare till Värmeväxlare 2.  
 

 
Figur 4. CAD-modell av ET10 utan isolering. [Bildkälla: Compower] 

Denna CAD-modell är lämplig för att ge en överblick över de positioner i det nuvarande systemet där 
potentiella komponenter för ånggenerering och vätskehantering kan tänkas placeras. Detta i och 
med att dessa enheter ska anpassas till den aktuella konstellationen. Sträckorna i figur 4 är uppmätta 
på ET10, där X1 är ca 50 cm, X2 ca 25 cm, X3 ca 40 cm, X4 ca 20 cm, X5 ca 12 cm, X6 ca 20 cm, X7 ca 
25 cm och längden X8 är ca 40 cm. I och med figur 4 avlutas beskrivningen av ET10s nuvarande 
funktion och utseende.  
 
I nästkommande avsnitt går rapporten in på de tekniska enheter som krävs för att skapa en ångkrets, 
vari värmeväxlare är den komponent som det läggs störst fokus på här. 
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2.5 Värmeväxlare (VVX) 
I system som använder sig utav någon form av värmeöverföring, såsom ÅT i föregående avsnitt och 
även ET10, sker denna med hjälp av värmeväxlare (VVX). Det finns idag oräkneligt många typer och 
modeller av VVX. Alltifrån små VVX i datorer utformade för att kyla elektroniska komponenter till 
enorma VVX i kraftverk som fasomvandlar vatten till ånga för att driva elgeneratorer. Fasomvandling 
kommer att beskrivas närmare i samband med att olika typer av VVX presenteras. När det kommer 
till att matcha samman det specifika användningsområdet med olika VVX finns detta beskrivet i 
handböcker som t.ex. (Thulukkanam, 2013) och (Rohsenow m fl, 1998), som särskiljer och beskriver 
inom vilka situationer som olika VVX lämpar sig. I regel finns det dock några grundfaktorer som alltid 
behöver övervägas vid valet av VVX (Holman, 2010). 
 

1. Värmeöverföringsbehov  

2. Pris  

3. Fysisk storlek 

4. Tryckfall  

För att kunna välja och anpassa en VVX för en specifik mängd värme behöver hänsyn tas till hur väl 
värmen kan transporteras mellan det varma och det kalla mediet. Detta beräknas genom att ställa 
upp sambandet 
 

  ̇

  
   (     )    (2) 

 
vilket beskriver ändringen i värme som funktion av värmeöverföringsarean, där U är den lokala 
värmeövergångskoefficienten [W/   ℃]. Denna är ett mått på motståndet till värmeöverföringen i 
systemet och beräknas via empiriska korrelationer som beaktar konvektion, ledning och strålning 
med tillhörande värmeöverföringsareor.    och    är lokala medeltemperaturer i ett tvärsnitt av det 
varma respektive kalla mediet (Theodore, 2011). Men eftersom den lokala 
värmeöverföringskoefficienten består av empiriska korrelationer och är baserade på experimentella 
observationer som varierar beroende den specifika situationen, så innehåller denna en osäkerhet 
jämfört med den verkliga situationen. Detta är något som behöver beaktas vid utformning och val av 
värmeväxlarparametrar.  
 
Försmutsningsfaktorn (fouling factor)    

Under arbetsgången för en VVX så kommer en smutsfilm gradvis att byggas upp på insidan och 
utsidan utav värmeväxlarens yta i form utav rost, avlagringar etc. Detta resulterar i att 
värmeledningen blir sämre och är ett värde som måste tas med i värmeöverföringskoefficienten,  . 
Storleken på dessa förluster beror på fluiden, fluidens temperatur, fluidens hastighet och är ett värde 
som tas fram experimentellt, eller kan approximeras genom att använda tabellvärden (Holman, 
2010).  
 
Fasomvandling 
I de system där ånga är involverad krävs en fasomvandling ifrån vatten till ånga. Teorin för detta 
kommer här att presenteras i form av text och diagram. För att denna fasomvandling ska ske krävs 
tillförsel utav värme. Den tillförda värmen kan tillföras via tre principer; ledning, konvektion eller 
strålning. Enligt andra huvudsatsen i termodynamik kan värme endast övergå ifrån en varmare kropp 
till en kallare. Skillnaden i temperatur mellan vattnet och ytan är sedan den drivande kraften i 
värmeöverföringen och definieras som 
  

            (3) 
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där    är den varma ytans temperatur i ℃ och    är vattnets temperatur i ℃ (Theodore, 2011). 
Fasövergången sker när vatten har nått dess kokningstemperatur och är i kontakt med ytan som har 
en högre temperatur än kokningstemperaturen på vattnet. För att få en illustrativ bild av förloppet 
kan detta ses i ett entropi-temperatur-diagram i figur 5 nedan. 

 
Figur 5. s-T-diagram för vatten 

För ett givet tryck kan fasövergången studeras mellan punkterna b och c. I punkt b är vattnet i 
flytande fas och har en temperatur på 100℃, vid atmosfärstryck. Övergången mellan punkt b och c 
sker med konstant temperatur medan fasövergång sker och i punkt c har all vätska övergått till ånga. 
Energin som krävs för denna övergång definieras som 
  

(  )            (4) 
 

vilket är den så kallade ångbildningsvärmen, där    är entalpin [     ]när allt vatten är i form av 
ånga och    är entalpin när allt vatten är i flytande fas. När vatten successivt övergår till ånga 
befinner den sig i ett blandningsförlopp av två faser, dvs. mellan punkterna b och c, vilket kallas två-
fasområdet. För denna blandning har införts ånghalten   vilken definieras som 
 

  
 ̇  ̈

 ̇  ̈
,                      (5) 

  
där  ̇ är massflödet på vätskan [kg/s] och  ̈ är massflödet på ångan [kg/s] (Havtun, 2013). 
Ånghalten är ett mått på hur mycket ånga som finns i förhållande till totala mängden massa, och 
antar värden mellan   = 0 och   = 1. Vid   = 1 är det 100 % ånga och förloppet befinner sig på den 
övregränskurvan. Vid   = 0 är det 100 % vätska och förloppet befinner på nedregränskurvan vilket i s-
T-diagrammet representeras utav den yttre högra och yttre vänstra delen av kurvan.  
 
Om nu ytterligare energi tillförs till ångan efter punkt c erhålls en högre temperatur på ångan och 
man talar då om en överhettning. Överhettningen sker upp till punkten d och resulterar i att en 
större energimängd lagras i ångan. Detta utnyttjas i till exempel ångturbiner eftersom att ångan då 
har mer energi att avge under expansionen innan den kondenserar till vätskefas igen vilket eliminerar 
risken för vätskeutfällning i turbinen (Ekroth och Granryd, 2010). 
Genom att studera s-T-diagrammet för punkterna a, b, c och d kan hela förloppet studeras ur ett 
perspektiv av energi per massenhet. Skillnaden mellan punkterna a och b anger entalpiändringen för 
att höja temperaturen på vattnet ifrån omgivningstemperaturen till kokningstemperaturen. 
Skillnaden mellan punkterna b och c anger ändringen för att all vätska skall övergå till ånga och 



21 
 

slutligen skillnaden mellan punkterna c och d anger ändringen som krävs för att höja temperaturen 
på gasen till en önskad nivå. Dessa är de tre steg i en ånggenerator som kallas för förvärmning, 
evaporation och överhettning.  
 
Nedan beskrivs tre typer av VVX som kan användas som ånggeneratorer, i vilka dessa steg sker. Just 
dessa tre typer redovisas p.g.a. att de är kompakta, kan arbeta under relativt låga tryck och höga 
temperaturer och framförallt för att de är lämpliga för ET10s nuvarande konstruktion pga. sin design.  
 
De tre typerna av VVX är Helical Coil (HC), Skal-Tub (ST) och Spiral Coil (SC). Hur dessa ser ut framgår i 
tabell 2 nedan. I samma tabell beskrivs även egenskaperna för dessa tre typer av VVX. Egenskaperna 
anges med avseende på tryckfall och fysisk storlek. Som angetts i kapitlets inledning behöver utöver 
dessa egenskaper även värmeöverföringskrav och ekonomiska aspekter att beaktas. Dessa är dock 
snarare faktorer som kommer in i betraktelse när dimensionering av VVX görs då de är svåra att 
förutse i ett allmänt fall.  
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Egenskaper           Princip               Tryckfall                                       Storlek 
 
Modell     
HC-VVX                                           
      

 
 
 
 
ST-VVX      
        

 
 
 
 
 
SC-VVX 
       

     
 
 
 
 
 
 
  

Den maximala 
tvärsnittsarean utnyttjas 
bäst av SC-VVX samtidigt 
som tillräckligt med 
utrymme lämnas öppet 
för att ett medium skall 
kunna strömma igenom, 
vilket resulterar i att 
värmeöverföringsytan 
som krävs blir väldigt 
kompakt. 
 (Thulukkanam, 2013) 
 

Tryckfallet i en SC följer 
samma teori som för HC.   
 

Tre olika flödesmönster 
är möjliga för den här 
modellen. Det 
flödesmönster som är 
intressant i detta fall är 
när man låter en vätska 
cirkulera i rörspiralen 
och låta det andra 
mediet strömma 
vinkelrätt igenom 
spiralen.  
(Thulukkanam, 2013)   
 

 

Tabell 2. Funktion och egenskaper för VVX-typerna HC, ST och SC. [Källor angivna direkt i tabell] 

Bildkälla: 
coppertubecoils.com 

Bildkälla: 
Thulukkanam 

Bildkälla: 
coppertubecoils.com 

När utrymmet är begränsat 
i längsled och när en snabb 
uppvärmning eller 
avkylning är nödvändig 
lämpar sig en HC-VVX. 
(coppertubecoils.com) 
 

Tryckfallet i HC beror på 
det inducerade 
sekundärflödet, vilket 
varierar beroende på den 
lokala axialhastigheten av 
fluiden, och radien på 
spolen. Det inducerade 
sekundärflödet tenderar 
att öka 
friktionsförlusterna och 
därmed öka tryckfallet. 
(Moss och Basic, 2013) 
 

Här låter man ett 
medium cirkulera inuti 
rörspiralen där detta 
medium succesivt 
kommer att kylas ner, 
eller värmas upp 
beroende på 
temperaturen på det 
andra mediet som 
strömmar rakt igenom 
spiralen.                         
(Moss och Basic, 2013) 
 

När inte utrymmet är 
begränsat i längsled 
lämpar sig en ST-VVX. 
Eftersom att en liten 
skaldiameter och 
långainnerrör för en 
given 
värmeöverföringsarea 
är den mest 
ekonomiska varianten. 
(Thulukkanam, 2013) 
 

Tryckfallet i ST avtar med 
ökad diameter på 
innerrören. Men 
värmeöverföringskoefficien
ten är högre för en mindre 
diameter och resulterar i 
att en kompaktare 
värmeväxlare erhålls, vilket 
gör att en avvägning 
behöver göras. 
(Thulukkanam, 2013) 
 

Beroende på om det är 
enfas-värmeväxling eller 
tvåfas-värmeväxling 
kommer fluiderna 
strömma i olika delar. Vid 
tvåfas-värmeväxlingen 
låter man ett medium 
kondensera eller förångas 
i ytterskalet samtidigt som 
det andra mediet 
bibehåller sin fas och 
strömmar på insidan av 
rören  
(Theodore, 2011) 
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Tillämpningar av HC, ST och SC-VVX 

Nedan följer ett par exempel på applikationer av de VVX-typer som beskrivits genom tabell 2, vilka 
visas i form av tekniska lösningar där dessa utnyttjats. 
 
Ett exempel på där en HC-VVX används är i den ånggenerator som företaget AB&Co (ttboilers.dk) 
använder sig utav. En bild av denna visas nedan i figur 6.  

  
Figur 6. Integrerad HC-värmeväxlare, typ DJ. [Bildkälla: ttboilers.dk] 

Ånggeneratorn använder sig av en intern förbränning av olja eller gas inuti en HC-VVX, (se figur 6), 
och genom att låta vatten cirkulera inuti spiralen kan det kalla vattnet värmeväxla med de varma 
rökgaserna så att vattnet omvandlas till ånga. Denna modell kan leverera torr ånga med kapacitet av 
125-400 kg/h vid ett arbetstryck på 0.5-20 bar och har en totalverkningsgrad på cirka 91 % 
(ttboilers.com) med en värmeåtgång på 87-266 kW. 
 
ST-VVX har ett brett användningsområde inom industrin eftersom modellen går att anpassa till i 
princip alla situationer beroende på material och konstruktionsval som motsvarar bestämd standard 
enligt TEMA, (Thulukkanam, 2013). Så modellen lämpar sig oavsett om det är lågtryck- eller 
högtrycksmedium eller om det är två-fas eller en-fas värmeväxling, och klarar temperaturer upp till 
ungefär 1100 ℃ (Rohsenow m fl, 1998).  
 
Ett exempel där SC-VVX har använts är i rökgas-ånggeneratorn som Clayton Industries 
(claytonindustries.com) har tillämpat i form av en modulbaserad SC-VVX som består av flera lager av 
SCs, se figur 7 nedan (claytonindustries, 2012). 
 

 

Figur 7. The Clayton Exhaust Gas Boilers [Bildkälla: claytonindustries.com] 

I denna tillåts förbränningsgaser passerar vinkelrätt igenom flera lager av spiraler, vilka kan uttydas i 
figur 7. Allteftersom förbränningsgaserna stiger och passerar fler spiraler avges mer värme till det 
cirkulerande matarvattnet, vilket resulterar i att volymen på förbränningsgasen minskar. Detta 
kompenseras genom att minska avståndet mellan rören i nästkommande skikt, och på så sätt 
bibehålls en konstant hög hastighet genom spiralmodulerna vilket maximerar värmeöverföringen 
(claytonindustries, 2012). Antalet sektioner som används baseras på tillgänglig värme, mängd ånga 
och tillåtet tryckfall. Denna modell som Clayton Industries har utvecklat klarar av att leverera 157– 
407 kg ånga/h för de mindre modellerna, för en värmeåtgång på 98-255 kW (claytonindustries.com). 
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2.6 Komponentintegreringar i system 
Värmeväxlaren är kärnan i ett system som arbetar med ånga, men ytterligare komponenter behövs 
samtidigt för att möjliggöra en fungerande ångkrets. Detta avsnitt har som avsikt att beskriva en 
sådan ångkrets i form av en modell. Denna modell ses i figur 8 nedan. Modellen visar hur 
värmeväxlaren samarbetar med övriga komponenter i ett cykliskt förlopp. Övergripande information 
om ingående komponenter och dess funktioner i cykeln efterföljer figur 8.  
 

 
Figur 8. Ångkrets med ingående komponenter. [Bildkällor: eaton.com, spiraxarco.com, Energy 
Department KTH University, nordicold.se, Compower] 

Matarvattenpump 
Matarvattenpumpen i figur 8 har som funktion att cirkulera vattnet igenom ångcykeln. Pumparna är 
oftast högtryckspumpar och vanligtvis av typen centrifugalpump, där storleken på pumpen 
dimensioneras efter anläggningens kapacitetsbehov (wikipedia.org#3). Matarvattenpumpen utför en 

arbetskrävande process och det arbete,  ̇  i [W] som krävs för denna process beräknas via  
 

 ̇   
 ̇       (     )

          
,   (6) 

 
där  ̇       är massflödet av inkommande matarvatten [kg/s],    är övertrycket efter pumpen [Pa], 
   är trycket på inkommande matarvatten,         är densiteten på vatten [Kg/  ] och    är den 

isentropiska verkningsgraden på pumpen (Havtun, 2013).  
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Ångseparator  
För att säkerställa att inte vatten i vätskefas skall komma in i turbinen och för att säkerställa att en 
god ångkvalitet erhålls behövs en ångseparator (spiraxarco.com). Beroende på vad som ska 
separeras finns sedan olika modeller av dessa. En variant av dessa är en som automatiskt reducerar 
99 % av all vätska och andra solida partiklar utan att använda sig utav rörliga delar, vilket är en 
modell som företaget Eaton tagit fram, se figur 9 nedan.  

 

 
Figur 9. Ångseparator från Eaton. [Bildkälla: eaton.com]. 

När ångan kommer in i ångseparatorn kommer gasen att styras nedåt och utsättas för en centripetal 
rörelse vilket resulterar i att vätska och fukt kommer att separeras ifrån ångan och ansamlas i en 
reservoar i botten. Där förhindrar en inneslutningstallrik att vätskan återansluter till ångan vilket 
resulterar i att ren ånga kommer ut i andra änden utav ångseparatorn. Ytterligare applikationer finns 
på dessa där en fälla införts som automatiskt fäller ut vätskan i botten utan att orsaka tryckförluster i 
ångan (Eaton, 2012). 
 
Ångfällor 
Ångfällor fyller en liknande funktion som ångseparatorn. Ångfällor har som funktion att separera, 
kondens, luft samt andra icke kondenserbara fluider ifrån ångan och måste dimensioneras efter det 
specifika fallet. Men den stora skillnaden mellan ångseparatorer och ångfällor är att ångfällorna 
placeras i t.ex. dräneringskanaler som samlar upp fuktig ånga som innehåller för stora mängder 
vätska och separerar på så vis kondens ifrån rörsystemet. En ångfälla är en automatisk ventil som kan 
särskilja på ånga och andra fluider. Det finns tre typer utav ångfällor. Den termostatiska som jobbar 
genom att känna av skillnader i fluidtemperaturen. Den mekaniska som känner av ändringar i 
densitet och slutligen den termodynamiska som jobbar genom att känna av ändringar i flödet 
(ASHRAE, 2012).En typ utav mekanisk ångfälla är bollflötesångfällan, se figur 10 nedan, som är en 
kombination av en mekanisk och en termostatisk ångfälla. 
 

 
Figur 10. Ångfälla. [Bildkälla: spiraxarco.com]. 

Bollflötesångfällan separerar kondens genom att inkommande kondens samlas i botten utav 
behållaren och när nivån på kondensatet är tillräckligt hög flyter bollen upp och kondensatet lämnar 
behållaren. I denna finns en termostat som öppnas och stängs beroende på temperaturen i 
behållaren. När temperaturen är hög sluts termostaten, när temperaturen sjunker under 
kondensationstemperaturen för vatten öppnas den och släpper ut luft. Detta resulterar i att ingen 
ånga lämnar ångfällan (spiraxarco.com#3).  
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Kondensor 
När temperaturen har sjunkit tillräckligt lågt i vattenånga kommer vattnet att kondensera till 
vätskefas igen. Då vatten inte är önskvärt i systemet så införs ofta en kondensor för att själv kunna 
kontrollera denna fasövergång. Se figur 8 där returen av ånga leds in i kondensorn. Detta möjliggör 
även att samma vatten hela tiden kan cirkulera i systemet och en annan fördel är samtidigt att 
restvärmen i ångan då kan återvinnas, genom att värmeväxla med ett annat medium. Den fysikaliska 
teorin för kondensation beskrivs kort nedan för att ge en förståelse för fenomenet i sammanhanget. 
 
Teorin för kondensation 
Denna teori är av vikt då den ligger till grund för beräkningar och dimensionering av en kondensor. 
Processen för kondensation av vattenånga till vatten sker genom att låta ångan komma i kontakt 
med en yta som har en temperatur som är lägre än vattenångans fasövergångstemperatur vid ett 
specifikt tryck. Ångbildningsvärmen kommer då att övergå till den kallare ytan och ledas vidare och 
ångan kommer att kondensera på ytan i form utav individuella droppar eller i form av en fallande 
ytkondensation. I dessa sammanhang är en vertikal yta att föredra framför en horisontell yta 
eftersom det är gravitationen som trycker undan den kondenserade vätskan ifrån ytan. Den 
kondenserade vätskan kommer även ge upphov till ett värmeledningsmotstånd varför 
droppkondensationen är att föredra framför filmkondensation eftersom det då inte bildas någon 
kompakt hinna över ytan, vilket resulterar i en högre värmeledningsförmåga. Men 
droppkondensation är dock svår att bibehålla varför kondensationsberäkningar oftast bygger på 
antaganden om att det är filmkondensation som sker (Theodore, 2011).  
 
Matarvattenreservoar 
Matarvattenreservoaren i figur 8 har som funktion att blanda kondens och returvattnet ifrån en 
gascykel med reservoarvattnet. Här är det viktigt att temperaturen i matarvattentanken inte faller till 
en för låg temperatur eftersom det är detta vatten som sedan skall förse ånggeneratorn med 
matarvatten, vilket vid en för kall temperatur resulterar i att mer värme krävs av ånggeneratorn. För 
att välja rätt dimensioner på matarvattentankens kapacitet anpassas den till det specifika fallet 
eftersom mängden ånga som kan genereras varierar, alltså också mängden vätska som lämnar 
tanken (Helsinki University, 2012). 
 
Säkerhetsventiler 
Säkerhetsventiler i ånggeneratorer är en av de viktigaste komponenterna i dessa system. Detta 
eftersom de eliminerar risken för att trycket blir för stort i systemet vilket kan resultera i driftsstopp 
och i värsta fall att ledningar och behållare exploderar. Principiellt så ska tryckventiler dimensioneras 
mot både ett specifikt arbetstryck som skall hållas i systemet, samt att det även måste dimensioneras 
mot materialets maxtryck. Säkerhetsventiler arbetar alltså genom att släppa ut en del av volymen i 
fluiden när trycket nått ett specifikt dimensioneringsvärde vilket resulterar i att trycket hålls på en 
önskad nivå (spiraxarco.com#2). 
 
Avslutningsvis presenteras i följande avsnitt ett exempel på hur en ångkrets kan se ut i ett verkligt 

fungerande fall. 
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System  

Företaget Clayton Industries har bland annat tagit fram ett system som använder sig utav rökgaser 

för att genera överhettad ånga, genom att använda sig av SC och HC-VVX samt en ångseparator. 

Detta system visar på hur några av tidigare beskrivna komponenter används i en verklig applikation. 

Figur 11 nedan visar en modell utav detta system.  

 

 
Figur 11. System för ånggenerering. [Bildkälla: claytonindustries.com] 

 
I systemet i figur 11 tillåts matarvattnet ledas in i toppen utav SC-modulerna för att utnyttja 
restvärmen i gasen till att förvärma vattnet (förvärmning). Vätskan cirkulerar sedan nedåt i 
spiralmoduler för att slutligen avslutas i en HC som är lindad runt inloppet till rökgaskammaren. 
Allteftersom vätskan cirkulerar nedåt överförs värme ifrån rökgaserna vilket fasomvandlar vattnet till 
ånga (evaporation). När blandningen av vatten och ånga cirkulerat igenom HC styrs den vidare till en 
ångseparator. Ångseparatorn har en högeffektiv centrifugaldesign som separerar ångan ifrån vattnet 
för att sedan kunna skicka ut torr ånga. Den torra ångan skickas sedan tillbaka in ånggeneratorn 
igenom en SC (överhettning) för att slutligen skicka ut torr överhettad ånga (claytonindustries, 2012). 
Härmed avslutas litteraturastudien i rapporten. Härnäst beskrivs studiens specificerade 
problemformulering som framträtt genom denna litteraturstudie.  
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3. Problembeskrivning och mål 
 
Mot den bakgrund som beskrevs i rapportens inledning där Compower vill försöka öka den elektriska 
uteffekten i sin ET10 samt syftet med denna studie att undersöka möjligheterna till ånggenerering för 
ånginjicering genomfördes litteraturstudien i föregående kapitel. Utifrån litteraturstudien framträdde 
sedan en mer specificerad problembeskrivning.  
 
Denna studie behandlade hur ånga kan skapas och förses till den tilltänkta injiceringen. Det 
huvudsakliga problemet var här att undersöka hur mycket, och var i systemet, värme kan avledas för 
att värma upp och förånga vatten så att mängden ånga är tillräcklig för att nå upp till företagets 
önskemål med maskinen, att vid en utomhustemperatur av 15 ℃, erhålla en eleffekt på 2-3 kW.  
 
Problemets förlängning var sedan att se till hur olika typer av värmeväxlare kan användas och 
anpassas till det ordinarie systemet samt placeras i fysisk form för att åstadkomma den förhöjda 
eleffekten. Såsom beskrivet i litteraturstudiens senare del så behöver därefter även enheter 
integreras i systemet för att hantera vattnet utanför sekundärkretsen såsom värmeväxlare för 
kondensering, pump, ångfällor med mera.  
 
Detta ger sammanfattningsvis följande delspecifika mål som behövde uppnås inom denna studie. 
 

1) Termodynamisk energibalans för det nya systemet 
 

2) Konstruktionsförslag för det nya systemet   
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4. Metod 
 
Metoden i detta arbete och som beskrivs i detta kapitel syftade till att nå de två delspecifika mål som 
angavs i problembeskrivningen i föregående avsnitt. Inledningsvis innehåller metoden en teoretisk 
grundmodell utifrån den ursprungliga ET10. Denna grundmodell låg till grund för hela analysen. 
Denna grundmodell påbyggdes sedan med införda komponenter för ånggenerering i en 
scenariomodell för att simulera var och hur mycket värme som kan omfördelas till att generera ånga. 
Målet med scenariomodellen var att kunna avgöra energifördelningen i systemet genom 
temperaturbestämning utifrån den energi som förs in i systemet i form av förbränning, luftinförsel 
och även vattenintag. Avslutningsvis kunde ett konstruktionsförslag arbetas fram baserat på de 
resultat som simuleringen ger. 
 
För att åskådliggöra metodens arbetsgång visas i figur 12 nedan en schematisk visualisering av 
arbetsgången. Därefter följer separata avsnitt som mer ingående beskriver de olika steg som görs i 
metoden. Här bör betonas att det i metodvisualiseringen i figur 12 redovisas två möjliga vägar att 
bygga en modell efter. Den ena, Väg 1, innebär att en komplett ångkretsmodell tas fram 
innehållande ett fullständigt konstruktionsförslag i enlighet med vad som beskrivits genom figur 8 i 
litteraturstudien gällande diverse komponentintegreringar. Men då denna studie avseddes fungera 
som ett underlag för huruvida metoden med ånginjicering är realiserbar eller inte, användes en 
begränsad ångkretsmodell av ET10, det som benämns Väg 2 i figur 12. Denna syftade till att skapa en 
lösning för ET10 att i första hand testas i laboratorium för vidare analys. Därmed behandlas inte Väg 
1 i detta kapitel men diskuteras dock senare i rapporten.  
 

 
Figur 12. Metodvisualisering. 

  



32 
 

Grundmodell av ET10 
För att kunna göra en analys av hur ånginjicering påverkar prestandan i ET10 krävdes först en 
grundmodell av det ursprungliga systemet som beskriver systemets funktion före det att ånga 
införts. Grundmodellen skapades för att utgöra en grund på vilken senare den begränsade 
ångkretscykeln utvecklades och beräknades. Bränslet i cykeln är naturgas som i huvudsak består av 
metangas (energigas.se). Schematiskt består grundmodellen av den ursprungsmodell av ET10 som 
presenterades i figur 3 i litteraturstudien, men utan vattenkretsen. Grundmodellen presenteras 
schematiskt i figur 13 nedan.  
 

 
Figur 13. Grundmodell av ET10. 

Termodynamiskt behandlades systemet i figur 13 med hjälp av samband som beskriver hur energi 
upptas eller avges genom en komponent. För att ta fram en modell och skapa beroende samband 
mellan komponenter och temperaturer i systemet behövdes antaganden och approximationer göras 
för att erhålla hanterbara beräkningar. Större övergripande antaganden och approximationer 
presenteras punktvis nedan, medan antaganden om mer specifika parametrar framträder i samband 
med att ekvationer för modellen anges. 
 
Övergripande antaganden och approximationer 
- Luften behandlas som ideal gas men värmekapaciteten för luft,    , behandlas dock inte som 

konstant för högre temperaturer utan behandlas som      ( ), enligt 

 

  ̅ ( )  (          
     

 )  
 

  
                        (7) 

 
(Cengel och Cimbala) där   ,   ,   ,    är koefficienter i denna ekvation. Detta för att denna 
värmekapacitet varierar för höga temperaturer. Numeriska värden för koefficienter samt källa 
återfinns i Bilaga 1. 
- Förbränningen i brännkammaren antas ske som total stokiometrisk förbränning, dvs att massflöde 
luft är 17,19 gånger (engineeringtoolbox.com) det massflöde bränsle som förbränns. 
- Rökgasen behandlas som ideal gas för att förenkla beräkningar i rökgas- och blandningskammare. 
För dess specifika värmekapacitet     kommer ett fixt värde att sättas. 

- Tryckförluster försummas då det visat sig i datainsamling ifrån driftfall av ET10 att de är av liten 
storleksordning. (Compower) 
- Värmeförluster i form av läckage och strålning bortses ifrån då systemet ses som välisolerat. 
- Effectiveness (   ) för Värmeväxlare 1 approximeras som konstant. 
- Isentropiska exponenten för luft,    antas konstant. 
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Utifrån dessa antaganden och förenklingar ställdes sedan ett antal samband upp. Dessa kan samtliga 
hänföras och refereras till figur 13. Kvoten  
 

   
     

     
                       (8) 

 
beskriver hur väl Värmeväxlare 1 avger värme ifrån primärkretsen till sekundärkretsen (Holman, 
2010), uttryckt i gällande temperaturer i figur 13. Detta är en parameter som kan anta värden mellan 
0 och 1. Dess numeriska värde för denna återfinns i bilaga 1. För att få en koppling mellan    och    
infördes sedan kvoten  
 

    

  
 (

  

  
)
(
     

   ⁄ )
,   (9) 

 
som beskriver sambandet mellan temperatur och tryck före och efter en isentropisk process (Havtun, 
2013), i detta fall expansionen över turbinen. Här krävdes dock ytterligare ett uttryck som beskriver 
     vilket gavs av att ställa upp kvoten 
 

    
     

       
                      (10) 

 
som beskriver den isentropiska verkningsgraden för en turbin, uttryckt i temperaturer då givet att 
det är en ideal gas med konstant    (Havtun, 2013). Trycken före och efter turbinen,    och   , är 

fixa antaganden om systemet. Numeriska värden för   ,   ,   och    återfinns i bilaga 1. För att 
slutligen knyta samman    och    utnyttjades till sist energins konserveringslag genom att ställa upp 
en energibalans över blandningskammaren som sammankopplar ovan ekvationer 8-10 genom att ge 
ett uttryck som innehåller   . Balansen för detta ges av 
 

   ( ̇   ̇ )       ̇    ̅ (  )     = ( ̇   ̇   ̇ )    ̅    .                (11) 

 
I denna energibalans behandlades utloppet som en blandning av ideala gaser för att på ett förenklat 
sätt kunna sammankoppla energi med temperatur. Det innebär att   ̅  ses som en blandning av 

ideala gaser och beskrivs av andelssambandet av     och   ̅  för blandningen av rökgas och luft som 

 
  ̅              ̅ (  )   (12) 

 
(Havtun, 2013) i vilken massfraktionerna    och    ges av 
 

    
 ̇   ̇ 

 ̇   ̇   ̇ 
                    (13) 

 
respektive 
 

    
 ̇ 

 ̇   ̇   ̇ 
.                    (14) 

 
Eftersom luftens temperatur i detta skede kommer att vara relativt hög så infördes enligt modellens 
antaganden      ( ) enligt (7). Numeriska värden för  ̇  , ̇  och  ̇  finns i bilaga 1. Samtliga 

koefficienter samt    som bygger upp      ( ) återfinns likaså i bilaga 1, tabell 1. Energibalansen 

i (11) för även med sig den obekanta temperaturen    som beror av vad som sker i själva 
förbränningen. För att erhålla ett värde på denna infördes ytterligare en energibalans, men nu för 
det som sker i brännkammaren, enligt  
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      ̇           ̇      ̇     .              (15) 

 
Denna balans har förenklades genom att endast titta på energi in respektive energi ut igenom 
rökgaskammaren. I (15) antar     ett fixt värde uppmätt i ett referensfall. Även     är fixerad i denna 

balans då luftens temperatur är relativt låg. För numeriska värden på     och konstant     samt även 

för LHV och     , se bilaga 1. För att slutligen erhålla temperaturen efter luftvärmeväxlaren,    
ställdes en energibalans upp över Värmeväxlare 1 som ges av  
 

( ̇   ̇ )  (     )    ̅ (  )     ̇  (
  ̅ (  )   ̅ (  )

 
)  (     )               (16) 

 
där den energi som luften tar upp approximerades i denna modell med ett medelvärde för     då 

den i n detta fall antar både ett lägre och ett högre värde pga. temperaturökningen över 
Värmeväxlare 1. I detta uttryck dyker även    upp, vilket är temperaturen på luften efter det att den 
passerat igenom kompressorn. Denna temperatur beräknades med hjälp av kompressorns 
isentropiska verkningsgrad,    samt via tabell genom (Havtun, 2013). Numeriskt värde för    anges i 
bilaga 1, tabell 1.  
 
Ett beroende sambandssystem kunde nu ställas upp för samtliga temperaturer i modellen och 
beräknas med hjälp av MATLAB®. Sambandssystemet innehåller flergradspolynom vilket innebär att 
fler än en lösning är matematiskt möjliga. Endast fysikaliskt möjliga lösningar beaktades dock. För att 
verifiera att modellen är verklighetstrogen till en rimlig grad kördes programmet och jämfördes med 
data från verkliga driftsfall. Dessa driftfall innehåller data från olika tidpunkter under en provkörning. 
Referensfallen refereras till som 1744, 1758 samt 1707 (Compower). Dock uppnår systemet aldrig 
termisk jämvikt varför referensfallen användes enbart som fingervisningar för att kontrollera och 
utvärdera modellens prestanda och giltighet. Referensfallen återfinns tillsammans med 
simuleringsresultat i nästkommande kapitel samt bilaga 4. För MATLAB-kod, se bilaga 2. Valet av 
referensfall grundar sig i att de representerar tre olika variationer, lågt expansionstryck över turbinen 
i kombination av lågt massflöde på luften i sekundärkretsen samt fall som efterliknar 
parametervärden som den begränsade ångkretsmodellen simulerades efter. 
 
Begränsad ångkretsmodell till ET10 
Baserat på grundmodellen kunde nu en mer omfattande ångkretsmodell byggas upp. Denna modells 
uppbyggnad grundade sig i vilken position som ånggeneratorn placeras i. Eftersom studien 
behandlade Väg 2 ur modellvisualiseringen i figur 12 valdes två placeringsalternativ ut. Motiveringen 
till alternativen kommer av hur ET10 ser ut idag, se figur 4. Alternativ A innebär att ånggeneratorn 
placeras framför Värmeväxlare 1. Detta för att försäkra sig om att erhålla en hög 
överhettningstemperatur på ångan då temperaturen på rökgasen är som högst i detta läge. I 
alternativ B placeras ånggeneratorn efter Värmeväxlare 1 i syfte att låta ånginjicering vara mer som 
ett komplement till den ursprungliga ET10. 
 
För dessa scenarion utvärderades sedan tre fall för att se vilket scenario och vilka fall som var möjliga 
och som slutligen gav högst eleffekt. Dessa tre fall beskrivs mer ingående längre ned i detta avsnitt. 
En schematisk ångkretsmodell togs fram och visas i figur 14 nedan. Modellen syftar till att visa de två 
placeringarna av ånggeneratorn i grundmodellen som simulerades och utvärderades. 
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Figur 14. Schematisk ångkretsmodell. 

Modellen utgår ifrån ursprungsmodellen i figur 3. De tillagda placeringarna A och B av ånggeneratorn 
i figur 14 innebär principiellt före respektive efter den ursprungliga Värmeväxlare 1. Systemet i figur 
14 behandlades sedan termodynamiskt för respektive fall på samma sätt som grundmodellen. Utöver 
de antaganden och approximationer som gjordes för grundmodellen behövde här ytterligare göras 
för att få hanterbara beräkningar och samband för respektive fall. Dessa redovisas i punktform 
nedan. 
 
Antaganden och approximationer för Scenario A och Scenario B 

- Approximation med att   ̅ (  )    ̅ (   ) för att förenkla energibalansen över 

ånggeneratorn i scenario A. 
- Vattenångan och luften behandlas beräkningsmässigt som separata gaser efter det att de 

blandats före turbinen. 
- Approximation med att luft, rökgas och ånga har samma temperatur efter 

blandningskammaren. 
- Vattenångan behandlas som en ideal gas och dess värmekapacitet,    , beräknas som  

 

  ̅ ( )  (          
     

 )  
 

  
    .      (17) 

 
Koefficienterna   ,   ,   ,    samt molmassa    återfinns i bilaga 1. 

- Att allt massflöde vatten omvandlas till vattenånga i ånggeneratorn. 
- Eventuella förluster i ånggeneratorn försummas. 
- Den injicerade ångan antas vara fullständigt förångad under hela cykelförloppet, dvs 

ånghalten   = 1. Dock görs en separat analys som kontrollerar att det finns tillräcklig värme 
att förånga vattnet även innan cykeln har uppnått ett stadie av termisk jämvikt och ånga inte 
finns i primärkretsen.  

 
Utifrån dessa ytterligare antaganden kunde nu ångkretsmodellen termodynamiskt byggas upp för 
scenario A respektive B. Dessa beskrivs härnäst och kan direkt hänföras och refereras till figur 14. 
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Scenario A 
Utöver de ekvationer (7)-(16) som presenterades för grundmodellen behövdes ytterligare ekvationer 
som tar hänsyn till att det nu är fler obekanta variabler i det beroende sambandssystemet. Därtill får 
tidigare ekvationer ett något annat utseende. Dessa samband beskrivas utifrån figur 14 för scenario A 
(markering A). En energibalans över ånggeneratorn ges av  

 
( ̇   ̇   ̇   ̇ )    ̅ (  )  (       ) =  ̇  (      )   ̇        ̇  (  

     ), 

(18) 
 

där   ̅ (  ) nu beskrivs genom  

 
  ̅ (  )              ̅ (  )        ̅ (  )  (19) 

 
där massfraktionerna   ,    och    beskrivs av  
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samt  
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 ̇   ̇   ̇   ̇ 
.   (22) 

 
Högerledet i (18) beskriver den värme som krävs för ånggenerering i respektive fall och består av 
förvärmning, evaporation och slutligen ett överhettningsbidrag. Numeriska värden på    ,   ,     , 

    och   
  för respektive fall återfinns i bilaga 1, tabell 2.  

 
Energibalansen i (11) som ställdes upp för blandningskammaren i grundmodellen får en annan 
utformning och ges nu av  
 

   ( ̇   ̇ )       ̇    ̅ (  )     +  ̇    
   = ( ̇   ̇   ̇   ̇ )    ̅ (  )     

 (23) 
 
där skillnaden ligger i att returen för ångan här också är en del av returförloppet från turbinen, samt 
att ångans massflöde tillkommer. Kvoten för effectiveness,  , som presenterades i (8) för 
grundmodellen har nu utseendet 
 

   
     

       
                     (24) 

 
vilket skiljer sig från (8) i att kvoten nu är baserad på     , dvs temperaturen före inloppet till den 
tänkta ånggeneratorn och inte temperaturen på inkommande rökgas till Värmeväxlare 1. 
 
Ett beroende sambandssystem för temperaturer kunde nu ställas upp för scenario A och införas i 
MATLAB. Se bilaga 2A för MATLAB kod för scenario A. 
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Scenario B 
För detta scenario kunde en del av ekvationerna från scenario A att återanvändas. Dock tillkommer 
några nya samband, vilka görs utifrån figur 14 för scenario B (markering B). Ekvationer som bibehålls 
är energibalansen (23) som ställdes upp över blandningskammaren i scenario A, (9) och (10) som 
presenterades för grundmodellen samt kvoten i (8) för effectiveness,  , i Värmeväxlare 1. Däremot 
ges nu temperaturen efter luftvärmeväxlaren      genom att ställa upp en energibalans över 
Värmeväxlare 1 enligt  
 

( ̇   ̇   ̇   ̇ )    ̅ (    )  (       )   ̇  (
   (  )    (  )

 
)  (     ).  (25) 

 
Denna beskriver alltså i vänsterled den energi som avges, och i högerled det som upptas, från 
primärkretsen. Denna skiljer sig från ekvation (16) utan ånggenerator i just att      ersätter    i 
vänsterled. På motsvarande vis användes i annat fall ett medelvärde av    .  

 
En energibalans behövde även ställas upp över ånggeneratorn i slutet av kretsen för att 
temperaturen    skulle kunna beräknas. Denna balans ges av  
 

( ̇   ̇   ̇   ̇ )    ̅ (   )  (      )   ̇  (      )   ̇        ̇  (  
     ) 

(26) 
 
Utifrån dessa samband kunde nu även här ett beroende sambandssystem ställas upp för scenario B 
och införas i MATLAB. För MATLAB kod för scenario B, se bilaga 2B. Viktigt att påpeka för detta 
scenario är att ett krav finns att 
 

       ̇  (      )   ̇        ̇  (  
     )  (27) 

 
vilket även kommer att beaktas i MATLAB-koden för detta scenario.       är energin efter 
Värmeväxlare 1. Kravet innebär att den energi som finns kvar efter Värmeväxlare 1 i figur 14 måste 
vara större än den energi som vattnet tar upp i ånggeneratorn, markerad B i figur 14, för att 
sambandet ska vara fysikaliskt möjligt. 
 
Med scenariomodellen sammanknuten för scenario A och B redogörs härnäst för de tre 
simuleringsfallen för scenariona och hur dessa fall testades. 
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Simuleringsfall 
Simuleringen baserades på tre fall. Dessa är för olika överhettningstemperaturer på vattenångan,   , 
närmare bestämt 250, 300 respektive 400 ℃. Motsvarande entalpier för vattenånga är fixa för dessa 
temperaturer och beräknades och avlästes manuellt ur tabell för vatten och vattenånga genom 
(Cengel och Cimbala). Numeriska värden för dessa återges i bilaga 1, tabell 2. 
 
Valen av fall var relativt godtyckliga. De syftade till att se hur simuleringsresultaten svarade på att 
köras för olika överhettningstemperaturer, för att på så sätt kunna avgöra vilka 
överhettningstemperaturer som var möjliga i respektive scenario. Detta genom att jämföra 
beräknade temperaturer i modellen mot överhettningstemperaturen för ångan.  
 
För de tre fallen simulerades även varje fall för olika massflöden på ångan. Detta massflöde,  ̇ , 
varierades i ett intervall av 1-7% av massflödet luft i sekundärkretsen,  ̇ . Detta intervall baserades 
på tidigare studier såsom (De Paepe m fl, 2012) där motsvarande ånghalter analyserats och som har 
visat på att ett optimalt förhållande mellan luft och ånga skall ligga inom detta intervall. Massflödet 
 ̇  har ett fixerat antaget värde ifrån ett referensfall, se bilaga 1. 
 
Utöver varierande massflöde ånga simulerades slutligen varje fall även att för olika massflöde 
bränsle. Detta för att säkerställa att energin i kretsen var tillräckligt stor för att samtliga fall skulle 
vara genomförbara och därmed jämförbara. Sammanfattningsvis visas denna simuleringsmall i tabell 
3 nedan för att ge en överskådlig blick över vad som simulerades och analyserades. 
 

Tabell 3. Överblick av de parameterkombinationer som simuleras för Scenario A och B.  ̇  i g/s. 
 

 Scenario A    Scenario B 

  ̇ = 
0.3074 

 ̇ = 
0.4074 

 ̇ = 
0.4574 

  ̇ = 
0.3074 

 ̇ = 
0.4074 

Fall 1 
  =250℃ 

Intervall 
av  ̇  
 

Resultat i form av 
temperaturer och eleffekt. 

Fall 1 
  =250℃ 

Intervall 
av  ̇  
 

Resultat i form av 
temperaturer och eleffekt. 

Fall 2 
  =300℃ 

Intervall 
av  ̇  
 

Resultat i form av 
temperaturer och eleffekt. 

Fall 2 
  =300℃ 

Intervall 
av  ̇  
 

Resultat i form av 
temperaturer och eleffekt. 

Fall 3 
  =400℃ 

Intervall 
av  ̇  
 

Resultat i form av 
temperaturer och eleffekt. 

Fall 3 
  =400℃ 

Intervall 
av  ̇  

Resultat i form av 
temperaturer och eleffekt. 

 
Jämförelse utav scenarion  
Efter det att scenario A och scenario B simulerades för de tre fallen samt de varierande 
bränslemängderna utvärderades de två kretsarnas prestanda att för att se vilken som kunde 
generera högst eleffekt. Därtill beaktades eventuella fysikaliska omöjligheter. Varje scenario 
simulerades även för fallet där ångan inte tillåts gå in i retur i blandningskammaren utan tänks 
separeras via en ångseparator/ångfälla efter turbinen. Detta simulerade situationen före det att 
vattnet har kommit upp i tillräckligt hög temperatur i ånggeneratorn för att omvandlas till ånga. 
Detta för att undvika att icke-förångat vatten passerar vidare till turbinen (se litteraturstudie, avsnitt 
2.1) samt för att inte oavsiktligt påverka förbränningen (De Paepe m.fl., 2012). Resultatet av denna 
analys presenteras i nästa kapitel och är av vikt för diskussionen kring anpassningen av en VVX för 
den begränsade ångkretsmodellen. 
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Komponentanpassning 
Efter att teoretiska värden för ett möjligt förbättrat system togs fram genom modellsimuleringen tog 
härefter ett mer praktiskt problemlösningsresonemang vid. Syfte med detta resonemang var att 
implementera fysiska komponenter på den ordinarie turbincykeln, nödvändiga för att förverkliga 
denna ånkretscykel. För att ta fram en ångcykel enligt Väg 2 som fungerar i ett laborationssyfte, 
innebar denna implementering enbart anpassning av en ånggenerator, det vill säga en värmeväxlare. 
Komponentanpassningen bygger direkt på de resultat som simuleringen av scenariomodellen gav 
samt även utifrån hur den fysiska ET10 ser ut idag. Sammanfattningsvis grundade sig 
anpassningskriterierna för denna värmeväxlare (Värmeväxlare 3) på följande; 
 

- Vilket scenario, A eller B, som visat sig effektivast i modellsimuleringen. 
- Dimensioner på ET10, angivna genom figur 4, CAD-modell av ET10 utan isolering. 
- Hur andra ångkretssystem fungerar och vilka VVX som används för olika ångmängder. 

 
Anpassningen av ångkretsmodellen till ET10 begränsades här till resonemang för vilken VVX som 
kunde tänkas vara lämplig utifrån kandidaterna som presenterades i litteraturstudien. Detta istället 
för att göra ett faktiskt val med tillhörande konstruktionsförslag då systemet anses vara för 
dynamiskt för att ett komplett konstruktionsförslag skulle vara realiserbart inom tidsramen för detta 
projekt.  

  



40 
 

  



41 
 

5. Resultat och Diskussion 
 
I detta kapitel redovisas resultat efter de punkter som angavs som mål för projektet i 
problembeskrivningen. Resultaten framkom genom den metod som presenterats i föregående 
kapitel, och visas här i samma ordning som metoden genomfördes. Diskussion och kommentarer 
kring resultaten sker löpande i samband med att resultaten och tillhörande känslighetsanalys 
presenteras. Sist i kapitlet finns även en kortare diskussion kring hållbarhetsaspekten för MGT och 
framförallt för ET10 med den avsedda ånginjiceringen. 
 
Grundmodell av ET10 
Resultatet från grundmodellen presenteras nedan i tabell 4 och består utav fyra temperaturer ifrån 
grundmodellen i figur 13. Dessa beräknades via sambandssystemet som byggdes upp och 
presenterades i metoden. För referens av ytterligare parametervärden i referensfallen, såsom 
massflöden, tryck mm, se bilaga 1. I tabellen nedan finns även en känslighetsanalys av fyra olika 
parametervariationer för att ta hänsyn till att dessa parametrar inte är statiska värden i verkligheten.  
  
Tabell 4. Simuleringsresultat av grundmodellen med tillhörande känslighetsanalys av antagna 
parametrar. 

 
Den första raden i tabell 4 är referenstemperaturer utplockade för de tre referensfallen (se bilaga 4) 
medan den andra raden är temperaturer som har beräknats fram genom modellen. Utifrån tabellen 
framgår att grundmodellen som byggdes upp avviker mest för referensfallet som har det lägsta 
massflödet samt det lägsta övertrycket på luften i sekundärkretsen, dvs referensfall 1707 i höger 
kolumn i tabell 4. Detta eftersom att sambandsystemet som byggdes upp baserades på energins 
bevarande, vilket resulterar i att ett lägre massflöde som återcirkuleras i blandningskammaren ger en 
högre temperatur då energin från förbränningskammaren fördelar sig på en mindre massa. Detta 
kommer dock av att modellen inte har någon reglering av förbränningskvoten, dvs förhållandet 
mellan luft och bränslemängd i förbränningen, utan ses som ett fixt värde vilket inte är fallet i den 
verkliga ET10. Kännedom om något verkligt värde på denna saknades. Detta ses som huvudorsaken 
till skillnaden i resultat mot referensfall 1707. För att testa den parametern simulerades en liten 
ändring av förbränningskvoten i sista raden i tabellen där en ökad förbränningskvot ses som ett 
minskat massflöde bränsle vilket resulterar i att temperaturerna i kretsen avtar. Dock inte ner i nivå 
med driftsfallet men en trend kan däremot urskiljas. Det har dock visat sig att vid ytterst stor 
variation av den stokiometriska förbränningskvoten upp till ca 28,4 så fås en klart förbättrad 
överensstämmelse. Detta redovisas dock inte här, då ingen motivering till denna ökning finns. Belägg 

 
Referensfall 1744  

( ̇ =6,0 g/s) 
Referensfall 1758  

( ̇ =5,2 g/s) 
Referensfall 1707  

( ̇ =2,0 g/s) 

Temperatur [℃] T6 T7 T2 TB 
Utslag 
% T6 T7 T2 TB 

Utslag 
% T6 T7 T2 TB 

Utslag 
% 

     

Referensfall  599 508 242 699   578 501 246 584   464 446 216 584   

Grundmodell - Basfall 532 407 224 577 – 17 729 608 292 798 37 1098 1058 390 1211 107 

                

Effektivness, e = 0.9 + 5% [-] 595 461 213 623 – 11 828 695 278 870 49 1328 1281 384 1401 140 

Effektivness , e =  0.9 - 5%  [-] 479 363 233 540 – 23 650 538 302 740 27 932 897 396 1078 85 

Cpr = 1347 + 5% [ J/kg·K ] 521 398 223 565 – 19 711 592 290 777 33 1057 1018 386 1166 100 

Cpr = 1347 - 5%  [ J/kg·K ] 543 417 225 590 – 16 749 625 293 819 40 1142 1101 394 1261 116 

Kappa k = 1.4 - 5% [-] 565 451 232 614 – 12 763 653 300 835 43 1112 1077 394 1228 110 

Förbr.kvot = 17.19 + 5% [kg/s] 506 386 218 549 – 12 696 579 282 761 30 1045 1007 375 1153 97 
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för att vilja öka denna kvot är att överstokiometrisk förbränning önskas för att garantera att allt 
bränsle fullständigt förbränns (engineeringtoolbox.com).  
 
Ytterligare avikelser ses även genom att testa olika värden på effectiveness,  , vilket är ett värde som 
bland annat beror av strömningshastigheten hos mediet. Denna är tänkt att beskriva hur mycket 
värme som avges/tas upp för luftvärmeväxlaren (Värmeväxlare 1), där ett ökat värde innebär att mer 
av värmen i primärkretsen avges till sekundärkretsen. Dvs. att luftens temperatur efter Värmeväxlare 
1 ökar därmed ökar även efterkommande temperaturer. Men denna ändring blir inte framträdande i 
detta referensfall eftersom förbränningskvoten är den dominanta faktorn. Analogt med detta 
resonemang har ett minskat värde på   motsatt effekt så att temperaturerna sjunker. Slutligen 
varierades även den specifika värmekapaciteten för rökgasen     samt den isentropiska exponenten 

 . Dessa parametrar varierades för att ta hänsyn till att dessa i verkligheten varierar och inte kan ses 
som statiska under denna simulering. Dock behövdes de fixeras för att modellering skulle bli 
hanterbar varför dessa två är en konstant osäkerhet även i vidare modeller. Den isentropiska 
exponenten   valdes i modellen efter sitt högsta värde och i denna känslighetanalys varierades den 
till sitt lägsta värde. Detta för att få en uppfattning om den största möjliga avvikelsen genom denna 
specifika parameter.  
 
För referensfall 1744 och 1758 i tabell 4, där massflödet i sekundärkretsen är större, visar trenden på 
att grundmodellen bättre överensstämmer med verkliga fall. Referensfall 1744 är det som 
parametermässigt är mest likt grundmodellen. Dock är överensstämmelsen inte fullständigt 
tillfredsställande utan en viss differens kan fortfarande urskiljas. Vidare förklaring till differenser är 
delvis värdet för effectiveness,  , som i grundmodellen antagits som en konstant men som fluktuerar 
kraftigt i referensfallen, då dessa inte heller nått termisk jämvikt. I övrigt tycks återstående 
parametervariationer i känslighetsanalysen ge samma utslag för referensfall 1744 och 1758 som för 
referensfall 1707. 
 
Med vetskapen om att inget av referensfallen är under termisk jämvikt samt med förutsedda 
felorsaker i antaganden och approximationer valdes det att gå vidare med grundmodellen för 
påbyggnad och simuleringar av den begränsade ångkretsmodellen för ET10. 
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Begränsad ångkretsmodell ET10 - Scenario A 
Utifrån grundmodellens verifiering byggdes ångkretsmodellen i figur 14 för scenario A upp och 
simulerades. I nedstående figur 15 visas hur eleffekten i ET10 varierar med ökat massflöde av den 
injicerade ångan samt en temperaturgraf för simuleringsfall 1 som funktion av samma massflöde på 
ångan. Detta för att se hur ånginjiceringens bidrag påverkar eleffekten samt illustrera hur 
temperaturerna i kretsen varierar. Elverkningsgraden   som visas på samma axel som eleffekten 
innebär verkningsgraden för generatorn som omvandlar mekaniskt arbete från turbinaxeln till 
elektrisk effekt. 
 

 
 

Figur 15. Plottar för Scenario A. T v eleffekt som funktion av massflöde ånga för fall 1, 2 och 3 samt t 
h temperaturer i kretsen som funktion av massflöde ånga för fall 1 (  =250℃) och  ̇  = 0,3074 g/s. 
TB är rökgasernas inloppstemperatur i kretsen, TB1 är rökgasernas temperatur efter ånggeneratorn, 
T6 är sekundärkretsens temperatur efter VVX1, T7 är sekundärkretsen temperatur efter turbinen, T2 
är temperaturen på rökgaserna efter VVX1 och Tå är temperaturen på den överhettade ångan.  

I den vänstra grafen i figur 15 syns tre överhettningsfall. För samtliga fall avtar eleffekten med 
massflödet på ångan vilket är en tydlig indikation på att placeringen av ånggeneratorn i denna 
position inte är gynnsam under givna förhållanden. Viktigt att indikera är att för detta scenario krävs 
mer energi för kompressorn än vad som kan utvinnas i turbinen. Därav erhålls negativa värden för 
eleffekten vilket är rent teoretiska värden vilka i praktiken inte kan förekomma. 
 
Anledningen till dessa resultat kan illustreras i den högra grafen, som är för fall 1 (  =250℃). Genom 
att studera     framgår det att denna minskar med ett ökat massflöde på ångan. Detta eftersom 
värmen som krävs för ångbildning ökar och därmed finns det mindre energi kvar till resterande delen 
utav kretsen. Eftersom andelen energi som turbinen kan utnyttja är större i luften än i vattenångan 
avtar turbineffekten kraftigt för det ökade massflödet på ångan. Detta då energin som kan utnyttjas i 
ångan är begränsad till den energi som överhettningen innehåller. Viktigt att betona här är att 
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förvärmning, evaporation och överhettning sker i samma position vilket gör att det tas upp en väldigt 
stor andel av den inkommande energin från primärkretsen. Ytterligare konsekvenser av denna 
positionering kan observeras genom att studera temperaturen   . Denna avtar likaså med det ökade 
massflödet eftersom att den ökade ångbildningsvärmen ger en minskad    och därmed en minskad 
   som är returtemperaturen till kretsen som återcirkulerar resterande energin till primärkretsen. 
Detta resultat kommer att vara analogt för de två andra fallen av överhettningstemperatur i tabell 3. 
Observera att här redovisas enbart för det lägsta massflödet på bränslet, eftersom trenden i de fallen 
med högre massflöden var densamma. För redovisnings skull kan resultat för simuleringar med andra 
massflöden på bränslet återfinnas i bilaga 3.  
 
Resultaten av plottarna i figur 15 antyder att scenario A inte är gynnsamt för att öka eleffekten i 
ET10. En känslighetsanalys redovisas härnäst i tabell 5 för att dels undersöka osäkerheten i resultaten 
samt för att ge en antydan till vilka parametrar som kraftigast påverkar utfallet för scenario A. Den 
känslighetsanalys som visas gjordes för fall 1 (  =250℃) och för det högsta massflödet ånga. 
 
Tabell 5. Känslighetsanalys av Scenario A för antagna parametrar, för fall 1 (   = 250℃) samt största 
massflödet ånga. 

 Scenario A 

Temperatur [℃] TB TB1 T2 T6 T7  Eleffekt [J/s] Utslag % 

   

Basfall scenariomodell 422 275 198 264 140 – 821   

  

Effectiveness, e = 0.9 + 5% [-] 428 281 196 274 148 – 698 15 

Effectiveness, e = 0.9 - 5%  [-] 417 270 200 254 133 – 931 – 13 

Cpr = 1347 + 5%  [ J/kg·K ] 416 270 197 259 136 – 876 – 7 

Cpr = 1347 - 5% [ J/kg·K ] 428 280 200 269 144 -764 7 

Kappa, k = 1.4 - 5% [-] 443 297 205 283 170 -1272 – 55 

m4 = 0.05 + 5% [kg/s] 407 258 193 249 128 -1044 – 27 

m4 = 0.05 - 5%  [kg/s] 439 293 204 280 152 -601 27 

mf = 0.0003074 + 5% [kg/s] 442 295 205 282 154 -608 26 

mf = 0.0003074 - 5%  [kg/s] 400 252 191 244 124 – 1057 – 29 

Massflöde bränsle = 0,307 [g/s]  

Massflöde matarvattenkrets = 3,5 [g/s]  

 
Genom att variera massflödet för luftintaget i kompressorn,  ̇ , kan i tabell 5 ses en relativt kraftig 
påverkan på eleffekten. Framförallt innebär det att ett mindre massflöde  ̇  med 5% sänker 
eleffekten med nära 27% enligt denna modell. Detta bekräftar delvis det starka beroende som 
systemet har av att ha en hög temperatur, (    i detta scenario), in i Värmeväxlare 1, och en hög 
effectiveness,  , dvs. temperaturverkningsgrad, för denna. 
 
Eleffekten påverkas sedan efter ungefär samma proportioner för varierat massflöde bränsle  ̇ , som 
i fallet för grundmodellen (se tabell 4) där förbränningskvoten mellan  ̇  och  ̇  varierats. 
Isentropiska komponenten   påverkar därtill kraftigt resultatet, varför denna är en felkälla som skulle 
kunna läggas extra vikt vid men valdes att hållas konstant här utifrån det faktum att 
värmekapaciteterna i kvoten för   (=     ) i sig är relativt svårhanterliga och ytterligare svårigheter 

ville undvikas. 
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Begränsad ångkretsmodell ET10 - Scenario B 
Utifrån grundmodellens verifiering byggdes ångkretsmodellen i figur 14, för scenario B upp och 
simulerades. För tillhörande MATLAB-kod se bilaga 2B. För scenario B kommer presenteras två 
massflöden på bränslet med tillhörande temperaturgrafer. Det första massflödet, då  ̇  = 0.3074g/s 
presenteras nedan i figur 16. 
 

 
 
Figur 16. Plottning av Scenario B med lägsta massflöde bränsle. Grafen visar eleffekt som funktion av 
massflöde ånga. 

I figur 16, kan urskiljas dels att eleffekten som turbinen genererar ökar med större massflöde ånga, 
vilket är motsatt verkan jämfört med scenario A, se figur 15. Vidare ses att det under gällande 
förutsättningar erhålls en ökad eleffekt för en ökad överhettningstemperatur på ångan i kombination 
med ett högt massflöde på ångan. Detta är rimligt eftersom ånginjiceringen i detta scenario agerar 
som tillskott och spets till sekundärkretsen och använder sig här av restvärmen kvar efter 
Värmeväxlare 1 till ångbildningsvärme istället för att stjäla den primära inkommande energin, vilket 
var fallet i scenario A. Här blir det emellertid viktigare att studera gällande temperaturer i kretsen. En 
viktig temperatur här är    , vilket är temperaturen innan ånggeneratorn. Denna har den fysikaliska 
begräsningen       , dvs. att temperaturen på rökgasen innan ånggeneratorn behöver med god 
marginal ha en högre temperatur än överhettningstemperaturen. Utöver temperaturer kontrolleras 
energiförhållandet mellan energi som finns kontra energi som avges. Detta kontrolleras genom 
programkoden. För MATLAB-kod, se bilaga 2B. 
 
Gällande temperaturplottar för de tre överhettningsfallen som funktion av samma massflöde på 
ångan som i figur 16 presenteras nedan i figur 17 där det vänstra fönstret är för       ℃, 
mellersta för       ℃ och det högra för       ℃. Horisontella linjer markerar dessa 
temperaturer i respektive graf. Dessa grafer låg som grund till vilken/vilka kombinationer som är 
fysikaliskt möjliga för detta massflöde bränsle och analyseras mer ingående nedan.  
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Figur 17. Temperaturplottar för Scenario B som funktion av massflöde ånga, för det lägre massflödet 
bränsle där ånga tillåtits återföras primärkretsen. TB är rökgasernas inloppstemperatur i kretsen, TB1 
är rökgasernas temperatur efter VVX1, T6 är sekundärkretsens temperatur efter VVX1, T7 är 
sekundärkretsen temperatur efter turbinen, T2 är temperaturen på rökgaserna efter ånggeneratorn 
och Tå är temperaturen på den överhettade ångan. 

För temperaturerna       ℃ och       ℃ i temperaturplottarna i figur 17 ovan kan det först 
observeras att        vilket är problematiskt då det kallare värmeväxlande mediet inte kan ha en 
utgående temperatur som är högre än den inkommande temperaturen för det varmare mediet. 
Detta uppstår pga. att den termodynamiska modellen tillåter denna obalans i energi, varför detta 
måste beaktas. Kontentan av detta är att det finns begränsningar i överhettningstemperaturen i 
systemet, där överhettningstemperaturen       ℃ (vänster fönster) verkar vara ett rimligt 
temperaturområde att begränsa överhettningen till. För denna överhettningstemperatur är sedan 
ångans temperatur efter expansionen genom turbinen ca    ℃ vid aktuella förhållanden och har 
därmed en relativt god marginal till kondenseringstemperaturen på 100℃ vid aktuellt tryck, 1 bar. 
Detta är nödvändigt för att säkerställa att ångan inte kondenserar i början av primärkretsen. 
 
Viktigt att poängtera här är att simuleringen i detta läge gjordes för när ET10 redan har nått upp i s.k. 
”Steady State” (termisk jämvikt) och därmed stabila temperaturer i kretsen vilket möjliggör att ångan 
och luften kan blandas utan att dess inbördes temperaturer faller alltför kraftigt. För att ta hänsyn till 
systemet då Steady state ännu inte uppnåtts simulerades även för stadiet då ångan inte har nått upp 
i temperatur och istället kondenseras bort. Detta analyseras vidare i efterkommande avsnitt. Först 
behöver det dock redogöras för resterande temperaturer i systemet utifrån graferna i figur 17 ovan. 
Detta kommer att göras för       ℃ (vänster fönster). Teorin som låg till grund för dessa 
modeller byggde på energins konserveringslag över ett antal komponenter som sammankopplades 
för att erhålla ett sambandssystem som varierar med storleken på ångbildningsvärmen. Viktigt att 
komma ihåg är att ångan och luften återkopplas i systemet efter det att dessa har expanderat 
igenom turbinen. Detta resulterar i att energin som kommer in i primärkretsen ökar med massflödet 
på ångan eftersom mer energi då tas upp och mer energi därmed kan återanslutas. Denna 
energiökning visar sig sedan i form av temperaturökningar. Detta är anledningen till att samtliga 
temperaturer innan ånggeneratorn ökar i detta scenario, även om detta vid en första anblick kan 
kännas mindre intuitivt i och med att mer energi tas för ånggenerering då massflödet ökar.  
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Med detta klargjort kunde nu situationen för när ånga inte tillåts returneras i systemet studeras. 
Detta görs i figur 18 nedan där gällande temperaturer i kretsen visas för de tre överhettningsfallen.  

 
Figur 18. Temperaturplottar av Scenario B då ångan ej tillåtits återföras primärkretsen, för att 
simulera stadiet innan systemet före det har uppnått termisk jämvikt. Detta för det lägre massflödet 
bränsle. 

Analogt med tidigare situation är överhettningstemperaturerna för       ℃ och       ℃ 
högre än     vilket är fysikaliskt omöjligt. Men däremot är här även överhettningstemperaturen för 
      ℃ större än    . Detta visar på att det är problematiskt att hitta ett temperaturområde 
som är fysikaliskt möjligt för överhettningen av ångan för denna modellering där samtliga steg i 
ånggenereringen, (förvärmning, evaporation och överhettning), sker på samma ställe. Eftersom 
ångan inte tillåts gå vidare i returen i kretsen är samtliga temperaturer innan ånggeneratorn 
oförändrade med det ökade massflödet vilket är anledningen till dess horisontella utseende.  
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Avslutningsvis presentas Scenario B simulerat för ett högre massflöde bränsle i figur 19 nedan. Här 
ses eleffekten för turbinen som funktion av massflödet på ångan men nu för  ̇ =0.4074 g/s. 
 

 
Figur 19. Plottning av Scenario B med ett högre massflöde bränsle. Grafen visar eleffekt som funktion 
av massflöde ånga. 

Analogt med det lägre massflödet på bränslet så ökar eleffekten under samma 
kombinationsegenskaper även i detta fall. Men även här behöver temperaturerna i systemet 
stämmas av för att se vilka intervall som är möjliga. Precis som i det tidigare fallet med det lägre 
massflödet på bränslet studerades temperaturerna med retur först, för att sedan titta på 
temperaturerna utan retur av ånga. I figur 20 nedan visas fallet för när ångreturen är inkluderad.  
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Figur 20. Temperaturplottar för Scenario B som funktion av massflöde ånga, för det högre massflödet 
bränsle där ånga tillåtits återföras primärkretsen. TB är rökgasernas inloppstemperatur i kretsen, TB1 
är rökgasernas temperatur efter VVX1, T6 är sekundärkretsens temperatur efter VVX1, T7 är 
sekundärkretsen temperatur efter turbinen, T2 är temperaturen på rökgaserna efter ånggeneratorn 
och Tå är temperaturen på den överhettade ångan. 

Även här är energin i kretsen otillräckligt hög för att en överhettning till       ℃ ska vara möjlig. 
Men däremot så blir energin tillräckligt hög för att överhettningen till       ℃ ska vara det. 
      ℃ visar sig dock fortfarande vara det bästa temperaturområdet av de tre fallen eftersom 
      ℃ innehåller fysikaliskt omöjliga massflöden samt att samtliga massflöden för       ℃ 
då är fysikaliskt omöjliga. Samtidigt börjar resterande temperaturer i kretsen att närma sig 
materialbegränsande temperaturer för det ökande massflödet på ångan, dvs. fall som är fysikaliskt 
men inte praktiskt möjliga och därmed anses resultatet av denna eleffekt här inte vara av intresse. 
Avslutningsvis så presenteras även fallet då ångan inte tillåtits ingå i retur i figur 21 nedan.  
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Figur 21. Temperaturplottar av Scenario B då ångan ej tillåtits återföras primärkretsen, för att 
simulera stadiet innan systemet före det har uppnått termisk jämvikt. Detta för det högre massflödet 
bränsle. 

Genom observation av det vänstra fönstret i figur 21 kan uttydas att en överhettning är möjlig för 
      ℃, medan energin däremot är för låg för att överhetta till de två andra fallen, dvs.     
  . 
 
Resultaten av plottarna för den begränsade ångkretsmodellen som presenterats i detta kapitel 
antyder att placeringen av en ånggenerator genom scenario B är den gynnsammare placeringen av 
scenario A och B för att öka eleffekten i ET10. En överhettningstemperatur för ånginjiceringen bör 
där ligga runt       ℃. Då ett högre massflöde på ångan genererar en högre eleffekt så anses att 
7 % av luftflödet i sekundärkretsen vara det största värdet i ett lämpligt intervall på massflödet ånga 
för att nå upp till målvärdet av eleffekten på 2-3kW. Detta är gällande i båda fallen för massflödet 
bränsle i scenario B men däremot ger det högre massflödet bränsle högre förbrukningskostnader och 
börjar närma sig materialbegränsande temperaturer och bör därmed undvikas. Samtidigt så är 
kombinationen 7% ånga och       ℃ problematisk i uppstartsperioden, illustrerat i figur 21, 
(vänster fönster) när ångan inte returneras i kretsen. Då är temperaturen före ånggeneratorn,    , 
lägre än överhettningstemperaturen   . Men i figur 24 (vänster fönster) för det högre massflödet 
bränsle är temperaturen innan ånggeneratorn     tillräckligt hög. Detta gör att det troligtvis behövs 
en högre förbränning vid uppstarten av systemet för att det ska få en chans att stabilisera sig och på 
så vis vara ett alternativ som fungerar i praktiken för det lägre massflödet på bränslet.  
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En känslighetsanalys redovisas härnäst vilken genomfördes för att dels undersöka osäkerheten i 
resultaten samt för att ge en antydan till vilka parametrar som kraftigast påverkar utloppet för 
scenario B. Den redovisade känslighetsanalysen gjordes för det högsta massflödet på ångan, det 
lägsta massflödet på bränslet samt       ℃ för att göras på samma vis som för scenario A. 
 
Tabell 6. Känslighetsanalys av Scenario B för antagna parametrar, för fall 1 (      ℃) samt 
största massflödet ånga. 

 Scenario B 

Temperatur [℃] TB TB1 T2 T6 T7 Eleffekt [J/s] Utslag % 

    

Basfall scenariomodell 568 294 144 527 343 2377   

  

Effectiveness, e = 0.9 + 5% [-] 589 287 136 566 372 2869 21 

Effectiveness, e = 0.9 - 5%  [-] 548 301 151 493 316 1939 – 18 

Cpr = 1347 + 5%  [ J/kg·K ] 560 293 143 520 337 2289 – 4 

Cpr = 1347 - 5% [ J/kg·K ] 576 296 144 535 348 2468 4 

Kappa, k = 1.4 - 5% [-] 600 306 156 557 387 1698 – 29 

m4 = 0.05 + 5% [kg/s] 555 289 137 516 334 2344 – 1 

m4 = 0.05 - 5%  [kg/s] 581 301 151 540 352 2407 1 

mf = 0.3074 + 5% [kg/s] 586 301 151 544 355 2590 9 

mf = 0.3074 - 5%  [kg/s] 547 287 136 508 328 2139 – 10 

Massflöde bränsle = 0,307 [g/s]  

Massflöde matarvattenkrets = 3,5 [g/s]  

 
I analysen i tabell 6 varierades samma parametrar som i känslighetsanalysen för scenario A. Här 
observeras även samma trender, i stort sett analogt med scenario A. Här betonas det faktum att en 
ökning av effectiveness,   ger den största ökningen i eleffekt. Denna faktor är något som med 
säkerhet kommer att variera under drift, mest sannolikt till lägre än värdet 0.9 som uppmätts i 
driftfall, vilket innebär att detta är en av de större osäkerheterna i denna modell. Vidare kan även ses 
att avvikelser i   även här ger den största minskningen i eleffekt, hela 29 % för en minskning av   
med 5 %. En stor skillnad observeras emellertid när massflödet för luft i sekundärkretsen varieras, 
gentemot motsvarande utslag i känslighetsanalysen för scenario A. Detta kommer av att luften i 
sekundärkretsen värms före ångan i scenario B, så att Värmeväxlare 1 erhåller en högre intemperatur 
än i scenario A vilket är av stor vikt för systemet. Ångan blir på så vis enbart ett komplement till 
luften i sekundärkretsen.  
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Komponentanpassning 
Resultatet från ångkretsmodellen visade enligt ovan att en placering av ånggeneratorn lämpade sig 
bäst efter luftvärmeväxlaren (Värmeväxlare 1) och agerar på så vis som spets till ursprungskretsen. 
För denna placering var utrymmet som ånggeneratorn kunde placeras i begränsad till främre delen 
av ET10. I figur 4 i litteraturstudien illustreras även gällande måttbegränsningar för denna position. 
 
Eftersom ursprungsmåtten av ET10 skulle bibehållas så ansågs inte ST-VVX vara ett lämpligt 
alternativ. Detta eftersom att dessa är utrymmeskrävande i längsled vilket är ett mått som är 
begränsat i den ursprungliga ET10. Däremot så ansågs att kombinationen av en HC och en SC var en 
lämplig kombinationslösning. Detta grundar sig i Clayton Industries Exhaust Gas System, som 
använder sig av restvärme i rökgaser för att generera ånga. Denna presenterades i figur 11 i 
litteraturstudien. Det bekräftas även i litteraturstudien, avsnitt 2.5, tabell 2 för VVX-typerna att HC 
lämpar sig när utrymmet är begränsat i längsled och en snabb uppvärmning är nödvändig. Detta är 
fallet vid ånggenerering för att minimera risken att icke-förångad vätska passerar genom 
värmeväxlaren. Men eftersom utrymmet i denna position har ett rektangulärt tvärsnitt krävs en 
värmeväxlare som täcker upp detta på ett effektivt sätt, varför en SC lämpar sig då denna utnyttjar 
den maximala tvärsnittsarean och lämnar samtidigt tillräckligt med utrymme för att låta det varma 
mediet att passera igenom. En tänkt modell av hur denna kombinationslösning kan se ut ses i figur 22 
nedan.  
 

 
Figur 22. Förslag på uppsättning av Värmeväxlare 3 för ånggenerering i ET10. 

Tanken med denna lösning är att SC-VVX skall placeras inuti rökgaskammaren precis bakom 
luftvärmeväxlaren i figur 4 medan HC-VVX är tänkt att placeras i det cirkulära röret som rökgasen 
åker ut igenom.       och    är här yttermått på värmeväxlarna som begränsas utav verkliga mått 
på ET10. De begränsande måtten anges i figur 4. 
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Hållbar utveckling 
Detta kapitel avslutas med ett separat avsnitt på ämnet hållbar utveckling då det generella arbetet 
med energiteknik i många avseeden kan, och bör, härledas detta område. Utifrån de vanligaste 
kriterierna för hållbarhet Social, Ekologi och Ekonomi kan utvecklingen av maskiner som MGT 
resoneras kring. I synnerhet ET10 med sina patent som gör att den flexibelt kan använda sig av olika 
typer av biomassa som bränsle, såsom djurspillning och ved med mera. 
 
Socialt 
Nämnt i rapportens inledning kan idag naturkatastrofer och terroristattacker vara ett hot mot 
nationella kraftförsörjningsnät (el och gas). Även om detta inte alltid är en direkt orsak till oro i alla 
delar av världen så kan utvecklingen av en mer decentraliserad kraftförsörjning, i det som kallas DG 
(vt.edu), bidra till en utökad trygghet och beredskap för oförutsedda händelser. Detta i ett mer 
dynamiskt system där enheter som ET10 och andra MGT fungerar som en avlastning och ett extra 
skyddsnät för vår alltmer kraftintensiva och kraftberoende levnad. I samma avseende kan hänvisas 
till funktionen hos katastrofcontainern som Explore Polygeneration (Explore Polygeneration, 2012) 
tagit fram. I områden som är desto mer utsatta för ovan nämnda hot kan dessa maskiner i detta fall 
göra en enorm skillnad i att snabbt kunna upprätta katastrofhjälp där ofta elektricitet blir en direkt 
bristvara, vari ånginjiceringen (och ånggenereringen) kommer in som en direkt bidragande faktor för 
förbättring. 
 
Ekologiskt 
Tillskott av vattenånga i förbränningen bidrar, pga den lägre förbränningstemperaturen, till att 
minska produktionen av växthusgasen NOx, (som även är en försurande faktor i naturen). Detta 
fastslaget genom (Jonsson och Yan, 2005) via revision av diverse turbincykler som använder någon 
form av vatten eller ånga i driften. Samtidigt kan dock förbränningen uppleva sämre 
förbränningseffektivitet av inblandning av vatten vilket leder till en instabilare drift och större 
produktion av kolmonoxid. Idag inverkar inte returluften från sekundärkretsen i ET10 på 
förbränningen, men i ett annat scenario skulle det kunna tänkas att returluften, och följaktligen 
vattenångan, leds genom förbränningen varför dessa faktorer är av vikt vid en eventuell förbättring. 
Ytterligare en ekologisk faktor är det faktum att ET10 är tänkt att kunna använda olika typer av 
biomassa som bränsle i maskinen. På så vis görs nytta av möjliga bränsletillgångar som annars varit 
svåra eller omöjliga att ta tillvara. 
 
Ekonomiskt 
Ett ökat intresse för användning av MGT bland privata boenden och i kommersiella bruk med måttligt 
energibehov kan vara en stimulerande faktor för ekonomin inom energitekniken genom att 
energitekniska företag som Compower ges större möjligheter att utveckla nya produkter och leda 
utvecklingen för ett hållbarare energianvändande. Därutöver kan ett ökat intresse för MGT bidra till 
att sätta press på nationella aktörer och fungera som ett incitament att arbeta mer mot 
energilösningar som utnyttjar möjligheter att ta tillvara energiformer ur förnybara tillgångar. 
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6. Slutsats och Framtida arbete 
 
I detta kapitel påpekas de slutsatser som har dragits utifrån arbetet med att undersöka 
genomförbarheten för att använda sig av ånginjicering för att öka turbineffekten i ET10. Här görs 
vidare en koppling av hur detta arbete kan användas och vidareutvecklas för framtida studier. 
Slutsatserna presenteras nedan utefter de två punkter beskrivna i problemformuleringen.  
 
Energibalans - Termodynamisk analys 
Scenario A, att sätta en ånggenerator före luftvärmeväxlaren (Värmeväxlare 1) vid de givna 
förhållandena, gav indikationen att detta var en högst ogynnsam lösning då denna enbart bidrog till 
att sänka eleffekten. Detta då massflödet luft i primärkretsen fortfarande var dominerande varför 
ånggenerering enligt scenario A gav en för låg intemperatur för Värmeväxlare 1 att arbeta med. 
 
Scenario B gav däremot en ljusare bild av ånginjiceringens möjligheter. Placering av ånggeneratorn 
efter Värmeväxlare 1 undgår effekten av att ge Värmeväxlare 1 för låg intemperatur och ger istället 
ett ökat tillskott av energi till primärkretsen. Detta eftersom restvärmen i primärkretsen utnyttjas till 
större grad och följaktligen fås även en större eleffekt. 
 
Vad gäller den generella potentialen hos ånga för att öka turbineffekten i ET10 så ser det vid ett 
första stadie relativt bra ut. Att placera en ånggenerator enligt scenario B tros ge en eleffekt på ca 2.4 
kW för den lägsta bränsleförbrukningen 0,307 g/s. Detta för luftflödet  ̇  = 50 g/s med ett tillskott av 
7 % ånga, dvs  ̇  = 3,5 g/s med en överhettning till       ℃. Viktigt att betona är att dessa inte är 
exakta värden utan mer riktvärden för vad som är möjligt. Det bedöms att lösningen med 
ånginjicering är applicerbar inom ramen för Väg 2 i metodvisualiseringen, vilken är att testköra ET10 
med ånggenerering genom en anpassad ånggenerator (Värmeväxlare 3) i laboratoriemiljö. Åtgången 
på vatten beräknas genom detta vara ca 13 liter per timme, beräknat utifrån det massflöde ånga som 
används i den uppsatta ångkretscykeln, enligt tabell 3. 
 
Däremot så behöver systemet ha nått upp i steady state innan det att ångan introduceras i systemet 
för att en överhettning av ånga till       ℃ skall vara möjlig. Alternativt att en högre förbränning 
sker i början för att kunna kompensera för den extra värmeväxlaren i systemet.  
Det är även i denna initieringsfas som en ångseparator eller ångfälla är av störst intresse. Dessa för 
att ta hand om den mängd vatten som inte kommer att ha hunnit förångas på grund av låga 
temperaturer eller vid plötsliga driftsstopp. Eftersom vatten inte får tillåtas passera igenom 
ånggeneratorn och vidare in till turbinen fyller dessa komponenter en viktig funktion i ångkretsar.  
 
Termodynamiskt kan slutsatsen dras att det kostar systemet väldigt mycket energi att generera ånga 
pga. dess stora ångbildningsvärme (se även litteraturstudie, figur 5 för ångkurvan) varför systemets 
totala verkningsgrad starkt påverkas av hur den genererade ångan tas om hand. Släpps den ut som 
avgas innebär det samtidigt stora energiförluster. 
 
Angående den termodynamiska modellen så har det eftersträvats att göra denna enkel men inte 
enklare än verkligheten. Dock innebär förenklingar att det finns ett visst mått av osäkerhet i den 
termodynamiska analysen, såsom fysikaliska storheter som beror av flera variabler, däribland den 
isentropiska exponenten,  , samt entalpier för vatten och luft. Till detta lagt att det funnits vissa 
svårigheter i att finna sammanhängande referensdata samt att dessa inte uppnått termisk jämvikt 
bidrar till en ökad osäkerhet men även utrymme för förbättring av de termodynamiska modellerna. 
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Komponentanpassning 
Den komponentanpassning som gjordes innebär ett förslag på vilken typ av värmeväxlare som skulle 
kunna vara lämplig för att positioneras enligt scenario B. En kombinationslösning har förslagits 
bestående av en SC och en HC-VVX, se figur 22 i resultatkapitlet för en skiss av detta. Förslaget har 
grundats på modulenheten Exhaust Gas Steamgenerator från företaget Clayton Industries, som 
utnyttjar restvärmen i rökgaser för att generera ånga via denna kombinationslösning. Den föreslagna 
lösningen har inte dimensionerats men anses vara lämplig efter ett vidare arbete med dess 
dimensionering.  
 
Förslag på framtida arbete 
Nedan presenteras i punktform förslag på områden som kan utvecklas och tankar som har dykt upp 
under arbetets gång och kan återknytas i framtida studier. 
 

- Utveckla och förbättra den termodynamiska modellen genom exempelvis interpolering av 
entalpitabeller för specifika temperaturer och tryck istället för specifika värmekapaciteter 
samt integrering av tryck- och värmeförluster i systemet. Detta i kombination med en mer 
detaljerad modellering av förlopp i brännkammare och blandningskammare. 

 
- Fortsatt studie för dimensionering av det förslag till ånggenerator som presenterats under 

komponentanpassning i resultatkapitlet. Detta i kombination med en ångseparator efter 
ånggeneratorn samt en ångfälla som avleder ånga efter turbinutloppet. 

 
Arbeta med Väg 1 ur metodvisualiseringen. Utarbeta och utveckla en termodynamisk modell för en 
komplett ångkrets enligt figur 8 i litteraturstudien. Här nedan ges ett antal förslag på systemlösningar 
där bortfall av energi genom utsläpp av ånga kan undvikas samt för att göra ET10 mer effektiv i 
samband med att Väg 1 utarbetas: 
 

- Återföra ångan till primärkretsen via blandningskammaren och slutligen använda 
värmeväxlare 2 som kondensor för att återta värmen. 
 

- Ångan separeras efter turbin och återförs till ånggeneratorn för att på så vis slippa förånga 
vatten på nytt. Eventuellt att här ha en sluten krets (ångloksanalogi) för ångan, utan 
matarvatten, för att på så vis få en naturlig tryckökning utan behov av en matervattenpump 
med ytterligare energikostnad. 

 
- I det uppsatta lösningsförslaget, antas samtliga tre steg för ånggenerering (förvärmning, 

evaporation och överhettning) ske på samma plats. Om detta sker i olika delar av ET10 kan 
ett mer dynamiskt och effektivt system åstadkommas, se exempelvis litteraturstudie figur 11. 
Detta skulle potentiellt även kunna innebära att scenario A är av intresse. Alternativt en 
kombination av scenario A och B, där t.ex. förvärmning sker vid   , evaporation i position B 
samt överhettning i position A. 

 
En tanke genom detta arbete har funnits att det, i en situation där ET10 används som 
kraftproducerande enhet i t.ex. ett villahus, ska finnas en möjlighet att enkelt kunna skifta mellan 
olika produktionslägen i maskinen. Att t.ex. varmvatten produceras enbart vid behov medan 
elektricitet kan produceras på en kontinuerlig basis där överskottet av el sedan läggs ut på elnätet. På 
så vis blir maskinen mer lönsam genom att den utnyttjas till en större grad. 
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Bilaga 1 
 

Parametervärden 
I denna bilaga visas två tabeller. I den första tabellen nedan, tabell 1, anges numeriska värden på 
parametrar och antagna variabler som använts för ekvationerna i modellerna. Förutom numeriska 
värden anges även källor till värdena samt kommentarer till hur det aktuella parametervärdet 
ansatts. 
 
Tabell 1. Parametervärden använda i modellen, beskriven i Metod. Källor angivna i sista kolumnen. 

Komponentparametrar 

Parameter Värde Enhet Källa och ev kommentarer 

Isentropisk verkn.grad Turbin, 
   

76,4 % Referensfall Compower (Baseline) 

Isentropisk verkn.grad Komp, 
   

85,7 % Referensfall Compower (Baseline) 

Effectiveness för VVX1,    90 % Referensfall Compower (Baseline) 

Fysikaliska parametrar 

Parameter Värde Enhet Källa och ev kommentarer 

LHV rökgas 50      kJ/kg Referensfall Compower (Baseline) 

Värmekapacitet rökgas,     1347 J/kg   K Referensfall Compower (Baseline) 

Värmekapacitet luft (konst.), 
    

1006 J/kg   K Tabell (Cengel och Cimbala) 

Molmassa luft,    28.97 kJ/kmol Tabell (Cengel och Cimbala) 

Molmassa vatten,    18,015 kJ/kmol Tabell (Cengel och Cimbala) 

Isentropisk exponent luft,    1,4 - Tabell (Cengel och Cimbala) 

Omgivningstemperatur,      15 ℃ Grundläggande förhållande 

Tryck före turbin,    3 bar Grundläggande förhållande 

Tryck efter turbin,    1 bar Grundläggande förhållande 

Massflöde i kompressor,  ̇  0,05 kg/s Referensfall 1744 Compower (Bilaga 4) 

Koefficienter för   ̅ ( )  (          
     

 )  
 

  
     [J/kg   K] 

   28,11 - Tabell (Cengel och Cimbala) 

   0,1967 

      

- Tabell (Cengel och Cimbala) 

   0,4802 

      

- Tabell (Cengel och Cimbala) 

   -1,966 
      

- Tabell (Cengel och Cimbala) 

Koefficienter för   ̅ ( )  (          
     

 )  
 

  
     [J/kg   K] 

   32,24 - Tabell (Cengel och Cimbala) 

   0,1923 

      

- Tabell (Cengel och Cimbala) 

   1,055 

      

- Tabell (Cengel och Cimbala) 

   -3,595 

      

- Tabell (Cengel och Cimbala) 
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I tabell 2 redovisas entalpier för vatten för de aktuella simuleringsfallen av olika 
överhettningstemperaturer   

  för vattenångan.  
 
Tabell 2. Entalpier för vatten använda i metoden. Uträknade genom tabell från (Cengel, Yunus A och 
Cimbala, John M, 2006) för tryck 4,15 bar  samt diagram från (Havtun, 2010)* för tryck 4 bar och ** 
för tryck 1 bar.  

Entalpi (kJ/kg) Fall 1 (  
 =250℃) Fall 2 (  

 =300℃) Fall 3 (  
 =400℃) 

   84,98 84,98 84,98 

    610,64 610,64 610,64 

     2129,2 2129,2 2129,2 

    2739,8 2739,8 2739,8 

  
  * 2964,5 3067,1 3273,9 

    
  ** 2720 2785 2910 

  
  ** 2755 2825,3 2962 

 

  



63 
 

Bilaga 2 
 

MATLAB-kod för simulering av grundmodellen 
%%                                GRUNDMODELL  
  
%                                 ¤ DATA HÄMTAD IFRÅN DRIFTSFALL 
%                                 # PARAMETRAR TAGNA IFRÅN REFERENSFALL,Baseline_EBK_VKB COMPOWER 
 
                                  %OLA VESTBERG  
                                  %CARL KAJNÄS 
                                  %VT 2014 
                                                                                    
%% 
close all; clear all; clc 
%% 
                                %FIXA PARAMETRAR  
                                 
Pe=0.97; % Driftsfall 1744 
%Pe=0.97; % Driftsfall 1758                                        %[Bar] ¤ 
%Pe=0.97;  % Driftsfall 1707 
  
Pf=1.9425; % Driftsfall 1744 
%Pf=1.6525; % Driftsfall 1758                                      %[Bar] ¤ 
%Pf=1.095;   % Driftsfall 1707 
  
Kl=1.4; 
%Kl=1.3300  % Minskad med 5% 
  
ny_is_t=0.857;                                                     %LHV taget ifrån Baseline_EBK_VKB COMPOWER # 
  
Tamb=301.2247; % Driftsfall 1744 
%Tamb=302.2238; % Driftsfall 1758                                  %[K] ¤ 
%Tamb=301.3246;  % Driftsfall 1707 
  
m4=0.050063676525408;  % Driftsfall 1744 
%m4=0.0406859734940609; % Driftsfall 1758                          %[kg/s] ¤ 
%m4=0.010516978836170;   % Driftsfall 1707 
  
%KOMPRESSOR PARAMETRAR 
  
Hin1bar=300*10^3;                                                  %[1bar,22c,Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58] 
  
T5= 395.7395589558960; % Driftsfall 1744 
%T5=389.9448;           % Driftsfall 1758                          %[K] ¤ 
%T5=347.3831233123;      % Driftsfall 1707 
  
%BRÄNNAR PARAMETRAR 
  
Cpr=1347;                                                          %[J/Kg*K], # 
%Cpr=1278.7;  %Minskad med 5% 
%Cpr=1414.3;  %Ökad med 5%  
  
LHV=5*10^7;                                                        %[J/kg], # 
  
mluft=0.00528;             % Driftsfall 1744                       %[Kg/s] , [Taget ifrån teoretiska stociometriska förbränningen för CH4] 
%mluft=0.00604590278386498; % Driftsfall 1758 
%mluft=0.002047368873686;    % Driftsfall 1707 
  
stokimetrisk=17.19; 
%stokimetrisk=18.0495  %Ökad med 5% 
  
  
mfuel=mluft/stokimetrisk;                                           %[kg/s] ,[Taget ifrån teoretiska stociometriska förbränningen för CH4] 
                                                                     
  
Cplkonstant=1006;                                                   %[J/kg*K] ,Antas konstant här,[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58]  
  
qrokgas=LHV*mfuel+Cplkonstant*mluft*Tamb;                           %[J/s] 
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mrokgas=mluft+mfuel;                                                %[J/Kg] 
  
%BERÄKNING AV TEMPERATUR PÅ RÖKGAS T1 
  
T1=(qrokgas)/(Cpr*mrokgas);                                         %[K] 
T1_celsius=T1-273.15;                                               %[C] 
  
Er=Cpr*T1*mrokgas;                                                  %[J/kg] 
%% 
%ISENTROPISK EXPANSION ÖVER TURBIN FÖR LUFT I SEKUNDÄRKRETS 
  
AA=(Pe/Pf)^((Kl-1)/(Kl));                                           %[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 12,17, EKV 4.12,6.41]  
A=(1-ny_is_t*(1-AA));                                               % [Formelsamling H.havtun Tabell.sid 12,17 EKV 4.12,6.41]  
  
%% 
%LUFTVÄRMEVÄXLAREN 
  
e=0.9;                                                              %EFFEKTIVNESS # 
%e=0.9450  %Ökad med 5% 
%e=0.8550  %Minskad med 5% 
  
%% 
%DEFINERA KOEFFICIENTER TILL CP FÖR LUFT BERÄKNING  
 
a7=28.11;                                                                      %[Hämtad ifrån PDF.. ] 
b7=0.1967*10^-2; 
c7=0.4802*10^-5; 
d7=-1.966*10^-9; 
  
%% 
%DEFINERAR KVOTER I CP BLANDING FÖR PRIMÄRKRETSEN  
                                                                    %[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 9 EKV 3.22] 
  
mb=mrokgas+m4;                                                      %[Kg/s] 
kvot1=mrokgas/mb;                                                   %[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 7 EKV 3.3] 
kvot2=m4/mb;                                                        %[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 7 EKV 3.3] 
  
invMl=1/28.97;                                                      %[Kmol/kg] ,%[Hämtad ifrån PDF.. ] 
  
%%  
%LÖSNING AV X, DVS TB 
  
syms x  
  
T7(x)=e*A*(x-T5)+A*T5; 
Cpb(x)=kvot1*Cpr+kvot2*(a7+b7*x+c7*x^2+d7*x^3)*invMl*10^3; 
  
TB=vpasolve( (a7+b7*(T7(x))+c7*(T7(x))^2+d7*(T7(x))^3)*invMl*m4*T7(x)*10^3-mb*Cpb(x)*x ==-Er ,x ,[0 3000]); 
TB_celsius=TB(1,1)-273.15 
  
%% 
%BERÄKNING AV T7,T6 OCH T2 
  
T7(x)=e*A*(TB(1,1)-T5)+A*T5; 
T7_celsius=T7-273.15 
CPLUFT_T7=(a7+b7*(T7(x))+c7*(T7(x))^2+d7*(T7(x))^3)*invMl*10^3; 
Cpb(x)=kvot1*Cpr+kvot2*(a7+b7*TB(1,1)+c7*TB(1,1)^2+d7*TB(1,1)^3)*invMl*10^3; 
T6=T7(x)/A; 
T6_celsius=T6-273.15 
CPL_T6=(a7+b7*(T6)+c7*(T6)^2+d7*(T6)^3)*invMl*10^3; 
  
CPL_MEDEL=(CPLUFT_T7+CPL_T6)/2; 
  
deltaT=(T6-T5); 
T2=TB(1,1)-(deltaT*CPL_MEDEL*m4)/(mb*Cpb(x)); 
T2_celsius=T2-273.15 
  
%% KONTROLL AV EKVATIONSSYSTEM I BLANDNINGSKAMMAREN 
  
EIN_BLANDKAMMARE=Er+CPLUFT_T7*m4*T7(x)                              %[J/s] 
EUT_BLANDKAMMARE=Cpb(x)*mb*TB(1,1)                                  %[J/s] 
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disp(' KRAV FÖR KORREKT UPPSTÄLLDA SAMBAND; EIN_BLANDKAMMARE = EUT_BLANDKAMMARE') 
  
%%  
%KONTROLL AV ENERGIMÄNGDER  
  
EIN_I_PRIMARKRETS_UTAN_RETUR=Er+m4*Hin1bar                          %[J/s] 
  
CPL_T5=(a7+b7*(T5)+c7*(T5)^2+d7*(T5)^3)*invMl*10^3;                 %[J/Kg*K] 
CPL_MEDEL2=(CPL_T6+CPL_T5)/2;                                       %[J/Kg*K] 
  
EUT_UR_PRIMARKRETS=m4*CPL_MEDEL2*(T6-T5)                            %[J/s] 
disp('MÅSTE ALLTID GÄLLA FÖR FYSIKALISKT MÖJLIG LÖSNING; EIN_I_PRIMARKRETS_UTAN_RETUR > EUT_UR_PRIMARKRETS') 
%% 
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Bilaga 2A 
 

MATLAB-kod för simulering av Begränsad ångkretsmodell av ET10 – Scenario A 
Första sektionen kod i denna bilaga är med retur av ånga, nästkommande kod är för utan retur av ånga.  
Koden är för fall 1 men genom att ändra parametrar för ångan kan fall 2 och fall 3 erhållas.  
För fall 2 använd istället mellan rad 79-93 i koden för fall 1. 
 
%Förvärmning 
  
Hko=610.64*10^3;                %[J/Kg],%[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 12,17, EKV 4.12,6.41] 
Ho=84.98*10^3;                  %[J/Kg],%[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 12,17, EKV 4.12,6.41] 
  
%Evaporation  
deltahfg=2129.2*10^3; %[J/Kg] 
  
%Överhettning  
Hoprim=3067.1*10^3; %[J/Kg] 
Hma=2739.8*10^3;    %[J/Kg] 
  
%Efter expansion igenom turbin  
Hoisbiss=2785*10^3; %[J/Kg] 
Hobiss=2825.3*10^3; %[J/Kg] 
 
För fall 3 använd istället mellan rad 79-93 i kod för fall 1 
 
%Förvärmning 
  
Hko=610.64*10^3;                %[J/Kg],%[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 12,17, EKV 4.12,6.41] 
Ho=84.98*10^3;                  %[J/Kg],%[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 12,17, EKV 4.12,6.41] 
  
%Evaporation  
deltahfg=2129.2*10^3; %[J/Kg] 
  
%Överhettning  
Hoprim=3273.9*10^3; %[J/Kg] 
Hma=2739.8*10^3;    %[J/Kg] 
  
%Efter expansion igenom turbin  
Hoisbiss=2910*10^3; %[J/Kg] 
Hobiss=2962*10^3; %[J/Kg] 
 
 
 
%%                                MODELL MED ÅNGA SCENARIO A 
  
                                  %FALL 1 
                                  %[UT:4BAR,250C] PÅ ÖVERHETTAD ÅNGA 
                                  %[IN:4BAR,15C]PÅ INKOMMANDE MATARVATTEN 
                                   
                                  %[UT:3BBAR,165C]PÅ INKOMMANDE LUFT EFTER KOMPRESSOR 
                                  %[IN:1BAR,15C]PÅ INKOMMANDE LUFT TILL KOMPRESSOR 
  
%                                 ¤ [ANTAGNA VÄRDEN] 
%                                     
  
%                                 # PARAMETRAR TAGNA IFRÅN 
%                                   REFERENSFALL,Baseline_EBK_VKB COMPOWER 
                                                 
                                  %OLA VESTBERG  
                                  %CARL KAJNÄS 
                                  %VT 2014 
  
%% 
clc 
clear all  
close all 
  
%% 
                                %FIXA PARAMETRAR  
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Pe=1;                           %[Bar] ¤ 
Pf=3;                           %[Bar] ¤ 
  
Kl=1.4; 
%Kl=1.33                        %minsking med 5% 
  
ny_is_t=0.857;                  %LHV taget ifrån Baseline_EBK_VKB COMPOWER # 
  
Tamb=288.15;                    %[K] ¤ 
  
m4=0.05;                       %[kg/s] ¤ 
%m4=0.0525                      %Ökning med 5% 
%m4=0.0475                      %Minsking med 5% 
  
Hin1bar=275*10^3;               %[1bar,15c,Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58] 
Hut3bar=436*10^3;               %[3bar,165c,Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58] 
T5=438.15;                      %[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58] 
T5_celsius=T5-273.15;           %[C] 
  
  
%BRÄNNAR PARAMETRAR  
  
  
Cpr=1347;                       %[J/Kg*K], # 
%Cpr=1414.3                     %5% ökning 
%Cpr=1279.7                     %5% minskning 
  
LHV=5*10^7;                     %[J/kg], # 
  
  
mfuel=0.0003074;                %[kg/s] ,[Taget ifrån teoretiska stociometriska förbränningen för CH4] 
                                %[mfuel=17.19*mluft] 
                                 
%mfuel=0.00032277               %Ökning med 5%                                  
%mfuel=0.0002903                %Minsking med 5% 
  
mluft=0.00528;                  %[Kg/s] , [Taget ifrån teoretiska stociometriska förbränningen för CH4] 
  
Cplkonstant=1006;               %[J/kg*K] ,Antas konstant här,[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58]  
  
qrokgas=LHV*mfuel+Cplkonstant*mluft*Tamb; %[J/s] 
  
mrokgas=mluft+mfuel;            %[J/Kg] 
  
%BERÄKNING AV TEMPERATUR PÅ RÖKGAS (T1) 
  
T1=(qrokgas)/(Cpr*mrokgas);     %[K] 
T1_celsius=T1-273.15;           %[C] 
  
Er=Cpr*T1*mrokgas;              %[J/kg] 
%% 
%VARIERANDE MASSFLÖDE FÖR ÅNGA    
f1=0.01*m4;                     %[ 3% av m4 ] 
f2=0.01*m4;                     %[ 1% av m4 ] 
f3=0.07*m4;                     %[ 7% av m4 ] 
  
mo=(f1:f2:f3)'; 
%% 
%                               FALL SPECIFIKA PARAMETRAR  
%Förvärmning 
  
Hko=610.64*10^3;                %[J/Kg],%[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 12,17, EKV 4.12,6.41] 
Ho=84.98*10^3;                  %[J/Kg],%[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 12,17, EKV 4.12,6.41] 
  
%Evaporation  
deltahfg=2129.2*10^3; %[J/Kg] 
  
%Överhettning  
Hoprim=2964.5*10^3; %[J/Kg] 
Hma=2739.8*10^3;    %[J/Kg] 
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%Efter expansion igenom turbin  
Hoisbiss=2720*10^3; %[J/Kg] 
Hobiss=2755*10^3;   %[J/Kg] 
  
%% 
%ISENTROPISK EXPANSION TURBIN LUFT 
  
AA=(Pe/Pf)^((Kl-1)/(Kl)); 
A=(1-ny_is_t*(1-AA)); 
  
%% 
%VVX1 
  
e=0.9;               % # 
                     %e=0.9450 %ökning 5% 
                     %e=0.8550  %minskning 5% 
%%  
mb=[]; 
kvot1=[]; 
kvot2=[]; 
kvot3=[]; 
B=[]; 
ii=length(mo); 
i=1; 
  
while i <= ii 
%DEF AV KVOTER I CPBLANDING FÖR PRIMÄRKRETS  
  
mb=[mb; mrokgas+m4+mo(i,1)];   %[Kg/s] 
  
  
  
kvot1=[kvot1; mrokgas./mb(i,1)]; 
kvot2=[kvot2;m4./mb(i,1)]; 
kvot3=[kvot3; mo(i,1)./mb(i,1)]; 
B=[B;(mo(i,1)*Hko-mo(i,1)*Ho+mo(i,1)*deltahfg+mo(i,1)*Hoprim-mo(i,1)*Hma)./(mb(i,1))]; 
invMl=1/28.97;      %[Kmol/kg] 
invMo=1/18.015;     %[Kmol/kg] 
  
i=i+1; 
end  
  
%% 
%DEF AV KOEFFICIENTER TILL CP FÖR VATTENÅNGA BERÄKNING 
  
a7=28.11; 
b7=0.1967*10^(-2); 
c7=0.4802*10^(-5); 
d7=-1.966*10^(-9); 
  
%% 
%DEF AV KOEFFICIENTER TILL CP FÖR VATTENÅNGA BERÄKNING 
ao=32.24; 
bo=0.1923*10^(-2); 
co=1.055*10^(-5); 
do=-3.595*10^(-9); 
  
  
%% 
TB=[]; 
i=1; 
while i <= ii 
  
%LÖSNING UTAV EKVATIONS SYSTEM FÖR ATT ERHÅLLA TB 
  
syms x 
  
Cpb=kvot1(i,1)*Cpr+kvot2(i,1)*(a7+b7*x+c7*x^2+d7*x^3)*invMl*10^3+kvot3(i,1)*(ao+bo*x+co*x^2+do*x^3)*invMo*10^3; 
  
T7=(x*e-(B(i,1)*e)/(Cpb)+T5-T5*e)*A; 
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TBB=vpasolve((a7+b7*(T7)+c7*(T7)^2+d7*(T7)^3)*invMl*m4*(T7)*10^3-mb(i,1)*Cpb*x == -mo(i,1)*Hobiss-Er ,x); 
TB=[TB; TBB(1,1)]; 
i=i+1; 
end 
TB_celsius=TB-273.15 
  
%% 
%BERÄKNING AV T7,T6,TB1 och Cpb 
  
T7_ny=[]; 
T6=[]; 
TB1=[]; 
Cpb_ny=[]; 
i=1; 
  
while i <= ii 
Cpb_ny=[Cpb_ny ; 
kvot1(i,1)*Cpr+kvot2(i,1)*(a7+b7*TB(i,1)+c7*TB(i,1).^2+d7*TB(i,1).^3)*invMl*10^3+kvot3(i,1)*(ao+bo*TB(i,1)+co*TB(i,1).^2+do*TB(i,1).^3
)*invMo*10^3]; 
T7_ny=[T7_ny ; ( TB(i,1)*e+ T5 - T5*e - (B(i,1)*e)/(Cpb_ny(i,1)) )*A]; 
T6=[T6 ; T7_ny(i,1)./A]; 
TB1=[TB1; (T7_ny(i,1)-T5*A)/(e*A)+T5]; 
i=i+1; 
end 
  
T7_ny_celsius=T7_ny-273.15 
T6_celsius=T6-273.15 
TB1_celsius=TB1-273.15 
  
%%  
%BERÄKNING AV CPLUFT FÖR TURBIN FÖR T6,T7 och T5 
  
CPLT5=(a7+b7*(T5)+c7*(T5)^2+d7*(T5)^3)*invMl*10^3; 
CPLT6=[]; 
CPLT7=[]; 
CPLTMEDEL1=[]; 
CPLTMEDEL2=[]; 
i=1; 
while i <= ii 
CPLT6=[CPLT6 ;(a7+b7*(T6(i,1))+c7*(T6(i,1)).^2+d7*(T6(i,1)).^3)*invMl*10^3]; 
CPLT7=[CPLT7;(a7+b7*(T7_ny(i,1))+c7*(T7_ny(i,1)).^2+d7*(T7_ny(i,1)).^3)*invMl*10^3]; 
CPLTMEDEL1=[CPLTMEDEL1; CPLT6(i,1)*0.5+CPLT7(i,1)*0.5]; 
CPLTMEDEL2=[CPLTMEDEL2;CPLT5*0.5+CPLT6(i,1)*0.5]; 
i=i+1; 
end  
  
  
%% 
%BERÄKNIG AV T2, OCH ENERGIER I SYSTEM 
CPB_TB1=[]; 
deltaT=[]; 
T2=[]; 
EIN_BLANDKAMMARE=[]; 
EUT_BLANDKAMMARE=[]; 
Q_ANGA_SOM_TAS_UPP=[]; 
Q_LUFT_SOM_TAS_UPP=[]; 
SAMMANLAGD_Q_SOM_TAS_UPP=[]; 
ENERGI_KVAR_EFTER_VVX1=[]; 
ENERGI_IN_I_PRIMARKRETS_UTAN_RETUR=[]; 
deltaT1=[]; 
E_LUFT=[]; 
E_TURBIN_LUFT_NYTTIG=[]; 
  
i=1; 
while i <= ii 
     
CPB_TB1=[CPB_TB1; 
kvot1(i,1)*Cpr+kvot2(i,1)*(a7+b7*TB1(i,1)+c7*TB1(i,1).^2+d7*TB1(i,1).^3)*invMl*10^3+kvot3(i,1)*(ao+bo*TB1(i,1)+co*TB1(i,1).^2+do*TB
1(i,1).^3)*invMo*10^3]; 
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deltaT=[deltaT;(T6(i,1)-T5)]; 
  
T2=[T2; TB1(i,1)-(deltaT(i,1).*CPLTMEDEL2(i,1)*m4)/(mb(i,1).*CPB_TB1(i,1))]; 
  
EIN_BLANDKAMMARE=[EIN_BLANDKAMMARE;Er+(a7+b7*(T7_ny(i,1))+c7*(T7_ny(i,1)).^2+d7*(T7_ny(i,1)).^3)*invMl*10^3*m4*T7_ny(i,1)
+mo(i,1)*Hobiss]; 
  
EUT_BLANDKAMMARE=[EUT_BLANDKAMMARE;mb(i,1)*Cpb_ny(i,1)*TB(i,1)]; 
  
  
Q_ANGA_SOM_TAS_UPP=[Q_ANGA_SOM_TAS_UPP; mo(i,1)*(Hko-Ho)+mo(i,1)*deltahfg+mo(i,1)*(Hoprim-Hma)]; %[j/s] 
  
Q_LUFT_SOM_TAS_UPP=[Q_LUFT_SOM_TAS_UPP; m4*CPLTMEDEL2(i,1)*(T6(i,1)-T5)];  %[J/s] 
  
SAMMANLAGD_Q_SOM_TAS_UPP=[SAMMANLAGD_Q_SOM_TAS_UPP; Q_ANGA_SOM_TAS_UPP(i,1)+Q_LUFT_SOM_TAS_UPP(i,1)]; 
  
ENERGI_KVAR_EFTER_VVX1=[ENERGI_KVAR_EFTER_VVX1; T2(i,1)*CPB_TB1(i,1)*mb(i,1)]; %[J/s] 
  
ENERGI_IN_I_PRIMARKRETS_UTAN_RETUR=[ENERGI_IN_I_PRIMARKRETS_UTAN_RETUR;Er+m4*Hin1bar+mo(i,1)*Ho]; %[J/s] 
  
deltaT1=[deltaT1; T6(i,1)-T7_ny(i,1)]; 
  
E_LUFT=[E_LUFT; CPLTMEDEL1(i,1)*m4*deltaT1(i,1)]; 
  
i=i+1; 
end 
T2_celsius=T2-273.15 
  
%% 
%TURBIN ENERGI BERÄKNINGAR  
  
deltaHA=(Hoprim-Hobiss); %Fixerad  
E_TURBIN_ANGA_NYTTIG= mo.*deltaHA; %[J/KG] 
deltaHL=(Hut3bar-Hin1bar);                                         %Fixerad 
E_KOMPRESSOR=m4*deltaHL;                                           %Fixerad 
  
E_TURBIN_LUFT_NYTTIG=E_LUFT-E_KOMPRESSOR; 
E_TOTAL_NYTTIG=E_TURBIN_LUFT_NYTTIG+E_TURBIN_ANGA_NYTTIG; 
                                     
elverkningsgrad=0.9;                                               %Fixerad     
  
El_effekt=E_TOTAL_NYTTIG*0.9 
  
  
%%                                MODELL MED ÅNGA SCENARIO A 
%                                 Utan retur utav ånga  
  
                                  %FALL 1 
                                  %[UT:4BAR,250C] PÅ ÖVERHETTAD ÅNGA 
                                  %[IN:4BAR,15C]PÅ INKOMMANDE MATARVATTEN 
                                   
                                  %[UT:3BBAR,165C]PÅ INKOMMANDE LUFT EFTER KOMPRESSOR 
                                  %[IN:1BAR,15C]PÅ INKOMMANDE LUFT TILL KOMPRESSOR 
  
%                                 ¤ [ANTAGNA VÄRDEN] 
%                                 # PARAMETRAR TAGNA IFRÅNREFERENSFALL,Baseline_EBK_VKB COMPOWER 
                                                 
                                  %OLA VESTBERG  
                                  %CARL KAJNÄS 
  
%% 
clc 
clear all  
close all 
  
%% 
                                %FIXA PARAMETRAR  
  
Pe=1;                           %[Bar] ¤ 
Pf=3;                           %[Bar] ¤ 
Kl=1.4; 
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ny_is_t=0.857;                    %LHV taget ifrån Baseline_EBK_VKB COMPOWER # 
  
Tamb=288.15;                    %[K] ¤ 
m4=0.05;                        %[kg/s] ¤ 
  
%KOMPRESSOR PARAMETRAR  
  
Hin1bar=275*10^3;               %[1bar,15c,Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58] 
Hut3bar=436*10^3;               %[3bar,165c,Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58] 
T5=438.15;                      %[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58] 
T5_celsius=T5-273.15;           %[C] 
  
  
%BRÄNNAR PARAMETRAR  
  
Cpr=1347;                       %[J/Kg*K], # 
  
  
LHV=5*10^7;                     %[J/kg], # 
  
  
mfuel=0.0003074;                %[kg/s] ,[Taget ifrån teoretiska stociometriska förbränningen för CH4] 
                                %[mluft=17.19*mfuel] 
                                 
  
mluft=0.00528;                  %[Kg/s] , [Taget ifrån teoretiska stociometriska förbränningen för CH4] 
  
Cplkonstant=1006;               %[J/kg*K] ,Antas konstant här,[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58]  
  
qrokgas=LHV*mfuel+Cplkonstant*mluft*Tamb; %[J/s] 
  
mrokgas=mluft+mfuel;            %[J/Kg] 
  
%BERÄKNING AV TEMPERATUR PÅ RÖKGAS (T1) 
  
T1=(qrokgas)/(Cpr*mrokgas);     %[K] 
T1_celsius=T1-273.15;           %[C] 
  
Er=Cpr*T1*mrokgas;              %[J/kg] 
%% 
%VARIERANDE MASSFLÖDE FÖR ÅNGA    
f1=0.01*m4;                     %[ 3% av m4 ] 
f2=0.01*m4;                     %[ 1% av m4 ] 
f3=0.07*m4;                     %[ 7% av m4 ] 
  
mo=(f1:f2:f3)'; 
%% 
%                               FALL SPECIFIKA PARAMETRAR  
%Förvärmning 
  
Hko=610.64*10^3;                %[J/Kg],%[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 12,17, EKV 4.12,6.41] 
Ho=84.98*10^3;                  %[J/Kg],%[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 12,17, EKV 4.12,6.41] 
  
%Evaporation  
deltahfg=2129.2*10^3; %[J/Kg] 
  
%Överhettning  
Hoprim=2964.5*10^3; %[J/Kg] 
Hma=2739.8*10^3;    %[J/Kg] 
  
%Efter expansion igenom turbin  
Hoisbiss=2720*10^3; %[J/Kg] 
Hobiss=2755*10^3;   %[J/Kg] 
  
%% 
%ISENTROPISK EXPANSION TURBIN LUFT 
  
AA=(Pe/Pf)^((Kl-1)/(Kl)); 
A=(1-ny_is_t*(1-AA)); 
  
%% 
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%VVX1 
  
e=0.9;               % # 
  
%%  
%kvoter för cp blandning 
mb=mrokgas+m4; 
kvot1=mrokgas/mb; 
kvot2=m4/mb; 
  
invMl=1/28.97;      %[Kmol/kg] 
  
  
  
B=[]; 
ii=length(mo); 
i=1; 
  
while i <= ii 
%Beräkning av ångbildningsvärme för olika massflöden 
  
B=[B;(mo(i,1)*(Hko-Ho)+mo(i,1)*deltahfg+mo(i,1)*(Hoprim-Hma))./(mb)]; 
  
  
i=i+1; 
end  
  
%% 
%DEF AV KOEFFICIENTER TILL CP FÖR VATTENÅNGA BERÄKNING 
  
a7=28.11; 
b7=0.1967*10^(-2); 
c7=0.4802*10^(-5); 
d7=-1.966*10^(-9); 
  
%% 
TB=[]; 
i=1; 
  
while i <= ii 
  
%LÖSNING UTAV EKVATIONS SYSTEM FÖR ATT ERHÅLLA TB 
  
syms x 
  
Cpb=kvot1*Cpr+kvot2*(a7+b7*x+c7*x^2+d7*x^3)*invMl*10^3; 
  
T7=(x*e-(B(i,1)*e)/(Cpb)+T5-T5*e)*A; 
  
TBB=vpasolve((a7+b7*(T7)+c7*(T7)^2+d7*(T7)^3)*invMl*m4*(T7)*10^3-mb*Cpb*x == -Er ,x); 
TB=[TB; TBB(1,1)]; 
i=i+1; 
end 
TB_celsius=TB-273.15 
  
%% 
%BERÄKNING AV T7,T6,TB1 och Cpb 
  
T7_ny=[]; 
T6=[]; 
TB1=[]; 
Cpb_ny=[]; 
i=1; 
  
while i <= ii 
Cpb_ny=[Cpb_ny ; kvot1*Cpr+kvot2*(a7+b7*TB(i,1)+c7*TB(i,1).^2+d7*TB(i,1).^3)*invMl*10^3]; 
T7_ny=[T7_ny ; ( TB(i,1)*e+ T5 - T5*e - (B(i,1)*e)/(Cpb_ny(i,1)) )*A]; 
T6=[T6 ; T7_ny(i,1)./A]; 
TB1=[TB1; (T7_ny(i,1)-T5*A)/(e*A)+T5]; 
i=i+1; 
end 
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T7_ny_celsius=T7_ny-273.15 
T6_celsius=T6-273.15 
TB1_celsius=TB1-273.15 
  
  
%% %BERÄKNING AV CPLUFT FÖR TURBIN FÖR T6,T7 och T5 
  
CPLT6=[]; 
CPLT7=[]; 
CPLTMEDEL1=[]; 
i=1; 
while i <= ii 
CPLT6=[CPLT6 ;(a7+b7*(T6(i,1))+c7*(T6(i,1)).^2+d7*(T6(i,1)).^3)*invMl*10^3]; 
CPLT7=[CPLT7;(a7+b7*(T7_ny(i,1))+c7*(T7_ny(i,1)).^2+d7*(T7_ny(i,1)).^3)*invMl*10^3]; 
CPLTMEDEL1=[CPLTMEDEL1; CPLT6(i,1)*0.5+CPLT7(i,1)*0.5]; 
i=i+1; 
end  
  
CPLT5=(a7+b7*(T5)+c7*(T5)^2+d7*(T5)^3)*invMl*10^3; 
CPLTMEDEL2=CPLT5*0.5+CPLT6*0.5; 
  
%% 
%BERÄKNIG AV T2, OCH ENERGIER I SYSTEM 
CPB_TB1=[]; 
deltaT=[]; 
T2=[]; 
EIN_BLANDKAMMARE=[]; 
EUT_BLANDKAMMARE=[]; 
Q_ANGA_SOM_TAS_UPP=[]; 
Q_LUFT_SOM_TAS_UPP=[]; 
SAMMANLAGD_Q_SOM_TAS_UPP=[]; 
ENERGI_KVAR_EFTER_VVX1=[]; 
ENERGI_IN_I_PRIMARKRETS_UTAN_RETUR=[]; 
deltaT1=[]; 
E_LUFT=[]; 
E_TURBIN_LUFT_NYTTIG=[]; 
  
i=1; 
while i <= ii 
     
CPB_TB1=[CPB_TB1; kvot1*Cpr+kvot2*(a7+b7*TB1(i,1)+c7*TB1(i,1).^2+d7*TB1(i,1).^3)*invMl*10^3]; 
  
deltaT=[deltaT;abs((T6(i,1)-T5))]; 
  
T2=[T2; TB1(i,1)-(deltaT(i,1).*CPLTMEDEL2(i,1)*m4)/(mb*CPB_TB1(i,1))]; 
  
EIN_BLANDKAMMARE=[EIN_BLANDKAMMARE;Er+(a7+b7*(T7_ny(i,1))+c7*(T7_ny(i,1)).^2+d7*(T7_ny(i,1)).^3)*invMl*10^3*m4*T7_ny(i,1)
]; 
  
EUT_BLANDKAMMARE=[EUT_BLANDKAMMARE;mb*Cpb_ny(i,1)*TB(i,1)]; 
  
  
Q_ANGA_SOM_TAS_UPP=[Q_ANGA_SOM_TAS_UPP; mo(i,1)*(Hko-Ho)+mo(i,1)*deltahfg+mo(i,1)*(Hoprim-Hma)]; %[j/s] 
  
Q_LUFT_SOM_TAS_UPP=[Q_LUFT_SOM_TAS_UPP; m4*CPLTMEDEL2(i,1)*(T6(i,1)-T5)];  %[J/s] 
  
SAMMANLAGD_Q_SOM_TAS_UPP=[SAMMANLAGD_Q_SOM_TAS_UPP; Q_ANGA_SOM_TAS_UPP(i,1)+Q_LUFT_SOM_TAS_UPP(i,1)]; 
  
ENERGI_KVAR_EFTER_VVX1=[ENERGI_KVAR_EFTER_VVX1; T2(i,1)*CPB_TB1(i,1)*mb]; %[J/s] 
  
ENERGI_IN_I_PRIMARKRETS_UTAN_RETUR=[ENERGI_IN_I_PRIMARKRETS_UTAN_RETUR;Er+m4*Hin1bar+mo(i,1)*Ho]; %[J/s] 
  
deltaT1=[deltaT1; abs(T6(i,1)-T7_ny(i,1))]; 
  
E_LUFT=[E_LUFT; CPLTMEDEL1(i,1)*m4*deltaT1(i,1)]; 
  
i=i+1; 
end 
T2_celsius=T2-273.15 
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%% 
%TURBIN ENERGI BERÄKNINGAR  
  
deltaHA=(Hoprim-Hobiss); %Fixerad  
  
deltaHL=(Hut3bar-Hin1bar);                                         %Fixerad 
E_KOMPRESSOR=m4*deltaHL;                                           %Fixerad 
  
E_TURBIN_LUFT_NYTTIG=E_LUFT-E_KOMPRESSOR; 
  
                                     
elverkningsgrad=0.9;                                               %Fixerad     
  
El_effekt=E_TURBIN_LUFT_NYTTIG*0.9 
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Bilaga 2B 
 

MATLAB-kod för simulering av begränsad ångkretsmodell av ET10 – Scenario B 
Första sektionen kod i denna bilaga är med retur av ånga, nästkommande kod är för utan retur av ånga.  
Koden är för fall 1 men genom att ändra parametrar för ångan kan fall 2 och fall 3 erhållas.  
För fall 2 använd istället mellan rad 79-93 i kod för fall 1 
 
%Förvärmning  
Hko=610.64*10^3;            %[J/Kg] 
Ho=84.98*10^3;              %[J/Kg] 
  
  
%Evaporation  
deltahfg=2129.2*10^3;       %[J/Kg] 
  
%Överhettning  
Hoprim=3067.1*10^3; %[J/Kg] 
Hma=2739.8*10^3;    %[J/Kg] 
  
%Efter expansion igenom turbin  
Hoisbiss=2785*10^3; %[J/Kg] 
Hobiss=2825.3*10^3; %[J/Kg] 
 
För fall 3 använd istället mellan rad 79-93 i kod för fall 1 
%Förvärmning  
Hko=610.64*10^3;            %[J/Kg] 
Ho=84.98*10^3;              %[J/Kg] 
  
  
%Evaporation  
deltahfg=2129.2*10^3;       %[J/Kg] 
  
%Överhettning  
Hoprim=3273.9*10^3; %[J/Kg] 
Hma=2739.8*10^3;    %[J/Kg] 
  
%Efter expansion igenom turbin  
Hoisbiss=2910*10^3; %[J/Kg] 
Hobiss=2962*10^3; %[J/Kg] 
 
 
 
 
 
%%                                --MODELL MED ÅNGA SCENARIO B-- 
  
%                                           FALL 1 
%                             [UT:4BAR,250C] PÅ ÖVERHETTAD ÅNGA   
%                             [IN:4BAR,15C]PÅ INKOMMANDE MATARVATTEN  
                                   
%                             [UT:3BBAR,165C]PÅ INKOMMANDE LUFT EFTER KOMPRESSOR  
%                             [IN:1BAR,15C]PÅ INKOMMANDE LUFT TILL KOMPRESSOR  
  
%                             ¤ ANTAGNA VÄRDEN 
%                                     
%                             # PARAMETRAR TAGNA IFRÅN 
%                             REFERENSFALL,Baseline_EBK_VKB COMPOWER 
                                                 
  
%                                        -OLA VESTBERG  
%                                        -CARL KAJNÄS 
%                                        -VT 2014 
%% 
clc 
clear all  
close all 
  
%% 
%                                    --DEFINITION AV PARAMETRAR --  
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Pe=1;                       %[Bar]  ¤ 
Pf=3;                       %[Bar]  ¤ 
  
Kl=1.4; 
%Kl=1.33 %minsking med 5% 
  
ny_is_t=0.857;              %Taget ifrån Baseline_EBK_VKB COMPOWER # 
Tamb=288.15;                %[K]    # 
  
m4=0.05;                        %[kg/s] ¤ 
%m4=0.0525                      %Ökning med 5% 
%m4=0.0475                      %Minsking med 5% 
  
  
%                                 --KOMPRESSOR PARAMETRAR--  
  
Hin1bar=275*10^3;           %[J/Kg],[1bar,15c,Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58]     
Hut3bar=436*10^3;           %[J/Kg],[3bar,165c,Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58] 
T5=438.15;                  %[165celsius],[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58] 
  
%                                 --FÖRBRÄNNINGS PARAMETRAR--  
  
Cpr=1347;                   %[J/Kg*K] # 
%Cpr=1413.3 %Ökning med 5% 
%Cpr=1279.7  %minsking med 5% 
  
LHV=5*10^7;                 %[J/KG] # 
  
mfuel=0.0003074;            %[KG/S] ,[Taget ifrån teoretiska stociometriska förbränningen för CH4] 
                            %[mluft=17.19*mfuel] 
                             
%mfuel=0.00032277               %Ökning med 5%                                  
%mfuel=0.0002903               %Minsking med 5%                             
                             
mluft=0.00528;              %[Kg/s] ,[Taget ifrån teoretiska stociometriska förbränningen för CH4] 
  
%                                   --MASSFLÖDE FÖR ÅNGAN--    
f1=0.01*m4;                     %[ 3% av m4 ] 
f2=0.01*m4;                     %[ 1% av m4 ] 
f3=0.07*m4;                     %[ 7% av m4 ] 
  
mo=(f1:f2:f3)';             %[KG/S] 
  
Cplkonstant=1006;           %[J/kg*K] ,Antas konstant här,[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58] 
  
qrokgas=LHV*mfuel+Cplkonstant*mluft*Tamb; %[J/S] 
  
mrokgas=mluft+mfuel;        %[J/Kg] 
  
%                           --BERÄKNING AV TEMPERATUR PÅ RÖKGAS (T1)-- 
  
T1=(qrokgas)/(Cpr*mrokgas); %[K] 
T1_celsius=T1-273.15;       %[C] 
  
Er=Cpr*T1*mrokgas;          %[J/KG] 
  
%% 
%                              --PARAMETRAR FÖR ÅNGA--   
  
%Förvärmning  
Hko=610.64*10^3;            %[J/Kg] 
Ho=84.98*10^3;              %[J/Kg] 
  
  
%Evaporation  
deltahfg=2129.2*10^3;       %[J/Kg] 
  
%Överhettning  
Hoprim=2964.5*10^3;         %[J/Kg] 
Hma=2739.8*10^3;            %[J/Kg] 
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%Efter expansion igenom turbin  
Hoisbiss=2720*10^3;         %[J/Kg] 
Hobiss=2755*10^3;           %[J/Kg] 
  
%% 
%ISENTROPISK EXPANSION TURBIN LUFT 
  
AA=(Pe/Pf)^((Kl-1)/(Kl));   %[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 12,17, EKV 4.12,6.41] 
A=(1-ny_is_t*(1-AA));       %[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 12,17, EKV 4.12,6.41] 
  
%% 
%                                 --LUFTVÄRMEVÄXLAREN-- 
  
e=0.9;                      %Effektivness # 
%e=0.9450 %ökning 5% 
%e=0.8550 %minsking 5% 
%%  
%                --DEFENITION AV MASSFLÖDEN OCH KVOTER TILL EKVATIONSLÖSNING-- 
  
mb=[]; 
kvot1=[]; 
kvot2=[]; 
kvot3=[]; 
  
  
ii=length(mo); 
i=1; 
while i <= ii 
  
mb=[mb; mrokgas+m4+mo(i,1)];   %[KG/S] 
  
kvot1=[kvot1; mrokgas./mb(i,1)]; 
kvot2=[kvot2;m4./mb(i,1)]; 
kvot3=[kvot3; mo(i,1)./mb(i,1)]; 
invMl=1/28.97;                  %[Kmol/KG] 
invMo=1/18.015;                 %[Kmol/KG] 
  
i=i+1; 
end  
%% 
%                             --DEFENITION AV KOEFFICIENTER TILL CP FÖR LUFT BERÄKNING-- 
  
a7=28.11; 
b7=0.1967*10^(-2); 
c7=0.4802*10^(-5); 
d7=-1.966*10^(-9); 
  
%% 
%                             --DEFENTION AV KOEFFICIENTER TILL CP FÖR VATTENÅNGA BERÄKNING-- 
  
ao=32.24; 
bo=0.1923*10^(-2); 
co=1.055*10^(-5); 
do=-3.595*10^(-9); 
  
%% 
%                                       --BERÄKNING AV X , DÄR X=TB-- 
TB=[]; 
i=1; 
while i <= ii 
syms x 
  
T7(x)=e*A*(x-T5)+A*T5; 
  
Cpb(x)=kvot1(i,1)*Cpr+kvot2(i,1)*(a7+b7*x+c7*x^2+d7*x^3)*invMl*10^3+kvot3(i,1)*(ao+bo*x+co*x^2+do*x^3)*invMo*10^3; 
  
TBB=vpasolve((a7+b7*(T7(x))+c7*(T7(x))^2+d7*(T7(x))^3)*invMl*m4*(T7(x))*10^3-mb(i,1)*Cpb(x)*x == -mo(i,1)*Hobiss-Er ,x ); 
TB=[TB;TBB(1,1)]; 
i=i+1; 
end 
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TB_celsius=TB-273.15 
  
%% 
%                                        --BERÄKNING AV T7,T6,CPB,CPLT7,--  
T7=[]; 
T6=[]; 
Cpb=[]; 
CPLT7=[]; 
CPLT6=[]; 
  
i=1; 
while i <= ii 
T7=[T7 ; e*A*(TB(i,1)-T5)+A*T5]; 
T6=[T6 ; e*(TB(i,1)-T5)+T5]; 
Cpb=[Cpb;kvot1(i,1)*Cpr+kvot2(i,1)*(a7+b7*TB(i,1)+c7*TB(i,1).^2+d7*TB(i,1).^3)*invMl*10^3+kvot3(i,1)*(ao+bo*TB(i,1)+co*TB(i,1).^2+do
*TB(i,1).^3)*invMo*10^3]; 
CPLT7=[CPLT7;(a7+b7*(T7(i,1))+c7*(T7(i,1)).^2+d7*(T7(i,1)).^3)*invMl*10^3]; 
CPLT6=[CPLT6;(a7+b7*(T6(i,1))+c7*(T6(i,1)).^2+d7*(T6(i,1)).^3)*invMl*10^3]; 
i=i+1; 
end 
T6_celsius=T6-273.15 
T7_celsius=T7-273.15 
%% 
%                                             --BERÄKNING AV TB1,T2,CPTB1--  
  
deltaH=(Hoprim-Ho);            %[J/KG] 
CPLT5=(a7+b7*(T5)+c7*(T5).^2+d7*(T5).^3)*invMl*10^3; %[J/KG*K] 
  
deltaT1=[]; 
TB1=[]; 
CPTB1=[]; 
T2=[]; 
CP_MEDEL65=[]; 
CP_MEDEL67=[]; 
  
  
i=1; 
while i <= ii 
CP_MEDEL65=[CP_MEDEL65;CPLT6(i,1)*0.5+CPLT5*0.5]; 
CP_MEDEL67=[CP_MEDEL67;CPLT6(i,1)*0.5+CPLT7(i,1)*0.5]; 
  
deltaT1=[deltaT1;(T6(i,1)-T5)]; 
TB1=[TB1 ; TB(i,1)-(m4*CP_MEDEL65(i,1).*deltaT1(i,1))./(mb(i,1).*Cpb(i,1))]; 
  
CPTB1=[CPTB1;kvot1(i,1)*Cpr+kvot2(i,1)*(a7+b7*TB1(i,1)+c7*TB1(i,1).^2+d7*TB1(i,1).^3)*invMl*10^3+kvot3(i,1)*(ao+bo*TB1(i,1)+co*TB1
(i,1).^2+do*TB1(i,1).^3)*invMo*10^3]; 
  
T2=[T2;TB1(i,1)-(mo(i,1)*deltaH)./(mb(i,1).*CPTB1(i,1))]; 
i=i+1; 
end  
  
T2_celsius=T2-273.15 
TB1_celsius=TB1-273.15 
disp('OM TB1_celsius är mindre än referensfalles överhettnings temp är detta fysikaliskt omöjligt')  
  
%%  
%                                        --BERÄKING AV ENERGIER-- 
  
EIN_BLANDKAMMARE=[];        %Kontroll av energi för ekvationssystem 
EUT_BLANDKAMMARE=[];        %Kontroll av energi för ekvationssystem 
Q_LUFT_SOM_TAS_UPP=[];      %Energi som avges ifrån primärkrets till luft 
Q_ANGA_SOM_TAS_UPP=[];      %Energi som avges ifrån primärkrets till ånga 
Q_TOTAL_SOM_AVGES=[];       %Totala energin som avges ifrån primärkretsen 
Q_PRIMARKRETS_VID_TB1=[];   %Kontroll energi  
E_UTAN_RETUR=[];            %Kontroll energi, Energi som finns innnan returerna   
deltaT2=[]; 
E_LUFT=[]; 
  
i=1; 
while i <= ii 
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EIN_BLANDKAMMARE=[EIN_BLANDKAMMARE; Er+CPLT7(i,1).*m4*T7(i,1)+mo(i,1)*Hobiss]; 
EUT_BLANDKAMMARE=[EUT_BLANDKAMMARE; mb(i,1).*Cpb(i,1).*TB(i,1)]; 
  
Q_LUFT_SOM_TAS_UPP=[Q_LUFT_SOM_TAS_UPP; m4*CP_MEDEL65(i,1).*(T6(i,1)-T5)]; 
  
Q_PRIMARKRETS_VID_TB1=[Q_PRIMARKRETS_VID_TB1;CPTB1(i,1).*mb(i,1)*TB1(i,1)]; 
Q_ANGA_SOM_TAS_UPP=[Q_ANGA_SOM_TAS_UPP; mo(i,1)*(Hko-Ho)+mo(i,1)*deltahfg+mo(i,1)*(Hoprim-Hma)]; 
  
Q_TOTAL_SOM_AVGES=[Q_TOTAL_SOM_AVGES;Q_LUFT_SOM_TAS_UPP(i,1)+Q_ANGA_SOM_TAS_UPP(i,1)]; 
E_UTAN_RETUR=[E_UTAN_RETUR; Er+m4*Hin1bar+mo(i,1)*Ho]; 
  
deltaT2=[deltaT2; T6(i,1)-T7(i,1)]; 
E_LUFT=[E_LUFT; CP_MEDEL67(i,1)*m4*deltaT2(i,1)]; 
  
i=i+1; 
end 
  
%% 
%                                           --TURBIN ENERGI BERÄKNINGAR--  
  
deltaHA=(Hoprim-Hobiss);                                           %Fixerad  
E_TURBIN_ANGA_NYTTIG= mo.*deltaHA;                                 %[J/KG] 
deltaHL=(Hut3bar-Hin1bar);                                         %Fixerad 
E_KOMPRESSOR=m4*deltaHL;                                           %Fixerad 
  
E_TURBIN_LUFT_NYTTIG=E_LUFT-E_KOMPRESSOR; 
E_TOTAL_NYTTIG=E_TURBIN_LUFT_NYTTIG+E_TURBIN_ANGA_NYTTIG; 
                                     
elverkningsgrad=0.9;                                               %Fixerad     
  
El_effekt=E_TOTAL_NYTTIG*0.9 
 
%%                                --MODELL MED ÅNGA SCENARIO B-- 
  
%                                     FALL 1 utan ång retur  
  
%                             [UT:4BAR,250C] PÅ ÖVERHETTAD ÅNGA   
%                             [IN:4BAR,15C]PÅ INKOMMANDE MATARVATTEN  
                                   
%                             [UT:3BBAR,165C]PÅ INKOMMANDE LUFT EFTER KOMPRESSOR  
%                             [IN:1BAR,15C]PÅ INKOMMANDE LUFT TILL KOMPRESSOR  
  
%                             ¤ ANTAGNA VÄRDEN 
%                                     
%                             # PARAMETRAR TAGNA IFRÅN 
%                             REFERENSFALL,Baseline_EBK_VKB COMPOWER 
                                                 
  
%                                        -OLA VESTBERG  
%                                        -CARL KAJNÄS 
%                                        -   2014 
%% 
clc 
clear all  
close all 
  
%% 
%                                    --DEFINITION AV PARAMETRAR --  
  
Pe=1;                       %[Bar]  ¤ 
Pf=3;                       %[Bar]  ¤ 
Kl=1.4; 
ny_is_t=0.857;              %Taget ifrån Baseline_EBK_VKB COMPOWER # 
Tamb=288.15;                %[K]    # 
m4=0.05;                    %[kg/s] # 
  
%                                 --KOMPRESSOR PARAMETRAR--  
  
Hin1bar=275*10^3;           %[J/Kg],[1bar,15c,Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58]     
Hut3bar=436*10^3;           %[J/Kg],[3bar,165c,Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58] 
T5=438.15;                  %[165celsius],[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58] 
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%                                 --FÖRBRÄNNINGS PARAMETRAR--  
  
Cpr=1347;                   %[J/Kg*K] # 
  
LHV=5*10^7;                 %[J/KG] # 
  
mfuel=0.0004074;            %[KG/S] ,[Taget ifrån teoretiska stociometriska förbränningen för CH4] 
                            %[mluft=17.19*mfuel] 
                             
mluft=0.00528;              %[Kg/s] ,[Taget ifrån teoretiska stociometriska förbränningen för CH4] 
  
%                                   --MASSFLÖDE FÖR ÅNGAN--    
f1=0.01*m4;                     %[ 3% av m4 ] 
f2=0.01*m4;                     %[ 1% av m4 ] 
f3=0.07*m4;                     %[ 7% av m4 ] 
  
mo=(f1:f2:f3)';             %[KG/S] 
  
Cplkonstant=1006;           %[J/kg*K] ,Antas konstant här,[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 58] 
  
qrokgas=LHV*mfuel+Cplkonstant*mluft*Tamb; %[J/S] 
  
mrokgas=mluft+mfuel;        %[J/Kg] 
  
%                           --BERÄKNING AV TEMPERATUR PÅ RÖKGAS (T1)-- 
  
T1=(qrokgas)/(Cpr*mrokgas); %[K] 
T1_celsius=T1-273.15;       %[C] 
  
Er=Cpr*T1*mrokgas;          %[J/KG] 
  
%% 
%                              --PARAMETRAR FÖR ÅNGA--   
  
%Förvärmning  
Hko=610.64*10^3;            %[J/Kg] 
Ho=84.98*10^3;              %[J/Kg] 
  
  
%Evaporation  
deltahfg=2129.2*10^3;       %[J/Kg] 
  
%Överhettning  
Hoprim=2964.5*10^3;         %[J/Kg] 
Hma=2739.8*10^3;            %[J/Kg] 
  
%Efter expansion igenom turbin  
Hoisbiss=2720*10^3;         %[J/Kg] 
Hobiss=2755*10^3;           %[J/Kg] 
  
%% 
%ISENTROPISK EXPANSION TURBIN LUFT 
  
AA=(Pe/Pf)^((Kl-1)/(Kl));   %[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 12,17, EKV 4.12,6.41] 
A=(1-ny_is_t*(1-AA));       %[Formelsamling H.havtun Tabell.sid 12,17, EKV 4.12,6.41] 
  
%% 
%                                 --LUFTVÄRMEVÄXLAREN-- 
  
e=0.9;                      %Effektivness # 
  
%%  
%                --DEFENITION AV MASSFLÖDEN OCH KVOTER TILL EKVATIONSLÖSNING-- 
  
mb=mrokgas+m4;   %[KG/S] 
  
kvot1=mrokgas/mb; 
kvot2=m4/mb; 
  
invMl=1/28.97;                  %[Kmol/KG] 
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%% 
%                             --DEFENITION AV KOEFFICIENTER TILL CP FÖR LUFT BERÄKNING-- 
  
a7=28.11; 
b7=0.1967*10^(-2); 
c7=0.4802*10^(-5); 
d7=-1.966*10^(-9); 
  
%% 
%                                       --BERÄKNING AV X , DÄR X=TB--TB=[]; 
syms x 
  
T7(x)=e*A*(x-T5)+A*T5; 
  
Cpb(x)=kvot1*Cpr+kvot2*(a7+b7*x+c7*x^2+d7*x^3)*invMl*10^3; 
  
TB=vpasolve((a7+b7*(T7(x))+c7*(T7(x))^2+d7*(T7(x))^3)*invMl*m4*(T7(x))*10^3-mb*Cpb(x)*x == -Er ,x,[0 1500] ); 
  
TB_celsius=TB-273.15 
  
%% 
%                                        --BERÄKNING AV T7,T6,CPB,CPLT7,--  
  
T7=e*A*(TB-T5)+A*T5; 
T6=e*(TB-T5)+T5; 
Cpb=kvot1*Cpr+kvot2*(a7+b7*TB+c7*TB^2+d7*TB^3)*invMl*10^3; 
CPLT7=(a7+b7*T7+c7*T7^2+d7*T7^3)*invMl*10^3; 
CPLT6=(a7+b7*T6+c7*T6^2+d7*T6^3)*invMl*10^3; 
  
T6_celsius=T6-273.15 
T7_celsius=T7-273.15 
%% 
%                                             --BERÄKNING AV TB1,CPTB1,CLT5--  
  
deltaH=(Hoprim-Ho);            %[J/KG] 
  
CPLT5=(a7+b7*(T5)+c7*(T5).^2+d7*(T5).^3)*invMl*10^3; %[J/KG*K] 
  
CP_MEDEL65=CPLT6*0.5+CPLT5*0.5; 
CP_MEDEL67=CPLT6*0.5+CPLT7*0.5; 
  
deltaT1=T6-T5; 
TB1=TB-(m4*CP_MEDEL65*deltaT1)/(mb*Cpb); 
  
CPTB1=kvot1*Cpr+kvot2*(a7+b7*TB1+c7*TB1^2+d7*TB1^3)*invMl*10^3; 
  
TB1_celsius=TB1-273.15 
  
Q_TB1=mb*TB1*CPTB1 
%%  
%                                        --BERÄKING AV ENERGIER-- 
  
EIN_BLANDKAMMARE=Er+CPLT7*m4*T7 
EUT_BLANDKAMMARE=mb*Cpb*TB 
  
ii=length(mo); 
ANGBILDNINGSVARME=[]; 
T2=[]; 
  
i=1; 
while i<=ii 
     
ANGBILDNINGSVARME=[ANGBILDNINGSVARME; mo(i,1)*deltaH]; 
     
T2=[T2;TB1-(mo(i,1)*deltaH)./(mb*CPTB1)]; 
i=i+1; 
end 
  
T2_celsius=T2-273.15 
%% 



84 
 

%                        -Beräkning av turbin effekten som luften ger-- 
  
deltaT2=T6-T7; 
  
E_LUFT=CP_MEDEL67*m4*deltaT2;                               
deltaHL=(Hut3bar-Hin1bar);                                         %Fixerad 
E_KOMPRESSOR=m4*deltaHL;                                           %Fixerad 
  
E_TURBIN_LUFT_NYTTIG=E_LUFT-E_KOMPRESSOR; 
                                  
elverkningsgrad=0.9;                                               %Fixerad     
El_effekt=E_TURBIN_LUFT_NYTTIG*0.9 
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Bilaga 3 
 

Övriga resultat 
Här redovisas de resultat som ej visats i resultatdelen i rapporten. I figur 1 och 2 nedan visas 
simuleringsfallen för scenario A där högre massflöde bränsle, figur 1 för  ̇  = 0,4074 g/s och figur 2 
för  ̇  = 0,4574 g/s. Resultaten genom plottarna i dessa figurer är analoga med det resultat som 
visats i resultatkapitlet (Kap. 5, Begränsad ångkretsmodell för ET10 – Scenario A) för  ̇  = 0,4074 g/s, 
varför dessa utelämnats där. I dessa figurer nedan kan ses att trenden är densamma, att ett ökat 
massflöde ånga enbart bidrar med att sänka eleffekten. För vidare hänvisning av övriga parametrar, 
se kapitel 5. 
 

 
Figur 1. Plottar för Scenario A. T v eleffekt som funktion av massflöde ånga för fall 1, 2 och 3 samt t h 
temperaturer i kretsen som funktion av massflöde ånga för fall 1 (  =250℃) och  ̇  = 0,4074 g/s. 

 

 
Figur 2. Plottar för Scenario A. T v eleffekt som funktion av massflöde ånga för fall 1, 2 och 3 samt t h 
temperaturer i kretsen som funktion av massflöde ånga för fall 1 (  =250℃) och  ̇  = 0,4574 g/s. 
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Bilaga 4 
 

Referensdata 
I denna bilaga, genom tabell 1, redovisas referensdata i form av verkliga driftfall som har använts för 
grundmodellen. Denna tabell har legat som underlag då man valt att acceptera och gå vidare med 
grundmodellen för att utveckla den begränsade ångkretsmodellen. I tabell 4 (Kap. 5, Grundmodell av 
ET10) kan ses utdrag ur tabell 1 nedan för temperaturer som sedan jämförts med 
simuleringsresultatet av grundmodellen.  
 
Tabell 1. Referensdata från driftfall 1707, 1744, 1758. [Källa: Compower] 

 

Ref. 
fall Tid 

Fuel  
m 

values 

Fuel air 
flow  
(g/s) 

VVX1 
 ∆P gas  
(mbar) 

intake  
m 

intake  
m (g/s) 

Pressure  
comp out  
(bar abs) 

Temp  
comp in  

(°C) 

Temp  
comp out  

(°C) 

Temp in 
turbine  

(°C) 

Temp out  
turbine 

(°C) 

1707 11:54 5216 2,0 6,0 6448 10,5 1,1 28,2 74,2 463,7 446,5 

1744 11:57 5744 5,3 11,1 9648 50,1 1,9 28,1 122,6 599,4 507,5 

1758 11:58 5856 6,0 8,6 9064 40,7 1,7 29,1 116,8 577,6 500,5 

  

Ref. 
fall Tid 

Temp 
Ambient  

(°C) 
HSG  
rpm 

Pressure 
Atmos 
(bar a) 

VVX1  
∆P gas 
(mbar) 

T104 
VVX1  

temp in 
up (°C) 

T104C  
VVX1  

temp in  
low (°C) 

Average 
T104 & 
T104C 

T104D 
VVX1  

temp out 
up (°C) 

VVX1 
Effective- 

ness,   

 1707 11:54 22,7 49020 1,0 15,3 584,2 578,9 581,5 216,2 0,77 

 

1744 11:57 22,8 118320 1,0 65,2 698,7 694,9 696,8 241,6 0,83 

1758 11:58 22,8 102900 1,0 50,6 583,8 580,7 582,2 246,2 0,99 


