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Abstract 
This Bachelor of Science Thesis considers a micro gas turbine that uses air for its cycle in order 
to generate electricity as well as heating water. The purpose of the thesis is to study the possible 
increase of the current output of electrical power for the air cycle by injecting steam. Initially the 
existing thermodynamic cycle of the company Compowers micro gas turbine model ET10 was 
studied in order to understand its thermodynamic process. This was done in cooperation with 
Compower from the background material that was provided by them. Furthermore a range of 
scientific journal articles as well as appropriate literature was studied to illustrate the workings of 
the micro gas turbine. With this theoretical background models for calculation of the 
thermodynamic process could be developed as well as an economic analysis for the planned 
modification of the micro gas turbine. A schematic model of the micro gas turbine with steam 
injection was introduced based on established system boundaries and made assumptions. Based 
on this schematic diagram the equations were organized with the target of calculating the turbine 
output power and from this knowledge calculating the resulting electrical power that can be 
generated by the micro gas turbines generator. The economic analysis was carried out through 
calculations according to the payback-method to establish if modifying the existing process with 
steam injection is economically profitable. The study resulted in a span of successful cases for 
different temperatures and mass flows of the injected steam. A sensitivity analysis of the model 
for calculation showed some sensitivity to variations in steam temperature and a great sensitivity 
in the mass flow of steam. The thesis found in conclusion a resulting increase in output power of       
13,6 % from 6,16 kW to 7,00 kW provided the steam is injected at the turbine inlet with 
temperature 1 043,15 K corresponding to 770 °C, pressure over 3 bar and with a mass flow of 
1,5 % of the mass flow of air. Further improvements of the cycle in the thesis are possible and it 
would be beneficial to simulate steam injection based on experimental rather than ideal data.  



Sammanfattning 
Detta kandidateexamensarbete behandlar en mikrogasturbin som med luft som arbetsmedium 
används för att generera elström samt värma vatten. Syftet med arbetet är att studera den ökning 
av den befintliga turbineffekten som är möjlig genom att modifiera luftcykeln med injicering av 
vattenånga. Inledande studerades den befintliga termodynamiska cykeln i företaget Compowers 
mikrogasturbin modell ET10 för att förstå hur den termodynamiskt fungerar. Detta har skett i 
samråd med Compower utifrån material de tillhandahåller. Vidare studerades en mängd 
vetenskapliga artiklar samt en del litteratur för att få en bild av hur ånginjicerade mikrogasturbiner 
fungerar. Utifrån denna vetskap kunde sedan beräkningsmodeller för den termodynamiska 
processen samt den ekonomiska analysen för modifikationen av mikroturbinen utarbetas. En 
schematisk modell av mikrogasturbinen med ånginjicering introducerat framtogs utifrån 
systemgränser och antaganden. Från denna schematiska bild organiserades ekvationerna för att 
beräkna turbineffekten och från denna den resulterande eleffekten som mikrogasturbinens 
generator kan generera. Den ekonomiska analysen utförs genom beräkning enligt payback-
/återbetalningsmetoden för att se om en modifikation med ånginjicering av den befintliga 
processen är ekonomiskt lönsam.  Arbetet resulterade i ett spann gynnsamma fall för olika 
massflöden och temperaturer på den injicerade ångan. En känslighetsanalys av den framtagna 
beräkningsmodellen påvisade en viss känslighet för variationer i temperatur på ångan och en 
mycket stor känslighet på det massflöde ångan injiceras med. Sammanfattningsvis gav 
ånginjiceringen en maximal effektökning på 13,6 % från cykelns effekt på 6,16 kW till en elektrisk 
uteffekt på 7,00 kW förutsatt att ångan injiceras vid turbininloppet med en temperatur om 1 
043,15 K motsvarande 770 °C, ett tryck över 3 bar och med massflödet 1,5 % av massflödet på 
luft. Utifrån denna studie är det möjligt att vidare utveckla det föreslagna ånginjiceringssystemet 
samt att simulera ånginjiceringen baserat på experimentell data istället för den från Compower 
tillhandahållna idealdata denna studie har som grund.    
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1 Introduktion 
Problem och målbeskrivning 

Kandidatexamensarbetets huvudsakliga mål kan formuleras i följande frågeställning: Hur kan el-
effekten i Compowers mikroturbin förbättras genom att injicera vattenånga i den 
termodynamiska processen och hur mycket kostar detta? 
 
Fokus ligger alltså på att förbättra turbineffekten. Det är viktigt att förstå att en ökning av 
turbineffekten är direkt kopplad till en ökning av den utgående eleffekt som mikrogasturbinens 
generator kan generera. Därför är båda dessa termer kopplade till projektets mål och används 
utbytbart.  

Rapporten för detta kandidatexamensarbete kommer att presentera hur ånginsprutingen kan 
utformas. I detta är det viktigt att bestämma vilken temperatur och vilket massflöde ångan bör ha. 
Rapporten kommer inte att vidare studera hur denna ånginjicering skall konstrueras utan 
avgränsas av den teoretiska ökningen av eleffekten med en viss temperatur och massflöde av 
ånga.   

En ekonomisk analys av modifikationen kommer också att genomföras och jämföras med 
befintlig uppställning av mikrogasturbinen ET10.  

I klartext skall detta kandidatexamensarbete utreda följande mål:  

Hur stor är ökningen av den utgående eleffekten blir med ånginjicering? 

Vilket tryck, temperatur och massflöde bör ångan ha för optimal drift? 

Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna av ånginjiceringen?     
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Litteraturstudie 

Gasturbinen är en roterande motor som extraherar energi från flödet av förbränningsgaserna 
(Soares, 2007). Joule-Braytoncykeln är den enklaste termodynamiska modell som beskriver 
gasturbincykeln. Både den öppna och slutna varianten av cykeln visualiseras i Figur 1, och består 
av tre respektive fyra huvudkomponenter. Den öppna Joule-Braytoncykeln består av en 
kompressor, brännare och en turbin, medan den slutna består av kompressor, värmare, turbin 
och kylare. 

 
Figur 1: Schematisk bild med tillhörande v,p- och s,T-diagram för öppen och sluten Joule-

Braytoncykel. 

Bildkälla: (Ekroth och Granryd, 2006). 

I kompressorn för Joule-Braytoncykeln sker isentropisk (det vill säga med konstant entropi) 
kompression av luft mellan punkten a och b, den komprimerade luften genomgår isobar (med 
konstant tryck) uppvärmning mellan punkterna b och c. Den heta luften med högt tryck 
expanderar därefter isentropiskt genom turbinen där arbete utvinns till punkten d. Mellan d och a 
sker isobar nedkylning av luften genom en kylare för den slutna cykeln respektive i omgivningen 
för den öppna. Eftersom att kompressorn och turbinen delar rotationsaxel blir nyttoarbetet 
differensen mellan turbin- och kompressorarbetet.  
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För att öka den termiska verkningsgraden i Joule-Braytoncykeln har den regenerativa gasturbinen 
utvecklats. Denna illustreras i Figur 2 och tar tillvara på spillvärmet i förbränningsgaserna efter 
turbinen genom att förvärma luften mellan kompressor och förbränningskammare med hjälp av 
en värmeväxlare. 

 
Figur 2: Schematisk bild med tillhörande s,T-diagram över en enkel regenerativ gasturbinscykel. 

Bildkälla: (Ekroth och Granryd, 2006). 

En vidare utveckling av den regenerativa Joule-Braytoncykeln utnyttjar multipla steg av 
kompression med mellankylning och flera steg av expansion med mellanöverhettning, för att på 
så sätt även i praktiken närma sig isotermiska förlopp(det vill säga med konstant temperatur), 
detta visas i ett schema och s,T-diagram i Figur 3 och kallas Ericssoncykeln efter den svenske 
uppfinnaren John Ericsson som var verksam på 1800-talet (Ekroth och Granryd, 2006).  

 
Figur 3: Schematisk bild med tillhörande s,T-diagram för Ericssoncykeln. 

Bildkälla: (Ekroth och Granryd, 2006). 
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Vid drift av en enkel gasturbincykel har avgaserna efter att de lämnat turbinen ofta en relativt hög 
temperatur i storleksordningen hundratals grader. Därför är det viktigt ur effektivitetssynvinkel 
att detta värme kommer till nytta, något som kan lösas på en rad olika sätt. Det är möjligt att 
använda detta spillvärme för uppvärmning, alternativt för att generera ånga med en ånggenerator. 
Ångan är mer användbar än de varma avgaserna då den kan användas till att driva andra 
processer såsom torkning, separatorer eller för att förbättra processen med hjälp av principen för 
ånginjicering. Ånginjiceringen kan sedan användas för att förbättra processens verkningsgrad och 
kapacitet att generera eleffekt (Wang och Chiou, 2004).  

I en operativ gasturbin är den effekt som fås ut beroende av den massa som flödar genom 
turbinen. Detta innebär att den befintliga effekten som kan erhållas från en gascykel kan 
förbättras genom att kombinera denna med egenskaper från en ångdriven process. Genom att 
introducera en mängd ånga i den befintliga gascykeln kan man då få ett ökat massflöde som gör 
att turbinaxelns rotationsmoment blir högre och på så sätt erhålla ökad uteffekt. En tillförsel av 
ånga genom injicering kan då på teoretiskt sätt bidra till en ökning av turbineffekten. Dock kan 
detta medföra en kostnad i minskning i den totala verkningsgraden för den kombinerade ång- 
och gasturbinprocessen (Hannemann m.fl., 2009).  

Principen bakom ånginjicering i en gasturbincykel är att ånga genereras genom att värma vatten 
med avgaserna från förbränningen i gasturbinen. Denna ånga skall sedan tillföras i gascykeln 
tillsammans med det arbetsmedium som turbinen arbetar med. Positionen för denna tillförsel kan 
varieras där en variant är att ångan tillförs innan eller i brännkammaren. Det är också möjligt att 
tillföra ångan vid gasturbinens inlopp där den injiceras tillsammans med rökgaserna från 
brännkammaren. Ångan och rökgaserna expanderar tillsammans i turbinen och bidrar på så sätt 
till att öka uteffekten från turbinen och restvärmet som är kvar i ång- och gasblandningen kan 
sedan användas för att värma nytt vatten som skall bli ånga. Det finns även en möjlighet att 
kondensera en del av ångan som är kvar i avgaserna och på detta sätt återvinna en del av vätskan 
(Institutionen för Energiteknik, 2005).  
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I dagsläget är det vanligt att introducera ånginjektion i steget mellan brännkammarens utlopp och 
inloppet till gasturbinen. Ångan genereras då genom att värmeväxla med avgaserna från 
förbränningsprocessen och mättad ånga tillhandahålls då till gascykeln. Detta leder till att dessa 
modifierade gastubiner ger en högre uteffekt samt ökad effektivitet (Ahmed och Mohamed 
2012).  

Vid injicering av ånga i en gasprocess är det viktigt att ta i åtanke hur ångans egenskaper påverkar 
turbinen. Om mättad ånga får expandera i en turbin finns det risk att turbinerosion uppkommer. 
Det innebär att ångan kondenseras till vatten i turbinen och detta vatten då på sikt eroderar 
turbinbladen framförallt på utloppskolvarna. Erosionsskadorna försämrar inte bara gasturbinens 
effekt utan kan även leda till totalt haveri. Ånghalten får därför minst vara nittio procent, något 
som kan uppnås genom att vid genereringen av ånga tillföra tillräckligt med värme för att erhålla 
torr övermättad ånga (Beckman m.fl., 1991).  

En mikrogasturbin kategoriseras som en liten och kompakt gasturbin som har hög 
rotationshastighet på turbin/kompressoraxeln och förekommer vanligtvis i effektintervallet 15 – 
500 kW (Bioenergiportalen, 2010). 

Ånginjicering är även tillämpbart på så kallade mikrogasturbiner som kombinerar en värme och 
kraftcykel för att optimera dess prestanda. En omställning från enkel mikrogasturbin till en cykel 
med ånginjicering och värmeåtervinning innebär inte bara ökad kretseffektivitet utan även en 
nyinvestering i en redan fungerade process. I en forskningsartikel från Islamic Azad University 
jämfördes återbetalningstiden på en mikrogasturbin med och utan ånginjicering. Även om 
injektionen ökade den producerade nettoeffekten bidrog rådande energipriser till att lösningen 
inte var ekonomiskt hållbar. Återbetalningstiden för mikrogasturbiner utan injicering beräknades 
till sex år emellertid mikrogasturbiner med ånginjicering hade en återbetalningstid på drygt sju år 
(Loujendi m.fl., 2012). 
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Compowers mikroturbin ET10 som behandlas i denna rapport är en externeldad mikrogasturbin 
där förbränningen sker separat från gasturbinen och åskådliggörs i Figur 4.  

 

 
Figur 4: Översiktlig bild över mikroturbinens komponenter. 

Bildkälla: (Institutionen för Energiteknik, 2014). 

Compower ET10 har utgångspunkt i den regenerativa Joule-Braytoncykeln men skiljer sig genom 
sin externa förbränning och återförsel för tubinens utloppsluft till brännkammaren. Värmet från 
förbränningen i Compower ET10 värmeväxlas med komprimerad luft. Luftinsuget sker med 
hjälp av kompressorn i enheten kallad turbogenerator (kompressor, turbin och generator med 
delad axel) där den uppvärmda gasen sedan den lämnat värmeväxlaren får expandera över 
turbinen. Axeleffekten som utvinns från turbinen används sedan både för att driva kompressorn 
och för att generera elektrisk energi i generatorn. Överskottsvärmet i avgaserna efter 
värmeväxlaren används för att värma vatten. Eftersom förbränningen sker externt kan denna del 
av systemet varieras utan att den övriga driften för systemet påverkas förutsatt att effekten från 
förbränningen är oförändrad. Exempel på sådana variationer är det bränsle som används vid 
förbränning där ett byte av brännkammare kan innebära att bränslet kan varieras mellan 
exempelvis gas, flytande eller fasta bränslen beroende på vad som finns tillgängligt för tillfället 
och är ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart. Detta innebär även att mikrogasturbinen kan 
användas i en variation av miljöer, från industri och stadsområden till landsbygd (Malmquist, 
2013).  
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Den teoretiska modellen som används av Compower vid analys av sin cykel presenteras 
schematiskt i Figur 5. 

 
Figur 5: Layout för Compowers mikroturbin ET10. 

Bildkälla: (Masgrau, 2008). 

 

Enligt en Belgisk forskningsstudie på en Turbek T100 mGT interneldad mikrogastrubin gav 
injicering av 6 % varmvatten i förhållande till massflödet för luft en simulerad förbättring av 
elverkningsgraden med 7 % samtidigt som bränsleförbrukningen minskade med 18 %. Resultaten 
erhölls med en så kallad ”black box method” i simuleringsprogrammet Aspen®. Metoden utgår 
ifrån systemets in och utgående parametrar utan att ta hänsyn till vad som händer i systemet.  

Energi tillfördes varmvattnet genom att värmeväxla med avgaserna efter turbinen och 
introducerades efter kompressorn (De Paepe m.fl., 1991). En översikt av Turbek T100 visas i 
Figur 6. 

 

 

Figur 6: Schematisk bild över Turbek T100 

Bildkälla: (Turbivas, 2001). 
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En egyptisk forskningsstudie studerade hur injektion av ånga mellan brännkammaren och 
turbininloppet i en mikroturbin påverkade den utgående effekten. En av slutsatserna var att för 
en enkel mikrogasturbin med layout liknade Compowers ET10 i Figur 5 bidrog ånginjicering till 
en ungefärlig total effektökning på mellan 20 och 30 % jämfört med uteffekten för 
mikrogasturbin som inte är modifierad med ånggenerator och injektor (Ahmed och Mohamed 
2012).  

Ytterligare en positiv effekt av ånginjicering utöver ökning av turbineffekten är att då den 
injicerande ångan efter expansion i turbinen passerar igenom brännkammaren sänker 
förbränningstemperaturen vilket medför en reduktion av de kväveoxider som normalt sett bildas 
vid hög förbränningstemperatur (Erlich, 1999). Ånginjicering reducerar alltså gasturbinens 
utsläpp av kväveoxider, men kräver kontroll av CO-utsläpp som riskerar att öka med ökat 
massflöde av ånga jämfört med bränsle (De Biasi, 2008). 
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2 Metod  
Projektet genomförs med en kombination av teoretiska och empiriska tillvägagångssätt. 
Utgångspunkten för projektet är att analysera mikrogasturbinen ET10s cykel med startpunkt i 
grundläggande termodynamiska samband och på så sätt skapa en beräkningsmodell för dess 
elektriska uteffekt. Genom att kontakta Anders Malmquist på Compower AB och diskutera 
turbinens funktion har beräkningsmodellen sedan anpassats till mikrogasturbinen ET10 genom 
den kunskap och data som Compower AB tillhandhållit.   

Utifrån den befintliga teoretiska modell som Compower analyserat sin mikroturbin på 
utvecklades en teoretisk modell för ett system med mikrogasturbinen där ånginjicering och 
ånggenerering introduceras i det befintliga systemet.  

Utifrån den schematiska uppställningen framtas med hjälp av termodynamikens teori ekvationer 
för beräkning av turbineffekten med index enligt Figur 7. Figuren skapades av rapportförfattarna 
med hjälp av kalkylprogrammet Numbers. 

 

Figur 7: Schematisk modell över Compowers mikroturbin efter modifikation med införda variabler. 

Bildkälla: Rapportförfattarna. 

I Figur 7 syftar lokalt på komponentnivå den röda sidan av värmeväxlarna och brännkammaren 
på en högre temperatur och den blåa sidan på en lägre temperatur. I figuren presenteras 
temperaturer och tryck vid olika punkter i cykeln med indexering enligt nomenklaturen. Denna 
indexering följer sedan i sambanden som uppställs. Från kompressorns inlopp kan luftens väg 
från omgivning genom kretsen följas via de svarta pilarna genom brännkammaren och slutligen 
till avgasernas väg genom värmeväxlarstegen. De blå pilarna visar vattnets väg till ånggeneratorn 
där det förångas och injiceras tillsammans med luften vid turbininloppet. De gröna pilkarna visar 
effekterna frän förbränning, turbin, kompressor samt generator.    
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Beräkningsmetoden utgår ifrån de tryck och temperaturer enligt Figur 7 Compower 
tillhandahållit. Med vetskap om tryck och temperaturförhållanden kan entalpierna i samtliga 
punkter med enhet kJ/kg framtas med hjälp av entalpi, entropidiagram för luften ur 
termodynamisk formelsamling (Havtun, 2012).  

Kompressorn har en given dimensionslös isentropisk verkningsgrad som definieras enligt 

 𝜂𝐾 =
ℎ𝐾𝑢𝑡,𝑖𝑠 − ℎ𝐾𝑖𝑛
ℎ𝐾𝑢𝑡 − ℎ𝐾𝑖𝑛

. (1) 

Omskrivning av (1) ger entalpi efter kompressorn enligt  

   

 ℎ𝐾𝑢𝑡 = ℎ𝐾𝑖𝑛 +
ℎ𝐾𝑢𝑡,𝑖𝑠 − ℎ𝐾𝑖𝑛

𝜂𝐾
. (2) 

  

Uttryck (2) kan användas med den ur entalpi, entropidiagram för luft framtagana entalpin vid 
isentropisk kompression för att med vetskap om den isentropiska verkningsgraden 𝜂𝐾för 
kompressorn beräkna entalpin efter kompressorn ℎ𝐾𝑢𝑡  från entalpin innan kompressorn ℎ𝐾𝑖𝑛 och 
den entalpin efter kompressorn vid isentropisk kompression samtliga i enheten kJ/kg.  

Även turbinen har en given enhetslös isentropisk verkningsgrad som definieras för luften och 
ångan enligt  

 𝜂𝑇 =
ℎ𝑙 − ℎ𝑇𝑙
ℎ𝑙 − ℎ𝑇,𝑖𝑠𝑙

=
ℎå − ℎ𝑇å

ℎå − ℎ𝑇,𝑖𝑠å

 (3) 

(Havtun, 2012). 

Den isentropiska turbinverkningsgraden 𝜂𝑇 beräknas ur ångans respektive luftens entalpier innan 
turbinen, ℎå respektive ℎ𝑙 , ångans respektive luftens entalpier efter turbinen, ℎ𝑇åsamt ℎ𝑇𝑙 och 
ångans respektive luftens entalpier efter turbinen vid isentropisk expansion, ℎ𝑇,𝑖𝑠å samt ℎ𝑇,𝑖𝑠𝑙 .         
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Entalpin efter turbinen löses ut för luften ur (3) enligt  

 ℎ𝑇𝑙 = ℎ𝑙 − 𝜂𝑇�ℎ𝑙 − ℎ𝑇,𝑖𝑠𝑙�. (4) 

   

Motsvarande algebraisk operation på (3) för ångans entalpier ger  

 ℎ𝑇å = ℎå − 𝜂𝑇�ℎå − ℎ𝑇,𝑖𝑠å�. (5) 

Uttrycken (4) samt (5) kan användas med vetskap om turbinens isentropiska verkningsgrad för att 
beräkna entalpier efter kompressorn för luften respektive ångan i enheten kJ/kg. Luften antas 
expandera isentropiskt och entalpi motsvarande denna framtas ur entalpi, entropidiagram för att 
isättas i ekvationen. För ångan följer en dylik beräkningsprocess där även ångan i diagram antas 
expandera isentropiskt och motsvarande isentropiska entalpi avläses. 

Värmeväxlare 1 har en dimensionslös värmeväxlareffektivitet som definieras av en 
temperaturskillnad i enheten kelvin enligt 

 𝜀 =
𝑇𝑣𝑣𝑥𝑙 − 𝑇𝐾𝑢𝑡
𝑇𝑣𝑣𝑥2 − 𝑇𝐾𝑢𝑡

. (6) 

Värmeväxlareffektiviteten 𝜀 beräknas för värmeväxlare 1 ur temperaturen ut ifrån kompressorn 
𝑇𝐾𝑢𝑡 , temperaturen in på varmluftsidan 𝑇𝑣𝑣𝑥2 och temperaturen ut på kalluftsidan 𝑇𝑣𝑣𝑥𝑙 .    

Omskrivning av ekvation (6) ger 

 𝑇𝑣𝑣𝑥𝑙 = 𝑇𝐾𝑢𝑡 + 𝜀�𝑇𝑣𝑣𝑥2 − 𝑇𝐾𝑢𝑡�. (7) 

Detta är definierat för den värmeväxlare som beskrivs i den tekniska rapporten samt den 
tvåstegsprocess av värmeväxlare som beskrivs i de ideala driftdata given av Compower (Masgrau, 
2008). Ekvationen (6) är definierad för de beteckningar i modellen som visas i Figur 7 men är 
tillämpbar mer allmänt för att räkna ut den utgående temperaturen ur en värmeväxlare i kretsen 
med given värmeväxlareffektivitet. Uttrycket visar att effektiviteten beror av temperaturskillanden 
i kelvin mellan den uppvärmda kretsens utlopp och inlopp dividerat med temperaturskillnaden i 
kelvin mellan den uppvärmande kretsens inlopp och den uppvärmda kretsen utlopp.   
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Samband (6) kan mer allmänt uttryckas i termer av temperaturer på varm och kalluftsidan på 
värmeväxlaren enligt nedanstående uttryck 

  𝜀 =
𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑢𝑡 − 𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛
𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛 − 𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛

 .  (8) 

Värmeväxlareffektiviteten 𝜀 beräknas med temperaturen in på kalluftsidan 𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 , ut på 
kalluftsidan 𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑢𝑡och in på varmluftsidan 𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛 .     

Då värmeväxlaren växlar i motsatt riktning från varmt till kallt måste en ny 
värmeväxlareffektivitet definieras med nedanstående allmänna termer på värmeväxlarens varm 
och kalluftsida enligt  

  𝜀𝑟 =
𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑢𝑡 − 𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 − 𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛

. (9) 

Värmeväxlareffektiviteten i motsatt riktning  𝜀𝑟 beräknas med temperaturen in på varmluftsidan 
𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛 , ut på varmluftsidan 𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑢𝑡och in på kalluftsidan 𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 .     

Ekvationerna (8) samt (9) definierar den enhetslösa värmeväxlareffektiviteten och kan då 
omskrivas för att beräkna temperaturen vid värmeväxlarens kalla och varma utlopp enligt 
nedanstående uttryck  

 𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑢𝑡 = 𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 + 𝜀�𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛 − 𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛� (10) 

samt 

 𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑢𝑡 = 𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛 + 𝜀𝑟�𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 − 𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛�. (11) 

Ur uttrycken (10) samt (11) kan temperaturerna beräknas i enheten kelvin från en 
temperaturskillnad i enheten kelvin med hjälp av den enhetslösa värmeväxlareffektiviteten.  

Ånggenereringen antas ske genom att värmeväxla det vatten som värmts av turbinens avgaser 
med den varma luften för förbränningen och på så sätt erhålla överhettad ånga. Ånggeneratorn 
har alltså då placering efter brännkammaren i cykeln som framgår av Figur 7 där den genererade 
ångan sedan injiceras precis i turbininloppet med den värmda luften för att sedan expandera i 
turbinen. 
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Principen för värmeväxlingen i ånggeneratorn sammanfattas i nedanstående ekvation där den 
överförda effekten vid värmeväxling mellan luft och det vatten som skall bli ånga antas vara 
konstant och värmeväxlas förlustfritt. Den överförda effekten 𝐸 ses då som en minskning av 
luftens entalpi ∆ℎ𝑙 i enheten kJ/kg för ett givet massflöde �̇�𝑙 för luften och �̇�å för ångan i 
enheten kg/s som bidrar till att öka ångans entalpi ∆ℎå enligt  

 𝐸 = �̇�𝑙∆ℎ𝑙 = �̇�å∆ℎå. (12) 

Med vetskap om temperatur och tryck på den injicerande ångan kan motsvarande entalpi i 
enheten kJ/kg tas fram ur s,T-diagram för vatten, det vill säga entropi temperaturdiagram för 
skilda tryck på ånga (Haar, 1984). I diagrammen tas hänsyn till både ångbildningsvärmet som 
fordras för att ombilda vattnet till ånga och det värme som krävs för att värma ångan till 
sluttemperaturen. Temperaturen på ångan som genereras av värmeväxlaren anpassas på sådant 
sätt att temperaturen på luften vid turbininloppet och ångan som injiceras vid turbininloppet har 
liknade temperaturer. En temperaturhöjning av vattnet som skall övergå till ånga bidrar då till att 
den erforderliga entalpitillförseln som krävs för att ge en sådan temperaturökning kan framtas ur 
entalpi, entropidiagram för ångan. Omskrivning av ekvation (12) ger då för önskad 
entalpidifferens och givna massflöden för ångan samt luften luftens entalpidifferens enligt 

 ∆ℎ𝑙 =
�̇�å∆ℎå

�̇�𝑙
. (13) 

Ur ekvation (13) beräknas entalpidifferensen för luft ur entalpidifferensen för ånga båda i enheten 
kJ/kg med massflödena för luft och ånga i enheten kg/s. 

Den överhettade ångan som ånggeneratorn genererar modelleras som en ideal gas i 
beräkningarna. Ångan måste ha något högre tryck än luften för att kunna injiceras i luftkretsen. 
Dessa antaganden än motiverade av material från källan Compedu (Erlich, 1999).  

Ångan generas av trycksatt vatten levererat av Stockholm vatten där vattentrycket i ledningen vid 
avtappningsstället antas vara i storlekordningen 4 bar. Detta antagande är fastställt i samråd med 
Compower inom ramarna för de tryck som kan erhållas ut Stockholms vattennät. Antagandet 
görs att ångans tryck efter ånggenereringen anpassas vid ånginjiceringen från övertrycket det har 
från ånggenereringen till det tryck som inströmmande luft i turbinen har. Det övertryck ångan har 
antas vara tillräckligt för att driva denna injiceringsprocess utan hjälp från extern apparatur.  

Efter brännkammaren antas luften ha ideala gasegenskaper och dess entalpi kan då framtas för 
luft vid atomsfärstryck beroende av lufttemperaturen efter brännkammaren (Wark, 1983).  
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Blandningen av luft och ånga efter turbinsteget får en total entalpi  ℎ𝑏𝑙  i enheten kJ/kg enligt  

 ℎ𝑏𝑙 = ℎ𝑇𝑙 + 𝑥ℎ𝑇å. (14) 

Den enhetslösa ånghalten i ekvation (14) definieras enligt massan vattenånga 𝑚å jämfört med 
massan luft 𝑚𝑙 med enheten kg som   

 𝑥 =
𝑚å

𝑚𝑙
 (15) 

(Havtun, 2012). 

Kvoten mellan massa möjliggör att ekvation (15) kan omskrivas med massflöden enligt 

 𝑥 =
�̇�å

�̇�𝑙
. (16) 

Med massflöden av ånga och luft i ekvation (16) i samma enhet kg/s.  

Det vatten som värms från överskottsvärmet som är kvar efter ånggenerering och luftvärmning 
antas värmas med konstant medelvärde av specifik värmekapacitet.  

Den effekt som tillförs vattnet 𝑘𝑎𝑛 då uttryckas med den specifika värmekapaciteten enligt 

 𝐸𝑣 = �̇�𝑣𝑐𝑝(𝑇𝑣𝑢𝑡 − 𝑇𝑣𝑖𝑛) (17) 

(Havtun, 2012). 

Ekvation (17) beräknar effekten 𝐸𝑣 som måste tillföras för att värma vattnet i enheten kW baserat 
på ett massflöde av vatten �̇�𝑣 i enheten kg/s, temperaturer vid värmepannans in och utlopp 
𝑇𝑣𝑖𝑛och 𝑇𝑣𝑢𝑡 i enheten kelvin samt den specifika värmekapaciteten 𝑐𝑝för vattnet i enheten kJ per 
kg samt grad kelvin. 
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För att beräkna effekten används entalpidifferenserna och rådande kombinerat massflöde av 
luften och ångan enligt följande ekvationer för kompressorn 

 𝐸𝐾 = �̇�𝑙�ℎ𝐾𝑢𝑡 − ℎ𝐾𝑖𝑛 � (18) 

samt turbinen 

 𝐸𝑇 = �̇�å�ℎå − ℎ𝑇å� + �̇�𝑙(ℎ𝑙 − ℎ𝑇𝑙). (19) 

Ekvation (18) och (19) använder entalpier samt massflöde för ånga och luft i enheten kJ/kg 
respektive kg/s för att beräkna kompressor och turbineffekten 𝐸𝐾 respektive 𝐸𝑇 i enheten kW.  

 

Ekvation (19) visar att ångan och luften antas expandera i turbinen utan ingående energiutbyte 
med varandra det vill säga att massflödet av luft respektive ånga kan passera oberört genom 
turbinen. Turbineffekten beräknas därför genom att beräkna entalpiskillnaden i enheten kJ/kg för 
massflödet av luft och ånga i enheten kg/s och sedan summera respektives bidrag till turbinen.  

Skillnaden mellan dessa två effekter ger den resulterande mekaniska effekten som är tillgänglig för 
elgenerering och tillsammans med generatorns verkningsgrad ger detta prestandan för 
mikroturbinen i uttryckt i uteffekt  

 𝐸𝐺 = 𝜂𝐺(𝐸𝑇 − 𝐸𝐾). (20) 

   

Ekvation (20) använder skillnaden mellan turbin och kompressoreffekten 𝐸𝑇 respektive 𝐸𝐾 i 
enheten kW och den enhetslösa generatorverkningsgraden 𝜂𝐺  för att beräkna den utgående 
eleffekten 𝐸𝐺  i enheten kW. 
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Processens verkningsgrad blir uteffekten delat på effekten från bränslet enligt 

 

 
𝜂 =

𝐸𝐺
𝐸𝑏

. (21) 

Ekvation (21) beräknar den enhetslösa verkningsgraden 𝜂 med den utgående eleffekten 𝐸𝐺  samt 
den totala effekten från bränslet 𝐸𝑏 båda i enheten kW. Effekten från bränslet antas vara 
konstant. 

Temperatur, tryck och massflödesdata genom kompressor och turbinkretsen för luften baserat på 
ett idealt driftfall där data är given av Compower enligt Bilaga 1 för de olika punkterna i kretsen 
som visualiseras i modellen i Figur 7. 

Beräkningarna enligt ovan presenterade ekvationer med data sker i MATLAB där programkoden 
presenteras i Bilaga 2. 

I användandet av dessa data följer de antaganden att beräkningarna sker på ett statiskt fall för 
turbinen samt att massflödet genom turbin och kompressor antas vara konstant.
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Ekonomisk Beräkning 

Den ekonomiska analysen av mikrogasturbinen med ånginjicering sker i enlighet med tidigare 
arbeten (Loujendi m.fl., 2012) med beräkning på processens återbetalningstid med och utan 
ånginjicering och en jämförelse av dessa återbetalningstider. Denna ekonomiska analysmetod är 
även känd som payback-metoden och grundar sig på hur många år som mikrogasturbinen måste 
vara i drift innan grundinvesteringen för dess konstruktion är återbetald av de årliga 
inbetalningsöverskotten som ges av den teoretiskt möjliga mängden el som kan genereras per år.   

Principen för beräkning av återbetalningstiden kan sammanfattas i nedanstående formel 

 Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝐼𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
. (22) 

En ekonomisk analys utförs av det modifierade systemet och jämförs med den nuvarande 
mikroturbinen ET10 som Compower har i drift. Prisbilden för ET10 är enligt Compowers 
hemsida att mikrogasturbinen efter 5 års drift har återbetalat investeringskostnaden. 
Mikroturbinens årliga inbetalningsöverskott kan sedan beräknas av prisskillnaden mellan bränsle 
och genererad elektricitet. Eftersom mikroturbinens brännare är lämpad för förbränning av 
biogas kommer beräkningen av inbetalningsöverskottet ske på skillnaden mellan priset på biogas 
och el i Sverige inom de närmaste åren (Compower, 2014). Detta måste jämföras med den tid det 
tar för modifiktionerna att betala för sig. Investeringen i ett ånginjiceringssystem vägs mot det 
årliga elöverskott som tillförs som konsekvens av modifikationen.   

Ett medelvärde av elpriset i Sverige för hushållskunder mellan 2007-2013 där medelvärde av 
priset för samtliga energiklasser beräknats ger ett pris på 1,888 kr/kWh. Elpriserna halvårsvis som 
används för att beräkna elpriset kan ses i Bilaga 3.  

Biogas finns idag till försäljning för privatpersoner genom företaget Fordonsgas som på sin 
hemsida anger ett rekommenderat bränslepris på sin biogasprodukt fordonsgas på 18,84 kr/kg 
(FordonsGas, 2014). Energiinnehållet i fordonsgas kan variera beroende på sammansättning men 
enligt Energigas Sverige är det ungefärliga värdet på energiinnehållet i 1 kg fordonsgas 13 kWh 
(Energigas Sverige, 2014). Ur dessa data följer att priset på fordonsgas i enheter kilowattimmar 
och svenska kronor blir 1,449 kr/kWh. 

Utifrån ovanstående data kan det ekonomiska överskott generering av el vid drift med fordonsgas 
av mikroturbinen beräknas. Återbetalningstiden för cykeln på 5 år resulterar då med beräkning på 
antagen drift om 8 timmar dagligen av turbinen under återbetalningstiden en grundinvestering för 
mikrogasturbinen utan ånginjicering i storleksordningen 40 000 kr. Kostnaden för installationen 
ånginjiceringssystemet uppskattas vara i storleksordningen 30 % av grundinvestingen för den 
totala mikrogasturbinen. Detta antagande baseras på den relativa kostnadsökningen som det 
ånginjiceringssystem som installerades i turbinen Allison 501-KH vid San Jose State University 
(Larson och Williams, 1987).    

Utifrån den relativa kostadsökningen kunde en grundinvestering för ånginjiceringssystemet 
beräknas. Grundinvesteringen användes med antagandet att mikrogasturbinen levererade 
maximal effekt i snitt 8 timmar dagligen under hela återbetalningstiden för att beräkna den 
ånginjicerande mikrogasturbinens återbetalningstid.   
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Känslighetsanalys 

Den beräkningsmodell som framtagits uppvisar en viss känslighet för varianser i indata och 
resultatet påverkas av de driftförhållanden som ligger analysen grundar sig på. Denna variation av 
förhållanden uppvisas av den mängd driftsdata som är tillhandahållen av Compower från ett 
verkligt test av mikrogasturbinen (Compower, 2013). Analysen av mikrogasturbinen har dock 
utgått ifrån ett tidigare nämnt idealt driftsfall som teoretiskt kan uppnås vid stabil drift av 
turbinen. Därför är det viktigt att denna idealmodells känslighet prövas. 

För att avgränsa analysen inom ramarna för tidigare presenterad modell studeras därför 
känsligheten i modellen vid variation av dess indata. De temperaturdata från det ideala driftsfallet 
tillhandahållet av Compower lämnas konstanta i denna analys och från detta följer att de 
oberoende variablerna i analysen då blir temperaturen på den injicerande ångan. 
Beräkningsmodellen är uppbyggd på sådant sätt att ångans temperatur kan varieras för att 
beräkna cykelns uteffekt. En optimal ångtemperatur kan då beräknas för det ideala driftsfallet. 
Känslighetsanalysen kommer därför att studera hur förändringar i den injicerande ångans 
temperatur påverkar systemets prestanda och hur känsligt detta resultat är för små förändringar i 
ångans temperatur i storleksordningen 10 grader kelvin.  

I tidigare presenterad modell är antagandet även gjort att den luft som strömmar i 
mikrogasturbinen har ett konstant massflöde med värde enligt det ideala driftsfallet. Massflödet 
på den injicerande ångan är därför en annan variabel som kan varieras för att få skillnad i 
turbinens utgående effekt. Känslighetsanalysen kommer därför även att studera hur ånga vid en 
viss temperatur påverkas av förändringar i det massflöde av ånga som genereras och injiceras i 
den modifirade mikrogasturbincykeln.  

Sammanfattningsvis kommer känslighetsanalysen att studera hur modellen påverkas av variation i 
två variabler: injicerad ångas massflöde samt temperatur. Analysen genomförs genom att studera 
hur den utgående eleffekten påverkas av förändringar i dessa variabler när systemet simuleras i 
beräkningsprogrammet MATLAB. Resultaten av denna känslighetsanalys presenteras i följande 
avsnitt Resultat och Diskussion.        
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3 Resultat och Diskussion 
Resultat och diskussion av beräkningar 

Beräkning på den utgående eleffekten vid idealfallet gav att mikrogasturbinen driven med luft 
utan ånginjicering genererade en utgående eleffekt på 6,16 kW. Detta värde användes som 
referens för att beräkna effektökningen vid ånginjicering i absoluta och relativa tal. Utifrån de 
simuleringar av ånginjiceringen som utförts med ovan presenterad beräkningsmodell gav 
injicering av 1,5 % överhettad ånga av massflödet på luft störst effektökning vid temperaturer 
över och lika med 600 °C. Vid temperaturer under 600 °C resulterade ett massflöde på 2 % 
överhettad ånga av massflödet på luft i störst effektökning. Detta beteende illustreras nedan för 
dessa två massflöden i Figur 8. Simuleringen utfördes även för temperaturer upp till 890 °C som 
gav ännu högre effektökning för 1,5 % av massflödet på luft ånga men dessa resultat utlämnas 
emellertid eftersom att så höga ångtemperaturer inte är praktiskt uppnåbara i den befintliga 
termodynamiska cykeln för mikrogasturbinen ET10.  

 

 

 

Figur 8: Temperatur på ångan mot procentuell effektökning vid två massflöden. 
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Den elektriska uteffekten som procentuell ökning, absolut ökning, i absoluta tal och uttryckt som 
verkningsgrad presenteras för injicering av 2 % överhettad ånga i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Effekt, effektökning samt verkningsgrad för optimal temperatur vid 2 % ånga i 
förhållande till massflöde av luft. 

Temperatur 
 
[°C] 

Effekt-
ökning 
[Enhetslös] 

Effekt-
ökning 
[kW] 

Effekt 
 
[kW] 

Verkningsgrad 
 
[Enhetslös] 

500 12,6 % 0,778 6,94 0,251 
510 12,5 % 0,770 6,93 0,251 
520 12,4 % 0,761 6,92 0,250 
530 12,2 % 0,753 6,91 0,250 
540 12,1 % 0,744 6,91 0,250 
550 11,9 % 0,734 6,90 0,249 
560 11,9 % 0,732 6,89 0,249 
570 11,8 % 0,726 6,89 0,249 
580 11,7 % 0,718 6,88 0,249 
590 11,5 % 0,711 6,87 0,249 
600 11,4 % 0,705 6,87 0,248 
610 11,3 % 0,699 6,86 0,248 
620 11,3 % 0,696 6,86 0,248 
630 11,4 % 0,705 6,87 0,248 
640 11,1 % 0,685 6,85 0,248 
650 10,9 % 0,673 6,83 0,247 
660 10,8 % 0,665 6,83 0,247 
670 10,7 % 0,659 6,82 0,247 
680 10,6 % 0,652 6,81 0,246 
690 10,4 % 0,640 6,80 0,246 
700 10,2 % 0,629 6,79 0,246 
710 10,1 % 0,624 6,79 0,245 
720 10,0 % 0,619 6,78 0,245 
730 9,9 % 0,611 6,77 0,245 
740 9,8 % 0,602 6,76 0,245 
750 9,6 % 0,592 6,75 0,244 
760 9,4 % 0,582 6,74 0,244 
770 9,3 % 0,572 6,73 0,244 

 

 

Enligt Tabell 1 är en eleffektökning på över 11 % att vänta vid injektion av 2 % ånga i 
förhållande till massflöde av luft då ångan har ett temperaturspann mellan 500 och 600 °C. För 
detta massflöde av ånga är en lägre temperatur på ångan att föredra eftersom att detta marginellt 
ökar den utgående eleffekten.   
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Den elektriska uteffekten som procentuell ökning, absolut ökning, i absoluta tal och uttryckt som 
verkningsgrad presenteras inom rimligt temperaturspann för injicering av 1,5 % överhettad ånga i 
Tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2: Effekt, effektökning samt verkningsgrad för rimliga temperaturer vid 1,5 % ånga i 
förhållande till massflöde av luft. 

Temperatur 
 
[°C] 

Effekt-
ökning 
[Enhetslös] 

Effekt-
ökning 
[kW] 

Effekt 
 
[kW] 

Verkningsgrad 
 
[Enhetslös] 

500 10,2 % 0,630 6,79 0,247 
510 10,3 % 0,637 6,80 0,249 
520 10,5 % 0,644 6,81 0,246 
530 10,6 % 0,651 6,81 0,246 
540 10,7 % 0,658 6,82 0,247 
550 10,8 % 0,667 6,83 0,247 
560 11,0 % 0,677 6,84 0,247 
570 11,1 % 0,686 6,85 0,248 
580 11,3 % 0,693 6,85 0,248 
590 11,4 % 0,702 6,86 0,248 
600 11,5 % 0,710 6,87 0,249 
610 11,7 % 0,719 6,88 0,249 
620 11,9 % 0,731 6,89 0,249 
630 12,1 % 0,743 6,90 0,250 
640 12,2 % 0,750 6,91 0,250 
650 12,2 % 0,754 6,92 0,250 
660 12,4 % 0,762 6,92 0,250 
670 12,5 % 0,771 6,93 0,251 
680 12,6 % 0,779 6,94 0,251 
690 12,7 % 0,783 6,94 0,251 
700 12,8 % 0,788 6,95 0,251 
710 12,9 % 0,797 6,96 0,252 
720 13,1 % 0,806 6,97 0,252 
730 13,2 % 0,814 6,98 0,252 
740 13,3 % 0,822 6,98 0,253 
750 13,4 % 0,828 6,99 0,253 
760 13,5 % 0,833 6,99 0,253 
770 13,6 % 0,840 7,00 0,253 
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För att nå absolut maximal elektrisk uteffekt med ett ånginjiceringssystem bör ångan ha en så hög 
temperatur som möjligt och ett massflöde på 1,5 % ånga i förhållande till massflödet av luft i 
mikrogasturbinen som visas i Tabell 2. Ju högre temperaturer ångan har desto högre blir 
effektökningen vilket vid maximalt möjliga driftförhållanden kan resultera i en ånginjicerad 
mikrogasturbin som uppnår en relativ effektökning på över 13 %. Detta resulterar i en maximal 
uteffekt under ideala förhållanden på 7,00 kW. Enligt verkningsgraden motsvarar detta att 25,3 % 
av den tillförda effekten från bränslet omvandlar till utgående eleffekt. Om man även tar hänsyn 
till det varmvatten som mikrogasturbinen upphettar med spillvärmet utnyttjas 89,8 % av den 
tillförda effekten från bränslet till att generera el och varmvatten. Detta är en förbättring från den 
tidigare cykeln där 75,5 % av den tillförda effekten från bränslet utnyttjades.   

Det är dock viktigt att notera att sådana höga ångtemperaturer inte alltid är möjliga i praktiska 
tillämpningar och att detta maxvärde på den utgående eleffekten därför bör ses som en övre 
gräns för mikrogasturbinens prestanda vid ånginjicering. Ångtemperaturerna är dock tillräckligt 
höga så att det inte finns någon risk för turbinerosion då ångan är tillräckligt överhettad i alla 
simulerade fall.    

De resulterande effektrökningarna ligger under det intervall som uppnåddes i en tidigare 
diskuterad egyptisk forskningsstudie där den totala effektökningen för en liknande ånginjicerad 
cykel låg mellan 20 och 30 % av cykeleffekten utan ånginjicering (Ahmed och Mohamed 2012). 
En anledning till att en lägre effektökning uppnåddes med ånginjicering i mikrogasturbinen ET10 
jämfört med den modifierade gasturbinen i studien kan vara att utrymmet för cykelförbättring 
inte är lika stort i den externeldade mikrogasturbinen. I större gasturbiner är en modifiering som 
ånginjicering av större vikt för cykelns prestandaökning. Vidare är Compowers ET10 externeldad 
vilket medför att turbinens inloppstemperatur inte kan uppnå förbränningstemperaturen 
eftersom den tillförs värme genom värmeväxling. I forskningsstudien sker turbinexpansionen 
med förbränningsgaserna direkt från brännkammaren med den injicerade ångan vilket medför en 
större möjlig effektökning. 

Den ånginjicerande mikrogasturbinen innebär trots sin ökande eleffekt en ekonomisk kostnad i 
att dess återbetalningstid med hänsyn till grundinvesteringen är ungefärligen 6 år då 
mikrogasturbinen producerar en utgående eleffekt inom spannet för de presenterade eleffekterna 
8 timmar dagligen. Återbetalningstiden är längre för den ånginjicerade mikrogasturbinen jämfört 
med den av Compower förväntade återbetalningstiden för ET10 utan ånginjektion på 5 år. I ett 
längre tidsperspektiv än återbetalningstiden på exempelvis 10 år kommer dock den ånginjicerade 
mikrogasturbinen att vara mer ekonomisk i drift än nuvarande drift av ET10 eftersom att den då 
har genererarat tillräckligt värde för att betala grundinvesteingen.  
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Diskussion av hållbarhetsaspekter 

Utifrån arbetets resultat kan mikrogasturbinen studeras ur det ekologiska, sociala och ekonomiska 
hållbarhetsperspektivet. En investering i ett system för ånginjicering kan inte anses vara 
ekonomiskt hållbart med avseende på återbetalningstid eftersom att det ekonomiska värdet av 
den el som genereras inte är tillräckligt stort för att betala för förändringen inom de fem år som 
ET10 kommer att återbetalas på vid normal drift. Det är dock viktigare i detta fall att diskutera de 
övriga hållbarhetsaspekterna som modifieringen av mikrogasturbinen med ånginjicering ger 
upphov till. Ur det sociala hållbarhetsperspektivet kan variationen av det som förbränns i 
mikrogasturbinen inverka till att målgruppen för produkten blir större då den inte är begränsad av 
bränsle som endast ett visst geografiskt område har tillgång till. Denna aspekt är dock inte direkt 
kopplad till effektökningen från ånginjiceringen.   

Oavsett vilket bränsle som förbränns i mikrogasturbinens brännkammare kommer en total 
ökning av effekten i processen bidra till ett bättre användande av bränslet. Eftersom att den 
tidigare definierade totala verkningsgraden för systemet ökar med ånginjicering kommer 
förbränning av en oförändrad mängd bränsle resultera i en större eleffekt. Om miljövänligare 
alternativ till fossila bränslen används som exempelvis biogas blir den positiva hållbarhetseffekten 
av den ökade verkningsgraden vidare förbättrad. En annan tidigare diskuterad effekt av 
ånginjicering är en sänkning av utsläpp av kväveoxider vilket bidrar till en miljövänligare process 
som i det större perspektivet då är positivt för den ekologiska hållbarheten.    
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Resultat och diskussion av känslighetsanalys 

Effektökning vid variation av den injicerade ångans temperatur vid olika massflöden av luft 
presenteras nedan i Figur 9.   

 

 
Figur 9: Temperatur på ångan mot Effektökning för olika massflöden. 

 

Den effektökning som presenteras i Figur 9 är beräknad med differensen mellan den effekt 
mikrogasturbinen teoretiskt producerar vid drift med injektion av ånga och teoretisk drift med 
endast luft.  

Modellen uppvisar en viss känslighet mot temperaturförändringar som antagligen beror på de 
entalpidata som framtagits ut entalpi, entropidiagram för luft och ånga där entalpiskillnaden i ett 
10 gradigt temperaturintervall kan vara svår att avgöra. Dock är inverkan inte större än 
storleksordningen 100 W för en variation i temperatur på 10 grader. Modellen är därför känslig 
för variationer i temperatur men detta inverkar inte drastiskt på ökningen på den totala utgående 
eleffekten om temperaturen hålls inom intervall på exempelvis 100 grader. Modellens känslighet 
beror dock av två variabler temperatur och massflöde. Det är viktigt att notera att olika samband 
mellan temperatur och effektökning påvisas vid olika massflöden på ånga.  

 

Sambandet mellan temperatur på ångan och effektökning inte är helt linjärt även om en 
proportionalitet uppvisas för 1 och 1,5 % ånga i förhållande till massflödet av luft. För 2 och 2,5 
% ånga i förhållande till massflödet av luft uppvisas istället det omvända förhållandet att en lägre 
ångtemperatur ger en högre effektökning. Vid 3 % ånga i förhållande till massflödet av luft 
uppvisas endast effektminskningar oavsett temperatur på ångan. Detta tyder på att den 
resulterade uteffekten uppvisar stor känslighet mot variationer i ångans massflöde.  
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I Figur 10 presenteras därför den procentuella effektökningen vid ånga med temperaturen 500 °C 
vid olika massflöden.    

 

 
Figur 10: Procentuell andel ånga vid 500 °C i förhållande till massflödet av luft mot procentuell 

effektökning. 

 

Enligt Figur 10 ger ett massflöde mellan 1 % och 2,5 % ånga i förhållande till massflödet av luft 
en procentuell ökning av effekten. Ett massflöde över 2 % ånga i förhållande till massflödet av 
luft ger dock sämre effektökning vilket påvisar att beräkningsmodellen är mycket känslig för 
variationer i värdet på det massflöde på ångan som injiceras. En skillnad på 1 % i massflödet kan 
få mycket drastiska konsekvenser för processen eftersom att den vid massflödet 3 % ånga i 
förhållande till massflödet av luft ger en effektminskning. Vid dessa förhållanden får alltså 
Compowers mikrogasturbin ET10 försämrad prestanda som följd av ånginjiceringen.  
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Efter att ha studerat massflödets inverkan vid den lägre temperaturgränsen visar Figur 11 den 
procentuella effektökningen vid ånga med den medelhöga temperaturen 600 °C vid olika 
massflöden.    

 

 

 
Figur 11: Procentuell andel ånga vid 600 °C i förhållande till massflödet av luft mot procentuell 

effektökning. 

 

Enligt Figur 11 uppvisar inte modellen lika stor känslighet för förändringar i massflödet vid 
denna temperatur jämfört med vid lägre temperaturer. Mellan massflöden på 1,5 % och 2,5 % 
ånga i förhållande till massflödet av luft uppvisas istället ett konstant beteende vid denna 
temperatur där effektökningen i detta intervall inte är känslig för variationer i massflödet. Utanför 
detta massflödesintervall är modellen dock fortsatt mycket känslig för förändringar i ångans 
massflöde.  
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Vidare studeras i Figur 12 den procentuella effektökningen vid ånga med den övre teoretiskt 
rimliga temperaturen 770 °C vid olika massflöden.    

 
Figur 12: Procentuell andel ånga vid 770 °C i förhållande till massflödet av luft mot procentuell 

effektökning. 

 

Enligt Figur 12 försvinner den relativa stabilitet i förhållande till massflöde som påvisats vid 
medelhöga temperaturer vid det övre temperaturintervallet. Vid dessa höga temperaturer på 
ångan blir effekten av ett förändrat massflöde kraftigare. Vid variation från 1,5 % ånga i 
förhållande till massflödet av luft som genererar den högsta procentuella effektökningen uppvisar 
modellen stor känslighet. Vidare är en procentuell andel ånga på över 2,5 % i förhållande till 
massflödet av luft fortsatt negativt för cykeln. Då detta även påträffats vid de lägre 
temperaturerna tyder detta på en allmän gräns vid dessa värden på massflödet av ångan. För att 
modellen inte skall haverera krävs därför att massflödet av ånga hålls inom detta gränsvärde något 
som praktiskt innebär att ånginjiceringssystemet noggrant måste injicera precis rätt mängd ånga. 
Precist massflöde på ångan till skillnad från ångans temperatur är kritiskt för att systemet skall 
fungera korrekt och bidra till en ökning av den utgående eleffekten.    
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4 Slutsatser och framtida arbete 
Enligt den teoretiska modell som framtagits utifrån litteraturstudien med de av Compower 
presenterade idealdata har slutstatser kring ånginjicering i mikroturbinen fastställts. En 
modifikation av Compowers mikrogasturbin ET10 med ånginjiceringssystem där ångan injiceras 
vid turbininloppet ger maximalt en effektökning på 13,6 % i absoluta tal 0,840 kW från cykelns 
effekt på 6,16 kW till en elektrisk uteffekt på 7,00 kW. Detta förutsatt att ångan injiceras med ett 
tryck över 3 bar med massflödet 1,5 % av massflödet på luft med en temperatur vid 
turbininloppet på 1 043,15 K motsvarande 770 °C. Dock får en sådan förändring av cykeln 
negativa ekonomiska konsekvenser för mikroturbinen som helhet då dess återbetalningstid ökar 
från förväntat 5 år till 6 år. I ett längre tidsperspektiv kan denna konsekens dock försummas. 

För det verkliga systemet enligt Figur 4 där kompressorns ingående luft först har används för att 
kyla ned generatorn finns utrymme för effektivisering. Kompressorarbetet ökar med stigande 
lufttemperatur och därför kan det vara bra att minska kompressorns inloppstemperatur. Detta 
kan ske genom evaporativ kylning som innebär kylning av kompressorns inloppsluft genom att 
låta mycket små vattendroppar sprayas in i luftströmmen. Vattendropparna förångas när de 
sprayas in och tar då värme från luften vid kompressorinloppet som därmed kyls. Ett sådant 
system kan eventuellt ersätta ånginjiceringen vid turbininloppet som en lösning att öka 
turbineffekten. Huruvida kompressorarbetet påverkas av vattenånga från det evaporativa 
kylsystemet måste emellertid utredas. 

 

Eftersom att denna studie har haft utgångspunkt i ett idealfall som inte överensstämmer helt med 
de driftdata som erhållits vid test av mikrogasturbinen ET10 föreslås att vidare test görs för att 
erhålla tillförlitlig data. Dessa data kan då användas för vidare simuleringar som då har starkare 
empirisk grund och vars slutsatser ger en klarare bild av hur mikrogasturbinen optimalt kan 
operera. En sådan analys skulle sedan kunna användas för konkreta beslut om modifiering och 
utveckling av den befintliga luftbaserade mikrogasturbinen.    
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6 Bilagor  
 

Bilaga 1  

 

Tabell 3: Ideal driftsdata för mikroturbin ET10. 

𝜂𝐾  0,764 

𝜂𝑇  0,857 

𝜂𝐺  0,90 

�̇�𝑙 0,1 kg/s 

�̇�𝑣 0,1 kg/s 

𝜀 0,90 

𝜀𝑟  0,8773 

𝑇𝐾𝑖𝑛  293,15 K 

𝑝𝐾𝑖𝑛  1 bar 

𝑇𝐾𝑢𝑡  443,35 K 

𝑝𝐾𝑢𝑡  3 Bar 

𝑇𝑙 1 023,15 K 

𝑇𝑣𝑣𝑥1  451,25 K 

𝑇𝑣𝑣𝑥2  798,25 K 

𝑇𝑣𝑣𝑥𝑙  762,75 K 

𝑇𝑣𝑢𝑡 339,55 K 

𝑇𝑣𝑖𝑛  303,15 K 

𝑇𝑣𝑝 323,15 K 

𝑇𝑏 1 052,05 K 

 

Källa: (Malmquist, 2009). 
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Bilaga 2 

MATLAB-program för beräkning av eleffekten mikrogasturbinen genererar 
Steam_injection_CP_ET10.m. 

% Program för variation av temperaturer vid ånginjicering 
clear all 
close all 
clc 
  
% Ångtabell 
%Isentropisk expansion från 3 till 1 bar vattenånga 700-500 C före 
expansion 
    %Copyright © 1984. From NBS/NRC Steam Tables/1 by Lester Haar, John S. 
Gallagher, and George S. Kell. Reproduced by permission of Routledge/Taylor 
& Francis Books, Inc. 
    %T_före_exp[C], h_före_exp [kJ/kg], T_efter_exp [C], h_efter_expansion 
[kJ/kg] 
    Tabell_is_exp_3_to_1_bar_steam=[896 4400 664 3990;872 4350 652 3850;852 
4300 632 3800;832 4250 604 3760;812 4200 596 3710;788 4150 580 3680; 
700+82*400/491 4100 700+82*400/491-248*400/491 3643;700+54*400/491 4050 
700+54*400/491-248*400/491 3600;722.810590631365 4000 525.661914460285 
3560;700 3950 508.553971486762 3525;676.578411405295 3900 490.020366598778 
3480;654.582484725051 3850 470.468431771894 3445;632.586558044807 3800 
450.101832993890 3400;610.794297352342 3750 435.641547861507 
3370;587.983706720978 3700 417.718940936864 
3333.33333333333;565.987780040733 3650 398.981670061100 
3295;543.991853360489 3600 382.688391038697 3260;521.995926680245 3550 
360.692464358452 3220;499.185336048880 3500 342.769857433809 3180]; 
% Lufttabell celsius 
%Table_from_s_h_diagram_AIR 
    %Havtun entalpitabell luft, isentropisk expansion från 3 till 1 bar 
    %T_före_exp[C], h_före_exp [kJ/kg], T_efter_exp [C], h_efter_expansion 
[kJ/kg] 
    Table_from_s_h_diagram_AIR=[800 1131.57894736842 541.666666666667 
833.333333333333;750 1070.17543859649 508.333333333333 807.017543859649;700 
1017.54385964912 475 750;650 958.771929824561 435 719.298245614035;600 900 
391.666666666667 675.438596491228;550 850 350 631.578947368421;500 
793.859649122807 300 578.947368421053]; 
% Lufttabell i kelvin    
%TABLE_A17 
%Ideal-gas properties of air 
%Source: Kenneth Wark, Thermodynamics, 4th ed. (New York: McGraw-Hill, 
1983), pp. 785?86, table A?5. Originally published in J. H. Keenan and J. 
Kaye, Gas Tables (New York: John Wiley & Sons, 1948). 
%Temperatur [K] , Entalpi [kJ/kg] 
   TABLE_A17=[200 199.970000000000;210 209.970000000000;220 
219.970000000000;230 230.020000000000;240 240.020000000000;250 
250.050000000000;260 260.090000000000;270 270.110000000000;280 
280.130000000000;285 285.140000000000;290 290.160000000000;295 
295.170000000000;298 298.180000000000;300 300.190000000000;305 
305.220000000000;310 310.240000000000;315 315.270000000000;320 
320.290000000000;325 325.310000000000;330 330.340000000000;340 
340.420000000000;350 350.490000000000;360 360.580000000000;370 
370.670000000000;380 380.770000000000;390 390.880000000000;400 
400.980000000000;410 411.120000000000;420 421.260000000000;430 
431.430000000000;440 441.610000000000;450 451.800000000000;460 
462.020000000000;470 472.240000000000;480 482.490000000000;490 
492.740000000000;500 503.020000000000;510 513.320000000000;520 
523.630000000000;530 533.980000000000;540 544.350000000000;550 
555.740000000000;560 565.170000000000;570 575.590000000000;580 



33 
 

586.040000000000;590 596.520000000000;600 607.020000000000;610 
617.530000000000;620 628.070000000000;630 638.630000000000;640 
649.220000000000;650 659.840000000000;660 670.470000000000;670 
681.140000000000;680 691.820000000000;690 702.520000000000;700 
713.270000000000;710 724.040000000000;720 734.820000000000;730 
745.620000000000;740 756.440000000000;750 767.290000000000;760 
778.180000000000;780 800.030000000000;800 821.950000000000;820 
843.980000000000;840 866.080000000000;860 888.270000000000;880 
910.560000000000;900 932.930000000000;920 955.380000000000;940 
977.920000000000;960 1000.55000000000;980 1023.25000000000;1000 
1046.04000000000;1020 1068.89000000000;1040 1091.85000000000;1060 
1114.86000000000;1080 1137.89000000000;1100 1161.07000000000;1120 
1184.28000000000;1140 1207.57000000000;1160 1230.92000000000;1180 
1254.34000000000;1200 1277.79000000000;1220 1301.31000000000;1240 
1324.93000000000;1260 1348.55000000000;1280 1372.24000000000;1300 
1395.97000000000;1320 1419.76000000000;1340 1443.60000000000;1360 
1467.49000000000;1380 1491.44000000000;1400 1515.42000000000;1420 
1539.44000000000;1440 1563.51000000000;1460 1587.63000000000;1480 
1611.79000000000;1500 1635.97000000000;1520 1660.23000000000;1540 
1684.51000000000;1560 1708.82000000000;1580 1733.17000000000]; 
  
% Indata 
K=273.15; %Kelvinkonstant 
ml= 100; % g/s   
tKin = 20; 
TKin = tKin +K; 
hKin = 280; 
hKinis = 400; 
  
nK = 0.764; 
nT = 0.857; 
nG = 0.90; 
  
                                %%  
                                % Önskad ångtemperatur 
                                tangaut = 770; 
                                % Önskat massflöde på ångan 
                                ma = 0.015*ml;  
%% 
  
  
% Beräknar entalpi efter kompressorn 
hKut = hKin + (hKinis-hKin)/nK; 
  
% Beräknar kompressoreffekten 
EK = ml*(hKut-hKin); 
    
t2=170.2; 
T2=t2+K; 
t7=525.1; 
T7=t7+K; 
  
% Värmeväxlare 1 
e = 0.9;%Effektivitet 
T3 = T2+e*(T7-T2); 
t3 = T3-K ; 
  
% Värmeväxlare 2 
t6 = 778.9; 
T6 = t6+K; 
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T4 = T3 + e*(T6-T3); 
t4 = T4-K;  
  
  
% Efter turbinen 
t5 = 549.5; 
T5 = t5 + K; 
t6 = 778.9; 
T6 = t6+K; 
  
% Ånggenerering  
Tluftin = T6; 
tluftin = t6; 
tvattenin = 66.4; % Från vattenvärmaren  
%Vattentemperatur 12 grader celsius för kranvatten 
% Källa http://www.stockholmvatten.se/privat/vanliga-fragor/ 
% tangaut = 770; 
% % Önskad ångtemperatur 
% ma = 0.015*ml; % Önskat massflöde på ångan 
  
% Massflödet på ångan resulterar ånghalten x 
x = ma/ml; 
  
hvattenin=280; % 66.4 gradigt vatten vid 4 bars tryck 
  
hvattenut  = 
interp1(Tabell_is_exp_3_to_1_bar_steam(:,1),Tabell_is_exp_3_to_1_bar_steam(
:,2),tangaut); 
hluftin  = interp1(TABLE_A17(:,1),TABLE_A17(:,2),Tluftin); 
  
%hluftin = 1125; 
deltahvatten = hvattenut-hvattenin; 
deltahluft = ma*deltahvatten/ml;    %220.2; 
hluftut = hluftin-deltahluft; 
  
Tluftut = interp1(TABLE_A17(:,2),TABLE_A17(:,1),hluftut); 
tluftut = Tluftut-K; 
  
deltaTa = tangaut- tvattenin; 
  
  
% Värmeväxlare 2 reverse 
er = (525.1-778.9)/(489.6-778.9); 
T7 = Tluftut + er*(T3-Tluftut); 
t7 = T7-K; 
  
% Värmeväxlare 1 
e = 0.9;%Effektivitet 
T3 = T2+e*(T7-T2); 
t3 = T3-K ; 
  
% Värmeväxlare 2 
T6 = t6+K; 
T4 = T3 + e*(Tluftut-T3); 
t4 = T4-K;  
  
% Turbininloppet 
% Temperatur efter temperaturen vid expansion i turbin enligt tabell 
% Indata Luft 
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tl = t4;  
Tl = tl + K; 
hl = 
interp1(Table_from_s_h_diagram_AIR(:,1),Table_from_s_h_diagram_AIR(:,2),tl)
; 
hTisl  = 
interp1(Table_from_s_h_diagram_AIR(:,1),Table_from_s_h_diagram_AIR(:,4),tl)
; 
% Indata ånga 
ta = tangaut; 
Ta = ta + K; 
ha  = 
interp1(Tabell_is_exp_3_to_1_bar_steam(:,1),Tabell_is_exp_3_to_1_bar_steam(
:,2),ta); 
hTisa  = 
interp1(Tabell_is_exp_3_to_1_bar_steam(:,1),Tabell_is_exp_3_to_1_bar_steam(
:,4),ta); 
% Beräknar entalpi efter turbinen för ånga och luft separat 
hTl = hl - (hl-hTisl)*nT; 
hTa = ha - (ha-hTisa)*nT; 
% Beräknar turbineffekten 
ET = ml*(hl-hTl) + ma*(ha-hTa); 
% Beräknar eleffekten 
EG = nG*(ET-EK); 
EleffektkW = EG/1000; 
%Verkningsgrad Eleffekt/Förbränning 
Eb = 27657.54; 
Verkningsgrad = EG/Eb;  
  
% Beräknar temperatur för ånga respektive luft efter turbinen 
tTl  = 
interp1(Table_from_s_h_diagram_AIR(:,4),Table_from_s_h_diagram_AIR(:,3),hTl
); 
tTa  = 
interp1(Tabell_is_exp_3_to_1_bar_steam(:,4),Tabell_is_exp_3_to_1_bar_steam(
:,3),hTa); 
  
% Beräknar blandningens entalpi efter turbinen 
hbl = hTl + x*hTa; 
  
% Den effekt som tillförs vattnet kan beräknas med 
mv = 100; % g/s 
cp = 4.177;  % kJ/kgK 30 grader C 
Tvut = 66.4+K; % Kelvin 
Tvin = 30+K; % Kelvin  
Ev = mv*cp*(Tvut-Tvin); 
Vattenverkningsgrad = Ev/Eb; 
  
% Värmeväxling av luft till vattnet 
T8 = T7 + er*(T2-T7); 
t8 = T8 - K; 
%% Värmetransport i kokare och totalverkningsgrad 
  
% TABLE_A6_1bar 
    %Superheated water 1bar 
    %T [K], h [kJ/kg], S [Kj/kgK] 
    TABLE_A6_1bar=[373.150000000000 2675.80000000000 
7.36110000000000;423.150000000000 2776.60000000000 
7.61480000000000;473.150000000000 2875.50000000000 
7.83560000000000;523.150000000000 2974.50000000000 
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8.03460000000000;573.150000000000 3074.50000000000 
8.21720000000000;673.150000000000 3278.60000000000 
8.54520000000000;773.150000000000 3488.70000000000 
8.83620000000000;873.150000000000 3705.60000000000 
9.09990000000000;973.150000000000 3929.40000000000 
9.34240000000000;1073.15000000000 4160.20000000000 
9.56820000000000;1173.15000000000 4398 9.78000000000000;1273.15000000000 
4642.60000000000 9.98000000000000;1373.15000000000 4893.60000000000 
10.1698000000000;1473.15000000000 5150.60000000000 
10.3504000000000;1573.15000000000 5413.30000000000 10.5229000000000]; 
   m_anga=ma; 
   m_luft=ml; 
    
% Blandningstabell 
    %Blandningstabell vid 1 bars tryck [ t [C], h_anga, hluft , 
h_blandning] 
    
blandningstabell=[100;150;200;250;300;350;400;450;500;550;600;650;700;750;8
00;850;900]; 
    jj=1; 
    storlek_blandningstabell=size(blandningstabell(:,1)); 
    while jj<storlek_blandningstabell(1,1)+1 
        
blandningstabell(jj,2)=interp1(TABLE_A6_1bar(:,1),TABLE_A6_1bar(:,2),blandn
ingstabell(jj,1)+K); 
        
blandningstabell(jj,3)=interp1(TABLE_A17(:,1),TABLE_A17(:,2),blandningstabe
ll(jj,1)+K); 
        
blandningstabell(jj,4)=(m_anga/(m_anga+m_luft))*blandningstabell(jj,2)+(m_l
uft/(m_anga+m_luft))*blandningstabell(jj,3);%%Havtun: Applied 
Thermodynamics - Collection of formulas, utveckling av Ekv [12.6] Assuming 
ideal gas behavior 
         
        jj=jj+1; 
    end 
    %disp(blandningstabell) 
     
    h8=interp1(blandningstabell(:,1),blandningstabell(:,4),t8); 
    tvin=Tvin-K; 
     
    t9=t8+er*(tvin-t8); 
     
    % Tabell för Cp_vatten flytande fas 
    %Havtun: Applied Thermodynamics - Collection of Formulas s.48 
    % t [°C] , Cp [kJ/kg*K] 
    Cp_vaten=[0 4.20500000000000;7 4.29700000000000;27 4.17700000000000;47 
4.17600000000000;67 4.18700000000000;87 4.20400000000000;100 
4.22000000000000;127 4.24100000000000;177 4.41900000000000;227 
4.64700000000000;277 5.27200000000000;327 6.69100000000000]; 
  
    
h9=interp1(TABLE_A17(:,1),TABLE_A17(:,2),t9+K)+m_anga*interp1(Cp_vaten(:,1)
,Cp_vaten(:,2),t9)*t9/(m_anga+m_luft); 
    q_kokare_kW=-.9*(m_anga+m_luft)/1000*(h9-h8); 
    Eb_kW=Eb/1000; 
    Totalverkningsgrad= ( q_kokare_kW+EleffektkW)/Eb_kW; 
      %% Utskrifter för prestanda efter ånginjicering 
     disp(['         Ångflöde rel. luft :    ' num2str(sprintf('%.1f',  
ma)) ' %'])           ; 
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     disp(['         Ångtemperatur      :  ' num2str(sprintf('%.1f',  
tangaut)) ' [°C]'])           ; 
     disp('    ') 
     disp(['         Förbränning        :   ' num2str(sprintf('%.1f',  
Eb_kW)) ' [kW]'])           ; 
    % disp(['         Turbineffekt       :   ' num2str(sprintf('%.1f', 
ET/1000)) ' [kW]'])           ; 
    % disp(['         Kompreseffekt      :   ' num2str(sprintf('%.1f', 
EK/1000)) ' [kW]'])           ; 
     disp(['         Eleleffekt         :    ' num2str(sprintf('%.1f', 
EleffektkW)) ' [kW]'])          ; 
     disp(['         Effekt H2O         :   ' num2str(sprintf('%.1f', 
q_kokare_kW)) ' [kW]'])          ; 
     disp(['         Elverkningsgrad    :   ' num2str(sprintf('%.1f', 
Verkningsgrad*100)) ' %']); 
     disp(['         Total verkningsgrad:   ' num2str(sprintf('%.1f', 
Totalverkningsgrad*100)) ' %']); 
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Bilaga 3 

 

Tabell 4: Priser på el för hushållskunder per halvår 2007 till 2013 kategoriserat i årlig 
konsumtionsmängd i enhet öre/kWh. 

Jan-Jun 2007 250 145 144 128 114 

Jul-Dec 2007 270 161 150 136 122 

Jan-Jun 2008 269 176 159 139 127 

Jul-Dec  2008 293 192 172 149 136 

Jan-Jun 2009 277 195 174 149 140 

Jul-Dec 2009 285 189 171 148 135 

Jan-Jun 2010 337 195 180 156 143 

Jul-Dec 2010 309 197 182 158 143 

Jan-Jun 2011 325 204 187 161 146 

Jul-Dec  2011 309 203 186 161 144 

Jan-Jun 2012 313 197 180 151 136 

Jul-Dec 2012 308 193 178 152 136 

Jan-Jun 2013 318 198 179 150 134 

Jul-Dec 2013 307 195 179 154 137 

 

Källa: (Statistiska Centralbyrån, 2014). 
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