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Tässä diplomityössä on mallinnettu höyry- ja kaasuturbiini Balas -prosessisimulointi-

ohjelmaan. Balas on Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen kehittämä simulointiohjelma, 

erityisesti paperi- ja selluteollisuuden prosessien staattiseen simulointiin. Työn tavoitteena on 

kehittää simulointimallit höyry- ja kaasuturbiinille, sekä tutkia niiden toimivuutta vertaamalla 

simulointeja mittaus- ja mitoitustietoihin. 

 

Työssä on muodostettu matemaattiset mallit höyryturbiinille, höyryturbiinin 

säätövyöhykkeelle sekä höyryturbiinin off-design laskennalle. Kaasuturbiinille muodostettiin 

toimintakäyrät, joiden avulla tarkastellaan sen toimintaa off-design tilanteessa. Komponentit 

mallinnettiin diplomityövaiheessa Matlab-ympäristöön, josta ne siirretään Balasiin erillisessä 

työvaiheessa. Malleissa on kiinnitetty huomiota erityisesti niiden helppokäyttöisyyteen ja 

monipuolisuuteen. 

 

Höyryturbiinimalleja testattiin simuloimalla erään paperitehtaan yhteydessä toimivan 

voimalaitoksen vastapaineturbiini säätövyöhykkeineen ja vertaamalla simulointituloksia 

tehtaan mittaustietoihin. Kaasuturbiinimallia testattiin vertaamalla GE Power MS 7001 

kaasuturbiinin mitoitustietoja vastaavilla parametreilla simuloituun tapaukseen.  
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In this thesis, a steam and gas turbine have been modelled to the Balas process simulation 

software. Balas is a simulation program created by the Technical Research Centre of Finland, 

and it is especially suited for static simulation of processes in the pulp and paper industry. The 

objective of this thesis was to create a simulation model for a steam and gas turbine, and to 

examine their function by comparing the simulations with measured and dimensioned data. 

 

In this work, mathematical models for a steam turbine, the regulation stage, and off-design 

calculation of a steam turbine have been created. Performance curves for examining the off-

design performance of the turbine have been created for the gas turbine. The components 

were modelled in Matlab and will be implemented to Balas in a different project. Particular 

attention has been paid to the user friendliness and versatility of the models. 

 

The steam turbine models have been tested by simulating a back-pressure turbine with a 

regulation stage, located in a power plant in connection with a paper mill, and by comparing 

the simulated values with on-site measurement data. The gas turbine model has been tested by 

comparing the dimensioned data of a GE Power MS 7001 gas turbine with the simulated 

model with corresponding parameters.  
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SYMBOLILUETTELO 

 

B vakio   [-] 

c absoluuttinen nopeus  [m/s] 

cp ominaislämpökapasiteetti  [kJ/kg] 

d halkaisija   [m] 

g gravitaatiokiihtyvyys  [m/s
2
] 

h ominaisentalpia  [kJ/kg] 

Hu tehollinen lämpöarvo  [MJ/kmol] 

l siiven korkeus  [cm] 

M moolimassa   [kg/kmol] 

n pyörimisnopeus  [rpm], [rps] 

P teho   [MW] 

p paine   [kPa], [bar]  

qm massavirta   [kg/s] 

R ainekohtainen kaasuvakio  [J/kgK] 

Ru yleinen kaasuvakio  [J/molK] 

T lämpötila   [°C] 

u ominaissisäenergia, kehänopeus [kJ/kg], [m/s]  

v ominaistilavuus  [m
3
] 

w suhteellinen nopeus  [m/s] 

x vesipitoisuus   [%] 

z korkeus   [m] 

 

 suutinkulma   [°] 

η hyötysuhde   [%] 

 ominaistilavuus  [m
3
/kg] 

φ lämpövuo   [kW/kg] 

φ virtauskerroin  [-] 

ψ virtauskerroin  [-] 
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Alaviitteet 

1...5 tilapiste 

aks akseli 

b roottorin siipi 

e ulostulo 

fr.w kitka- ja tuuletus  

gb staattorin siipi 

i ilma 

K kompressori 

m mekaaninen 

n suutin 

o design-tila 

p polytrooppinen 

pa polttoaine 

s isentrooppinen 

sk savukaasu 

T turbiini 

t kokonais 

th terminen 

v väliotto 

w vesi 
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1. JOHDANTO 

 

Balas on VTT:n kehittämä staattinen simulointiohjelmisto. Ohjelmistoa voidaan 

käyttää lämpö- ja virtausteknisten prosessien suunnitteluun, parametrien 

analysointiin sekä prosessioptimointiin. Simulaattoria käytetään pääasiassa 

paperi- ja sellutekniikan alalla ja se sisältää yksinkertaisen, perusmitoitukseen 

soveltuvan höyryturbiinin. Kaasuturbiinia on simuloitu Balasissa rakentamalla 

prosessi kompressorista, polttokammiosta ja turbiinista.  

 

Polttoainekustannusten nousu ja maailman kasvava energiantarve on johtanut 

siihen, että on jatkuvasti etsitty prosessiratkaisuja, joissa energian käytön 

hyötysuhde olisi mahdollisimman korkea. Paperin- ja sellunvalmistuksen lämpö- 

ja sähköenergiantuotantolla on merkittävä rooli paperin kustannusrakenteessa, 

joten energian tuotantoprosessien suunnitteluun ja optimointiin on panostettu 

vuosi toisensa jälkeen enemmän. Energiateollisuuden tärkeä prosessi on 

kombivoimaprosessi sen erityisen korkean hyötysuhteen ansiosta. Prosessissa 

korostuu höyry- ja kaasuturbiinin merkitys sekä itsenäisinä yksiköinään että 

yhdessä toimivana laiteparina. Laite- tai prosessisimulointi on kustannustehokas 

tapa selvittää prosessin piirteet ja toiminta-alueet jo suunnitteluvaiheessa. 

Alustavalla prosessisimuloinnilla voidaan jo esisuunnitteluvaiheessa tehdä karkea 

optimointi, varautua prosessimuutoksiin tai jopa eliminoida prosessin laitteita tai 

osia. 

 

Tässä diplomityössä kehitetään höyry- ja kaasuturbiinimallit Balas-

prosessisimulointiohjelmaan. Tavoitteena on kehittää mahdollisimman yleispätevä 

ja monipuolinen, säätövyöhykkeen ja off-design -laskennan sisältävä 

höyryturbiini sekä black box-malli kaasuturbiinista, jolla pystytään kuvaamaan 

kaasuturbiiniprosessia turbiinivalmistajan mitoitusarvoilla. Mallit kehitetään työn 

aikana Matlab-ympäristöön ja implementoidaan Balasiin erillisessä työvaiheessa. 
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Ennen höyryturbiinin varsinaista mallinnusvaihetta tutkitaan höyryturbiinin 

nykytilaa muissa yleisesti käytössä olevissa prosessisimulointiohjelmissa. 

Tarkasteltaviksi ohjelmiksi on valittu IPSEpro PSE, Aspen Plus ja Prosim. 

Ohjelmissa tutkitaan höyryturbiinikomponenttien käyttöominaisuuksia, haasteita 

ja mahdollisuuksia. Ohjelmissa simuloidaan myös monivaiheinen höyryturbiini ja 

analysoidaan simuloinnin tuloksia. Höyryturbiinin mallinnuksessa keskitytään 

kehittämään säätövyöhykettä ja turbiinimallin off-design -laskentaa. 

Kaasuturbiinimallin osalta keskitytään kehittämään yksinkertaistettu malli 

kaasuturbiinista, joka voidaan validoida vastaamaan kyseisen turbiinimallin 

mitoitustietoja. Kaasuturbiini esitetään toimintakäyrien avulla, jolloin off-design   

-tilanteiden simulointi rajoittuu yksinkertaisimmillaan toimintakäyrien 

tulkitsemiseen. 

 

Höyryturbiinimallin toimintaa säätövyöhykkeineen tarkastellaan simuloimalla 

erään paperitehtaan yhteydessä sijaitsevan voimalaitoksen höyryturbiini sekä 

design- että useassa off-design -tilanteessa ja vertaamalla simuloinnin tuloksia 

tehtaan mittaustietoihin. Kaasuturbiinimallia tarkastellaan simuloimalla GE 

Powerin MS 7001 -turbiini ja vertaamalla sitä valmistajan mitoitustietoihin ja 

toimintakäyriin.  
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2. BALAS PROSESSISIMULAATTORI 

 

Balas on VTT:n kehittämä prosessisimulointiohjelma, joka soveltuu 

kemianteollisuuden, erityisesti paperi- ja sellutekniikan, prosessien staattiseen 

simulointiin. Ohjelmistoa voidaan käyttää lämpö- ja virtausteknisten prosessien 

suunnitteluun, parametrien analysointiin sekä prosessioptimointiin. Ohjelma on 

käytössä usealla paperitehtaalla, insinööritoimistolla ja laitetoimittajalla. Ohjelma 

on kehitetty FORTRAN 77 –ohjelmointikielellä ja sitä käytetään Microsoft 

Windows –käyttöliittymän alla. [1] 

 

2.1. Ohjelman rakenne 

 

Rakenteeltaan Balas on kahden erillisen, mutta toisistaan riippuvaisen ohjelman 

summa. Prosessitaso, jossa suoritetaan prosessin laite- ja virtaustekninen 

suunnittelu, laaditaan prosessikaavion suunnitteluun kehitetyllä ohjelmalla. Tällä 

hetkellä Balasin prosessitasosuunnittelu on mahdollista kahdella ohjelmalla, 

FlowSheetilla ja pääasiallisesti käytettävällä, Microsoft Visiolla (Kuva 1). 

 
Kuva 1. Balas prosessisimulointiohjelmisto Microsoft Visio –käyttöliittymällä [2] 
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Simulointi suoritetaan Balas –ohjelmalla, joka sisältää simulaattorin ja Balas         

-käyttöliittymän. Simulaattorin tehtävänä on suorittaa laskenta sekä simulointi ja 

käyttöliittymän tehtävänä on toimia liittymänä käyttäjän ja prosessikirjaston 

välillä. Prosessitietokanta sisältää kaiken tiedon, jonka simulaattori tarvitsee 

laskennassa ja se yhdistää Balas -käyttöliittymän ja –simulaattorin. 

 

Prosessi rakennetaan valitsemalla prosessitietokannasta moduulit, esimerkiksi 

turbiini ja generaattori. Käyttäjä määrittelee moduulien kytkennät, syöttötiedot ja 

yksikköparametrit, jonka jälkeen systeemi ratkaisee laitteiden ulostulovirrat ja 

sisäiset parametrit yksikkö kerrallaan topologian määräämässä järjestyksessä.   

[3], [4] 

 

 

2.2. Numeerinen simulointi 

 

Numeerisella simuloinnilla tarkoitetaan matemaattisten mallien 

tietokoneavusteisesti tapahtuvaa ratkaisua. Numeerisella simuloinnilla voidaan 

selvittää ja havainnollistaa erilaisten ilmiöiden ja tapahtumien sekä niistä 

muodostuvien prosessien ja järjestelmien käyttäytymistä. Simulointi on aina 

approksimaatio. 

 

Simulointimallit laaditaan kirjoittamalla tutkittavien ilmiöiden ja järjestelmien 

kuvaukset matemaattiseen muotoon. Matemaattinen malli voi sisältää 

differentiaalisia, algebrallisia ja loogisia yhtälöitä. Yhtälöiden lisäksi tarvitaan 

mm. algoritmeja matemaattisen mallin numeeriseen ratkaisemiseen. 
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Lämpö- ja virtausteknisten prosessien simuloinnissa itse mallin tarkkuutta 

rajoittavat mm. 

 perusyhtälöitä joudutaan yksinkertaistamaan, sillä kaikkia makrotason 

ilmiöitä kuvaavia suureita ei tunneta, 

 korrelaatiot sisältävät tilastollisia epätarkkuuksia, 

 ohjelmien dokumentointi ja käyttäjien asiantuntemus ovat puutteellisia, 

 tietokoneresurssien riittävyys asettaa rajoitteita laskentatarkkuudelle ja 

tulosten havainnollistamiselle, 

 numeeriset ratkaisut ovat itsessään epätarkkoja. [5] 
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3. HÖYRYTURBIINI 

 

Höyryturbiini on pyörivä lämpövoimakone, joka muuttaa höyryn 

kokonaisentalpian mekaaniseksi energiaksi. Energianmuutos tapahtuu 

vaiheellisesti: höyryn kokonaisentalpia muutetaan ensin kineettiseksi energiaksi, 

joka taas siirretään turbiinin akselille pyöriväksi mekaaniseksi energiaksi. Höyryn 

kokonaisentalpia voidaan muuttaa kineettiseksi energiaksi kiinteissä 

johtolaitteissa, pyörivissä juoksupyörän siivissä tai molemmissa. Johtolaite ja 

juoksupyörä muodostavat yhdessä turbiinin vaiheen, eli vyöhykkeen. Vaiheiden 

mukaan puhutaan joko yksi- tai monivaiheisesta turbiinista. Turbiinit jaotellaan 

toimintatavan mukaan aktio- ja reaktioturbiineihin. Aktioturbiinissa höyryn 

lämmönpudotus muutetaan kineettiseksi energiaksi ainoastaan kiinteissä 

johtolaitteissa, staattoreissa, ja höyry virtaa juoksupyörän läpi vakiopaineella. 

Reaktioturbiinissa lämmönpudotus muutetaan nopeusenergiaksi sekä johto- että 

juoksupyörässä, jolloin höyryvirran nopeuden kasvu aiheuttaa reaktion perusteella 

juoksupyörän kehävoiman. Rakenteellisesti turbiinit eroavat toisistaan siten, että 

aktioturbiinissa juoksupyörän siivet on kiinnitetty akselin kiekkoihin ja johtosiivet 

koteloon kiinnitettyihin kansiin. Reaktioturbiinissa taas juoksupyörän siivet on 

kiinnitetty rumpumaiselle akselille ja johtosiivet on kiinnitetty suoraan pesään. 

 

Turbiinit voidaan jakaa myös rakenteen perusteella aksiaali- ja 

radiaaliturbiineihin. Höyryn virratessa turbiinin läpi akselin suuntaisesti puhutaan 

aksiaaliturbiinista, kun taas höyryn virratessa kohtisuorasti akselia vastaan, 

puhutaan radiaaliturbiinista. Aksiaaliturbiinit voivat olla joko aktio-, reaktio- tai 

yhdistettyjä aktio-reaktioturbiineja, kun taas radiaaliturbiinit ovat aina 

reaktioturbiineja. Radiaaliturbiinit ovat kooltaan ja teholtaan aksiaaliturbiineja 

pienempiä ja radiaaliturbiineita onkin rakennettu vain muutama prosentti 

turbiinien kokonaistehosta. [6] 
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3.1. Vastapaineturbiini 

 

Vastapaineturbiinissa höyry poistuu ylipaineisena ilmakehään nähden. 

Vastapaineturbiineja käytetään silloin, kun tarvitaan samanaikaisesti sekä lämpö- 

että sähköenergiaa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat paperi- ja kemiallinen 

teollisuus, joissa tarvitaan sekä sähköenergiaa, että matalapaineista höyryä 

prosessiin. Muita esimerkkejä ovat kaukolämpövoimalaitokset sekä vanhat 

voimalaitokset, joissa vastapaineturbiinia käytetään vanhan lauhdeturbiinin 

esiturbiinina alentamaan höyryn arvoja, kun laitokseen on asennettu uusi kattila. 

Useimmissa tapauksissa sähkö- ja lämpöenergian tuottaminen omissa 

voimalaitoksissa on edullisempaa, kuin näiden osto ulkopuolelta. Lämmön ja 

sähkön yhteistuotanto on huomattavasti kustannustehokkaampaa, kuin 

yksinomainen sähköenergian tuotto. Vastapaineturbiinin prosessihyötysuhde on 

korkea, sillä siinä saadaan hyödynnettyä jopa 85% sille tuodusta energiasta joko 

sähkönä tai prosessilämpönä. [6], [7] 

 

3.2. Lauhdeturbiini 

 

Lauhdeturbiineja käytetään silloin, kun lämmöntarve on tehontarpeeseen nähden 

pieni tai vaihtelee voimakkaasti. Lauhdeturbiinissa tuorehöyry paisuu 

lauhduttimen paineeseen, joka on tavallisesti noin 2...6 kPa. Turbiinissa voi olla 

useitakin väliottoja veden esilämmitystä varten ja laitoksen omakäyttötehon 

(esimerkiksi syöttövesipumppu) tyydyttämiseksi. Lauhdeturbiineja käytetään 

ainoastaan sähkön tuotantoon; koko höyryn energia muutetaan generaattorin 

avulla sähköenergiaksi, tai käytetään työkoneiden pyörittämiseen. 

Lauhdeturbiiniin tuodusta lämmöstä poistuu noin 60% lauhduttimen 

jäähdytysveden mukana. Höyry muuttuu lauhduttimessa vedeksi, ja se johdetaan 

takaisin kattilaan. [7], [8] 
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3.3. Höyryturbiinin termodynamiikkaa 

 

Höyryturbiinin toimintaa voidaan tarkastella kuvan 2 mukaisen stationäärisen 

virtaussysteemin energiataseen avulla. Jos oletetaan, että taserajan sisään menee 

massavirta qm1 ja siitä poistuu massavirta qm2 ja qm2 = qm1 = qm, voidaan 

termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön mukaan kirjoittaa höyryturbiinille 

energiatase 

 

𝑞𝑚 𝑝1𝜈1 − 𝑝2𝜈2 + 𝑞𝑚  𝑢1 − 𝑢2 + 𝑞𝑚  
𝑤1
2

2
−

𝑤2
2

2
 + 𝑞𝑚  𝑔𝑧1 − 𝑔𝑧2 = 𝜙 + 𝑃, (3.1) 

 

missä qm on höyryn massavirta, 

p paine 

 ominaistilavuus, 

u ominaissisäenergia, 

w nopeus, 

g gravitaatiokiihtyvyys, 

z korkeus,  

𝜙 lämpövuo ja 

P teho. 

 

Ominaisentalpian määritelmä on 

 

  = 𝑢 + 𝑝𝜈,   (3.2) 

 

missä h on höyryn ominaisentalpia. 
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Kuva 2. Höyryturbiinin energiatase 

 

Kokonaisentaplialle pätee 

 

 
𝑡 =  +

𝑤2

2
+ 𝑔𝑧. 

  
(3.3) 

 

Kokonaisentalpian lausekkeessa (3.3) ei korkeustermillä gz ole merkitystä höyry- 

ja kaasuvirtauksilla, joten kokonaisentalpian yhtälö sievenee muotoon 

 

 
𝑡 =  +

𝑤2

2
. 

  
(3.4) 

Höyryturbiineissa on lämpöhäviö mitättömän pieni ja prosessia käsitelläänkin 

usein adiabaattisena, joten lämpöhäviö systeemille on 

 

 𝜙 = 0.   (3.5) 
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Näin ollen saadaan systeemin tuottamaksi tehoksi 

 

 𝑃 = 𝑞𝑚  𝑡1 − 𝑡2 .   (3.6) 

 

Hyötysuhde voidaan määrittää todellisen ja ideaalisen työn suhteena koko 

paisuntaprosessissa. Höyryturbiinia käsitellään usein adiabaattisena ja 

palautuvana, toisin sanoen isentrooppisena prosessina. Isentrooppisen 

hyötysuhteen avulla voidaan ottaa huomioon häviöt todellisessa 

paisuntaprosessissa. Isentrooppinen hyötysuhde turbiinille määritellään todellisen 

ja ideaalisen työn suhteena 

 

 
𝜂𝑠 =

𝑡1 − 𝑡2

𝑡1 − 𝑡2𝑠
=

∆𝑡

∆𝑡𝑠
, 

  
(3.7) 

 

missä ηs on isentrooppinen hyötysuhde. 

 

Isentrooppisessa paisunnassa höyryn entropia ei kasva, kun taas termodynamiikan 

toisen pääsäännön mukaan eristetyn systeemin prosessi etenee aina suuntaan, 

jossa entropia kasvaa. Kuvassa 3 on esitetty todellinen ja isentrooppinen paisunta 

h,s-tasossa. Turbiinin loppulämpötila on siis pistettä 2 vastaava lämpötila 

 

 𝑇2 = 𝑓 𝑝2 ,2 .   (3.8) 
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Kuva 3. Isentrooppinen ja todellinen paisunta h,s-tasossa 

 

Huomioiden turbiinin mekaaninen- ja isentrooppinen hyötysuhde, voidaan 

turbiinin effektiivinen- eli akseliteho lausua yhtälöllä 

 

 𝑃𝑎𝑘𝑠 = 𝜂𝑚𝜂𝑠𝑞𝑚  1 − 2𝑠 ,   (3.9) 

 

missä ηm on mekaaninen hyötysuhde. [9], [10], [11]  
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4. HÖYRYTURBIININ MALLINTAMINEN 

 

Tavoitteena oli kehittää prosessisimulointiin soveltuva, mahdollisimman 

yleispätevä, mutta samalla monipuolinen höyryturbiini. Turbiinimallin tulisi 

pystyä kuvaamaan sekä radiaali- että aksiaaliturbiinia, kyetä laskemaan turbiinille 

tyypillinen hyötysuhde ja sisältää säätövyöhyke. Tyypillinen simulointikohde 

höyryturbiinille on voimalaitosprosessi, jossa tarkastellaan koko voimalaitoksen 

toimintaparametreja. Höyryturbiini on hyvin olennainen osa voimalaitosprosessia 

ja sen simuloinnissa herää usein kysymyksiä miten prosessi toimii, jos jotakin 

prosessin parametreista muutetaan, toisin sanoen jos prosessia ajetaan 

suunnittelupisteen ulkopuolella. Höyryturbiinin osalta kyseisten tilanteiden 

simulointi onkin mahdotonta sallittavien virherajojen sisällä, mikäli 

turbiinimoduulissa ei ole mahdollisuutta laskea mitoituspisteestä poikkeavia 

tilanteita. 

 

Turbiinin tärkeimmät ominaisuudet ovat säätövyöhyke sekä turbiinimallin off-

design laskenta, jolla saadaan selvitettyä höyryn tilan tai määrän muutosten 

vaikutukset turbiinin toimintaan. Höyryturbiinin osalta tutustuttiin ensin sen 

nykytilaan muissa simulointiohjelmissa, jotta saatiin selvitettyä moduulin yleinen 

käyttöperiaate sekä sen mahdollisuudet ja haasteet. Malleissa pyrittiin paitsi 

monipuolisiin ominaisuuksiin, myös mahdollisimman selkeisiin ja 

käyttäjäystävällisiin ratkaisuihin, jotta käyttäjälle ei ole täysin välttämätöntä 

perehtyä turbiinin suunnittelutietoihin: esimerkiksi siiven korkeuteen, 

juoksupyörän halkaisijaan tai suutinkulmaan. Työn aikana kehitetyt mallit 

rakennettiin ensin Matlab-ympäristöön, jonka jälkeen ne implementoidaan 

Balasiin erillisessä työvaiheessa. Mallit kehitettiin off-design laskentaa lukuun 

ottamatta Balasin toimintaperiaatteen mukaisiksi, jolloin vältyttiin muutoksilta 

itse simulointiohjelman osalta. 
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4.1. Höyryturbiinin nykytilatutkimus 

 

Ennen höyryturbiinikomponentin suunnittelu- ja toteutusvaihetta oli tärkeää 

tutustua sen nykytilaan Balas-ohjelmistossa, sekä kartoittaa sen rakenne ja 

käyttöominaisuudet muissa maailmalla käytettävissä vastaavissa 

prosessisimulointiohjelmissa. Selvityksen aikana tutustuttiin Balasin lisäksi 

kolmeen simulointiohjelmaan ja kartoitettiin komponentin vahvat ja heikot puolet 

eri ohjelmissa.  

 

Kartoitettaessa höyryturbiinin nykytilaa muissa ohjelmistoissa, valittiin tarkkailun 

kohteeksi IPSEpro PSE, Aspen Plus ja Prosim -simulointiohjelmat. Ohjelmistojen 

osalta tutkittiin komponenttien yleiskuvaa: syöttötietojen tarve, simulointitulokset 

sekä monipuolisuus. Lisäksi pohdittiin ohjelmiston komponenttien etua Balasiin 

nähden ja tarkasteltiin Balasin käyttämää termodynamiikkaa vertaamalla 

kuvitteellisen tilanteen simulointituloksia toisilla ohjelmistoilla saavutettuihin 

tuloksiin. 

 

4.1.1. Höyryturbiinin nykytila Balas-ohjelmassa 

 

Ohjelmistossa käytettävissä oleva höyryturbiini on vain karkeaan mitoitukseen 

soveltuva komponentti; syöttötietoina komponentti vaatii ainoastaan 

ulostulopaineen ja mekaanisen- sekä isentrooppisen hyötysuhteen. Ohjelma laskee 

syöttötietojen, sekä komponenttiin sisään tulevan vesihöyryn tilan avulla turbiinin 

akselitehon. Väliottojen simulointi suoritetaan rakentamalla turbiini useasta 

erillisestä yksiköstä, jakamalla virtaus siihen tarkoitettujen komponenttien avulla, 

kuvan 4 mukaisesti. 
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Kuva 4. Höyryturbiinikomponentti Balas-ohjelmassa 

 

Balasin höyryturbiinia ei voi simuloida off-design tilanteessa ilman 

tapauskohtaista manuaalista yhtälöintiä. Höyryturbiinissa ei myöskään ole erillistä 

säätövyöhykettä. 

 

4.1.2. IPSEpro PSE 

 

IPSEpro PSE on energiatasesimulointeihin käytettävä ohjelma, joka soveltuu 

erityisesti dynaamisten prosessien simulointeihin. Ohjelma on käytössä 

maailmanlaajuisesti mm. perinteisissä-, kombivoimalaitoksissa sekä teollisuuden 

lämpö- ja energiataselaskennassa. Ohjelmaa käytetään myös erinäisten 

yksikköprosessien, mm. höyry- ja kaasuturbiinin, simulointiin. 

Höyryturbiinikomponentti IPSEpro:ssa on esitetty kuvassa 5. 

 

 
Kuva 5. Höyryturbiini IPSEpro PSE -ohjelmassa 
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Höyryturbiini rakennetaan Balasin tavoin useasta erillisestä 

turbiinikomponentista, asettamalla ”splitter” –komponentit edustamaan turbiinin 

väliottoja. Lähtötietoina turbiinille voi syöttää isentrooppisen hyötysuhteen tai 

turbiinin höyrylle aiheuttaman isentrooppisen entalpianpudotuksen ja 

jättöpaineen. Lisäksi turbiinille voi syöttää pinta-alan, höyryn virtausnopeuden, 

isentrooppisen entalpian turbiinin jälkeen ja mekaanisen hyötysuhteen. Turbiini 

laskee höyryn paineen, massavirran, lämpötilan ja entalpian ulostulossa sekä 

turbiinin akselitehon. IPSEpro soveltuu myös off-design laskentaan, mutta off-

design laskenta on hyvin vaikeaselkoinen ja kokemattomalle käyttäjälle raskas. 

 

4.1.3. Aspen Plus 

 

Aspen Plus on erityisesti staattisiin prosesseihin soveltuva simulointiohjelmisto. 

Ohjelmaa käytetään maailmanlaajuisesti suunnitteluun, optimointiin ja 

kunnonvalvontaan erityisesti kemian-, polymeeri-, metalli ja mineraali- sekä 

hiilivoimateollisuudessa. 

 

Höyryturbiini pyytää lähtötietona sisään tulevan höyryn lisäksi joko 

ulostulopaineen, paineen vähenemisen, painesuhteen tai turbiinin akselitehon. 

Lisäksi on syötettävä mekaaninen- ja isentrooppinen hyötysuhde, joista 

mekaaninen hyötysuhde on vapaaehtoinen. Höyryturbiini Aspen Plus –ohjelmassa 

on esitetty kuvassa 6. Aspenilla voidaan myös simuloida off-design tilanteita 

tapauskohtaisesti muodostamalla yhtälöt manuaalisesti. 
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Kuva 6. Höyryturbiini Aspen -simulointiohjelmassa 

 

4.1.4. Prosim 

 

Prosim on mallinnukseen ja simulointiin, erityisesti voimalaitosprosesseihin, 

erikoistunut ohjelmisto. Prosim sisältää kolmentyyppisiä höyryturbiineja: 

normaalin höyryturbiinin ilman väliottoja, höyryturbiinin yhdellä poistolla 

esilämmittimelle ja säätövyöhykekomponentin. Ohjelma soveltuu myös off-

design laskentaan. Turbiinikomponentti väliottoineen on esitetty kuvassa 7. 

 

 
Kuva 7. Höyryturbiini Prosim -ohjelmassa 

 

Isentrooppisen hyötysuhteen voi joko syöttää manuaalisesti, tai antaa ohjelman 

käyttää käyrästöjä sen arviointiin. Säätövyöhyke vaatii syöttötietoina höyryn tilan 

ennen turbiinia sekä jättöpaineen. Lisäksi on syötettävä vuotoilman määrä ja 

säätövyöhykkeen fysikaalisia ominaisuuksia: suuttimien suhteellinen pinta-ala, 

siiven pituus, suuttimien kulma, pyörimisnopeus, keskimääräinen halkaisija sekä 

säätöventtiilien lukumäärä. 
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Höyryturbiini vaatii osaltaan höyryn tilan ennen turbiinia sekä jättöpaineen. 

Näiden lisäksi voi turbiinille syöttää kertoimet turbiinivakion laskemiseksi sekä 

höyryn kosteuden hyötysuhteen korjaamiseksi. Esilämmittimen huomioiva 

turbiini vaatii lisäksi esilämmittimelle menevän höyryn massavirran ja paineen. 

 

4.1.5. Höyryturbiinin simulointi 

 

Simulointiohjelmiin tutustuttaessa simuloitiin täysin kuvitteellinen, kuvassa 8 

esitetty, höyryturbiini kahdella väliotolla ja vertailtiin simulointituloksia Balasilla 

simuloituun tapaukseen. 

 

T1 T2 T3

1

2 3

4V1 V2

 
Kuva 8. Balasissa simuloitu tilanne 

 

Tilanteen alkuarvot ja syöttötiedot on esitetty taulukossa 1. Lisäksi asetettiin 

jokaiselle turbiinille isentrooppiseksi hyötysuhteeksi ηs = 85% ja mekaaniseksi 

hyötysuhteeksi ηm = 98%. 

 

Taulukko 1. Simuloinnin alkuarvot 

p1 [kPa] T1 [°C] p2 [kPa] p3 [kPa] p4 [kPa] qm,1 [kg/s] qm,v1 qm,v2 

1000 527 500 300 101 200 0.1·qm,1 0.1·qm,3 
 

Taulukossa 2 on esitetty simulointien tulokset ohjelmakohtaisesti. Huomattavaa 

on, että korkeapaineturbiinin jälkeen on korkeimmillaan jopa 2°C lämpötilaero 
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Balasin ja IPSEpro:n suhteen. Tulosten perusteella on siis selvää, että 

ohjelmistojen termodynamiikoissa on suuriakin eroja. Balasissa vesihöyryn 

aineominaisuudet perustuvat vuoden 1984 höyrytaulukoihin (NBS/NRC Steam 

Tables, Thermodynamic and Transport Properties and Computer Programs for 

Vapor and Liquid State of Water in SI Units, L. Haar, J.S. Gallagher, G.S. Kell, 

1984.), joten tieto saattaa olla osittain vanhentunutta. Balasista ilmestyy uusi 

versio myöhemmin vuonna 2010, ja se tulee sisältämään uudet aineominaisuudet 

vesihöyrylle. 

 

Taulukko 2. Simulointien tulokset 

  Balas IPSEpro Aspen ProSim 

T2 [°C] 430.7 431.6 431.6 430.6 
T3 [°C] 365.9 366.8 366.9 365.5 
T4 [°C] 244.8 246.8 246.3 244.5 

PT1 [MW] 39.4 39.6 39.6 39.3 
PT2 [MW] 23.4 23.6 23.5 23.4 
PT3 [MW] 38.1 38.4 38.4 38.1 
Paks [MW] 100.8 101.5 101.5 100.8 

 

4.2. Höyryturbiinin mallinnus 

 

Höyryturbiini päätettiin mallintaa yksinkertaiseksi turbiinimoduuliksi, joka 

kykenee off-design laskentaan. Höyryturbiinin nykytilatutkimuksen perusteella 

havaittiin, että muissa simulointiohjelmissa turbiinia simuloidaan yleisesti 

vaihekohtaisesti, joten turbiinille päätettiin olla mallintamatta 

väliottomahdollisuutta ja väliottojen simulointia jatketaan rakentamalla turbiini 

useasta moduulista, asettamalla virran jakajat lohkojen väliin. Mallinnettu turbiini 

vaatii design-tilassa syöttötietoinaan sisääntulevan höyryn tilan ja määrän sekä 

mekaanisen hyötysuhteen. Käyttäjä voi myös syöttää isentrooppisen 

hyötysuhteen, mutta turbiiniin lisättiin mahdollisuus laskea isentrooppinen 

hyötysuhde joko vanhoista-, tai uusista standardikäyristä. Standardikäyristä 

laskettu hyötysuhde ottaa huomioon turbiinin läpi virtaavan höyryn tilavuusvirran 

ja approksimoi virtaamalle tyypillisen hyötysuhteen 
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𝑞𝑣 =

𝑞𝑚 ∙ ∆𝑠

𝑝1 − 𝑝2
, 

  
(4.1) 

 

missä qv on höyryn tilavuusvirta. 

 

Yhtälössä (4.1) käytetään paineelle yksikköä bar. Jos qv < 600, niin vanhojen 

standardikäyrien mukainen hyötysuhde lasketaan yhtälöllä 

 

 𝜂𝑠 = 0.0517 ∙ ln 𝑞𝑣 + 0.515,   (4.2) 

 

muuten 

 

 𝜂𝑠 = 0.0071 ∙ ln 𝑞𝑣 + 0.791.   (4.3) 

 

Uusien standardikäyrien mukainen hyötysuhde lasketaan yhtälöllä 

 

 𝜂𝑠 = 0.023521 ∙ ln 𝑞𝑣 + 0.749538.   (4.4) 

 

Kuvassa 9 on esitetty graafisesti uusien ja vanhojen standardikäyrien mukaiset 

hyötysuhdekäyrät eräällä painesuhteella p. Kuvasta on luettavissa, että uusilla 

hyötysuhdekäyrillä laskettu hyötysuhde on hyvin paljon korkeampi, kuin 

vanhoilla laskettu ja niitä suositellaan varsinkin modernien höyryturbiinien 

hyötysuhteen laskemiseen, sillä korrelaatio perustuu mittauksiin ja sisältää tietoa 

laajemmlata alueelta. Lisäksi vanhoilla hyötysuhdekäyrillä kasvaa epätarkkuus 

kun tilavuusvirta lähenee arvoa qv = 6 m
3
/s. Mikäli höyry lauhtuu turbiinin aikana 

korjataan hyötysuhdetta yhtälöllä 

 

 
𝜂𝑠 = 𝜂𝑠 −

𝑥1 + 𝑥2
2

, 
  

(4.5) 

 

missä x on veden massaosuus vesihöyrystä. 
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Moduuli laskee turbiinivaiheen jälkeisen entalpian isentrooppisen hyötysuhteen 

sekä sisääntulevan höyryn tilan avulla yhtälöstä (3.7). Turbiinivaiheen jälkeinen 

lämpötila saadaan siis selville lopputilan entalpian ja paineen avulla. [12], [13] 

 

 
Kuva 9. Uudet ja vanhat standardikäyrät höyryturbiinin hyötysuhteelle 

 

4.3. Höyryturbiinin säätövyöhyke 

 

Höyryturbiinin mallinnettiin kaksivaiheinen säätövyöhyke, jonka toiminta 

perustuu höyryvirran säätämiseen siten, että höyrykattilan paine pidetään 

tasaisena. Lauhduttavaa turbiinia, jossa kuorma vaihtelee hyvin vähäisesti, 

säädetään yleisesti liukuvalla paineella ja säätöventtiileillä. Vastapaineturbiineja, 

esimerkiksi kombivoimalaitoksissa, säädetään usein säätövyöhykkeellä. 

Säätövyöhykkeen avulla voidaan parantaa koko turbiinin hyötysuhdetta off-design 

tilanteessa, verrattuna tilanteeseen, jossa säätö tehdään pelkällä säätöventtiilillä. 

Säätövyöhyke käsittää suutinryhmän, joka erottaa sektoreita 

impulssiturbiinivaiheesta. Suutinryhmää ohjataan usealla suutinventtiilillä (3-10 
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kpl), joilla säädetään virtausta kullekin sektorille. Kuorman vaihdellessa venttiilit 

aukeavat ja sulkeutuvat määrätyssä järjestyksessä. Venttiilien ollessa vain osittain 

avoinna, kuristuu virtaus, kuten se kuristuisi kuristussäädössä. Jokaisen venttiilin 

läpi menee kuitenkin vain tietty osuus kokonaisvirrasta, joten häviöt ovat hyvin 

paljon pienemmät kuin kuristussäädössä. Säätövyöhykkeellä varustetun turbiinin 

hyötysuhde on hyvin paljon vakaampi off-design tilanteessa, kuin kuristussäädöllä 

ohjatun turbiinin. Säätövyöhyke on usein suunniteltu niin, että sen hyötysuhde 

saavuttaa maksimiarvonsa 90% kuormalla. [14] 

 

4.3.1. Säätövyöhykkeen isentrooppinen hyötysuhde 

 

Säätövyöhykkeen erityisen roolin ja off-design –tilanteissa esiintyvien 

epälineaarisuuksien vuoksi on simuloinnin kannalta tärkeää laskea isentrooppinen 

hyötysuhde tarkasti, sillä säätövyöhyke määrää koko turbiinin hyötysuhdetta. 

Säätövyöhyke häviöineen h,s –tasossa on esitetty kuvassa 10. Säätövyöhykkeen 

hyötysuhde saadaan laskettua tarkasti yhtälöllä 

 

 
𝜂𝑠 =

1
′ − 2𝑠

′ −  𝑛 + 𝑏
′ + 𝑔𝑏 + 𝑏

′′ + 𝑒 + 𝑓𝑟 .𝑤 + 𝑤 

1 − 2𝑠
, 
  

(4.6) 

 

missä h1´ on entalpia säätöventtiilien jälkeen,  

 h2s´ isentrooppinen entalpianpudotus venttiilien jälkeen,  

 hn suutinhäviö,  

 hb´ ensimmäisen siivistön häviö,  

 hb´´ toisen siivistön häviö,  

 hgb johtosiipien häviö,  

 he ulostulohäviö ja  

 hfr.w pyöräkitka- ja tuuletushäviöt.  
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Kuva 10. Säätövyöhyke häviöineen h,s –tasossa 

 

 

Kuvan tilanteessa on esitetty häviöiden kerrostuminen säätövyöhykkeen aikana. 

Suuttimissa, siivistössä ja ulostulossa tapahtuu myös painehäviötä, joka on otettu 

huomioon säätövyöhykkeen loppupaineessa p2. 
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Säätöventtiilit muodostavat olennaisen osan turbiinia. Ennen sappumistaan 

turbiinille, kulkee höyry säätöventtiilien läpi ja näin ollen turbiiniin menevän 

höyryn tila on suorassa suhteessa tuorehöyryyn tilaan ennen säätöventtiileitä. 

Virtaus venttiilien läpi aiheuttaa entalpian pudotuksen ja samalla tapahtuu 

isentalpinen painehäviö. Tavallisesti tämä tarkoittaa 3-5% painehäviötä. [13]  

 

Höyryn virtaus suuttimessa tapahtuu paine-eron johdosta. Paisuessaan höyry 

laajenee ja vapautuva energia lisää höyryn nopeutta. Suuttimissa tapahtuva 

lämpöhäviö saadaan yhtälöllä 

 

 

𝑛 =
 
1
𝜑2 − 1 𝑐1

2

2
, 

  

(4.7) 

 

missä φ on virtauskerroin ja 

 c1 höyryn virtausnopeus suuttimen ulostulossa. 

 

Virtauskertoimen avulla huomioidaan suuttimessa tapahtuvat virtaushäviöt. 

Tyypillinen virtauskerroin suuttimelle on 0.92-0.98, yleisesti käytetään kuitenkin 

keskimääräistä arvoa 0.95. Tarkka virtauskerroin riippuu suuttimen koosta, 

muodosta, pinnan karheudesta ja höyryn virtausnopeudesta ja se voidaan 

määrittää ainoastaan kokeellisesti. Suutinhäviö kasvaa kulumien ja kerrostumien 

myötä. [13] 
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Roottorisiivistön häviöt aiheuttavat suhteellisen nopeuden w1 pienenemisen. 

Häviö johtuu siipisuunnittelusta ja kitkasta ja sitä saadaan arvioitua 

virtauskertoimen avulla 

 

 
𝑏
′ =

 1− 𝜓𝑟 𝑤1
2

2
, 

  
(4.8) 

 

missä ψr on roottorisiipien virtauskerroin ja 

 w1 on höyryn suhteellinen nopeus roottorisiipien jälkeen. 

 

Johtosiivistössä tapahtuvat häviöt riippuvat johtosiipien suunnittelusta ja näin 

ollen johtosiipien virtauskertoimesta  

 

 
𝑔𝑏 =

 1− 𝜓𝑔𝑏  𝑐2
2

2
, 

  
(4.9) 

 

missä c2 on absoluuttinen virtausnopeus siipien jälkeen ja 

ψgb johtosiipien virtauskerroin. 

 

Toisen roottorisiivistön lämmönpudotus saadaan yhtälöllä  

 

 
𝑏
′ =

 1− 𝜓𝑟 𝑤1
′2

2
, 

  
(4.10) 

 

missä w1´ on höyryn suhteellinen nopeus roottorisiipien jälkeen. 
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Kitkavoimia muodostuu pyörälevyn ja sitä ympäröivän höyryn välille. Pyörivä 

levy vetää partikkelit lähelleen ja lähettää ne pyörivään liikkeeseen. Kitkan 

voittamiseen kuluu energiaa, jonka suuruus riippuu pyörimisnopeudesta, höyryn 

tilasta ja pyörän halkaisijasta. Tuuletushäviöt johtuvat vuoroin höyryllä täyttyvistä 

ja höyrystä tyhjenevistä siipisolista. Pyöräkitka- ja tuuletushäviöitä arvioidaan 

usein Fornerin yhtälöllä 

 

 
𝑓𝑟 .𝑤 =

2.06 ∙ 10−10𝑑4𝑛3𝑙1𝜌

𝑞𝑚
, 

  
(4.11) 

 

missä d on pyörälevyn halkaisija 

 n pyörimisnopeus [rpm] 

 l1 siipien korkeus ja 

 ρ höyryn tiheys tilassa, jossa roottori pyörii. [13] 

 

Höyry poistuu toiselta roottorisiivistöltä nopeudella 𝑐2
′2. Monivaiheisella 

turbiinilla nopeus saadaan hyödynnettyä seuraavassa turbiinivaiheessa, mutta 

säätövyöhykkeen toisen roottorisiivistön ja ensimmäisen turbiinivaiheen 

suuttimien välimatka on suuri, joten kaikki höyryn sisältämä kineettinen energia 

säätövyöhykkeen ulostulossa hävitään ja ulostulohäviöt kasvattavat ulostulevan 

höyryn lämpöä 

 

 
𝑒 =

𝑐2
′2

2
. 

  
(4.12) 

 

Moduulille voi syöttää siipipyörän halkaisijan, siiven korkeuden, suutinkulman ja 

turbiinin pyörimisnopeuden, mutta ohjelma laskee dimensiot oletusarvoisesti.  
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Mikäli siipipyörän halkaisija ei ole tiedossa, niin siiven kehänopeutta voidaan 

arvioida yhtälöllä 

 

 𝑢 = 𝐵 ∙ 𝑐1 ,   (4.13) 

 

missä B on 0.20...0.26 kaksiriviselle siipipyörälle. [13] 

 

Pyörälevyn halkaisija saadaan kehänopeuden ja pyörimisnopeuden [rps] avulla 

 

 𝑑 =
𝑢

𝑛
.   

(4.14) 

 

Siiven korkeus turbiinin sisäänmenossa saadaan yhtälöllä 

 

 𝑙1 =
𝑞𝑚 ∙ 𝑣2

𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑐1sin(𝛼1)
 

  (4.15) 

 

 

missä  on suuttimen kulma siipeen nähden. 

 

Höyryn virtausnopeudet saadaan ratkaistua analyyttisesti turbiinin 

nopeuskolmioista, joka on esitetty kuvassa 11. Höyryn virtausnopeus suuttimen 

ulostulossa saadaan suuttimen isentrooppisen entalpianmuutoksen ja 

virtauskertoimen avulla 

 

 𝑐1 = 𝜑 2 ∙  1 − 2𝑠 .   (4.16) 
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Höyryn suhteellinen nopeus saadaan cosinilauseen avulla 

 

 
𝑤1 =  𝑐1

2 + 𝑢2 − 2𝑢𝑐1 cosα1 . 
  (4.17) 

 

Kulma 1 saadaan sinilauseesta 

 

 sin𝛽1 =
𝑐1
𝑤1
sin𝛼1 . 

  
(4.18) 

 

Höyryn ulostulokulma 2 on usein pienempi, kuin 1. Ulostulokulma voidaan 

riittävällä tarkkuudella yleistää muotoon 2 = 1-3° [13]. Häviöiden vuoksi on 

suhteellinen nopeus w2 pienempi kuin w1 ja sitä voidaan arvioida virtauskertoimen 

avulla 

 

 𝑤2 = 𝜓r𝑤1 .   (4.19) 

 

Virtauskertoimelle voidaan tyypillisesti käyttää arvoa 0.82...0.85 [13]. 

Virtauskerroin sisältää kitkahäviön, sysäyshäviön, pyörrehäviön ja 

suunnanmuutoshäviön.  

 

Nopeus c2 saadaan yhtälöllä 

 

 
𝑐2 =  𝑤2

2 + 𝑢2 − 2𝑢𝑤2 cos𝛽2 , 
  

(4.20) 
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ja kulma  

 

 sin𝛼2 =
𝑤2

𝑐2
sin𝛽2 . 

  
(4.21) 

 

 

 
Kuva 11. Säätövyöhykkeen nopeuskolmiot [13] 

 

Staattorin jälkeistä nopeutta saadaan arvioitua staattorin virtauskertoimella 

 

 𝑐1
′ = 𝜓𝑔𝑏 𝑐2,   (4.22) 

 

ja kulmaa 'Muut nopeuskolmion termit saadaan soveltaen yhtälöitä 

(4.17)...(4.21). [15] 
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4.4. Off-design laskenta 

 

Kun höyryturbiinia ajetaan suunnittelupisteen ulkopuolisissa olosuhteissa 

puhutaan niin sanotusta off-design tilanteesta. Turbiini on suunniteltu toimimaan 

optimaalisesti vain tietyssä pisteessä, joten kuorman muuttuessa muuttuu myös 

turbiinin paine- ja lämmönpudotusprofiili suorassa suhteessa massavirtaan. Kuten 

mainittua, on säätövyöhykkeen tehtävä jakaa höyry tasaisesti turbiinille 

ajotilanteesta huolimatta. Osakuormalle mentäessä alenee kuitenkin 

säätövyöhykkeen hyötysuhde huomattavasti, joka laskee koko turbiinin 

hyötysuhdetta. Ylikuormatilanteissa turbiinin hyötysuhde kasvaa, mutta turbiinia 

pyritään aina ajamaan suunnittelupisteessä, joka on laitoksen huipputehon 

alueella, joten ylikuormatilanteet ovat harvinaisia. Laitoksia ajetaan kuitenkin 

vain harvoin huipputehon alueella, joten on yleistä, että turbiini toimii valtaosan 

käyttöajastaan osakuormalla. 

 

Off-design laskennassa on huomioitava, että paine- ja lämpötilaprofiili muuttuu 

koko turbiinin osalta ja näin ollen väliottojen paineet ja massavirrat vaihtelevat. 

Prosessisimulaattoreiden toiminta perustuu usein ajatukseen, jossa moduuliin 

sisääntulevat virrat tiedetään ja ulosmenevät lasketaan. Off-design laskennassa 

joudutaan periaatteellisesti rikkomaan tätä sääntöä, sillä monivaiheisen turbiinin 

tapauksessa eri vaiheille sisään menevän virran määrä ja tila joudutaan iteroimaan. 

Monivaiheista turbiinia tuleekin tarkastella pikemmin yhtenä kokonaisuutena, 

kuin useana erillisenä moduulina. Flugelin kartiolain avulla voidaan arvioida 

massavirran suhdetta paineeseen 

 

 
𝑞𝑚

𝑞𝑚 ,𝑜
=  

𝑇1,𝑜
𝑇1

 
𝑝1
2 − 𝑝2

2

𝑝1,𝑜
2 − 𝑝2,𝑜

2 . 

  

(4.23) 
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Simuloinnin kannalta tärkein selvitettävä parametri off-design -tapauksen 

iteroinnissa on usein turbiinille sisään tulevan höyryn paine, joka saadaan 

ratkaisemalla yhtälö (4.23) 

 

 

𝑝1 =  
𝑇1
𝑇1,𝑜

 
𝑞𝑚

𝑞𝑚 ,𝑜
 

2

 𝑝1,𝑜
2 − 𝑝2,𝑜

2  + 𝑝2 . 

  

(4.24) 

 

Samoin massavirralle 

 

 

𝑞𝑚 = 𝑞𝑚 ,𝑜 
𝑇1,𝑜
𝑇1

 
𝑝1
2 − 𝑝2

2

𝑝1,𝑜
2 − 𝑝2,𝑜

2 . 

  

(4.23) 

 

Yhtälöissä (4.23) ja (4.24) on design-pisteen tila merkitty alaviitteellä o. 

Kartiolakia voidaan soveltaa paineen tai massavirran määrittämiseen jokaiselle 

turbiinivaiheelle, huolimatta siitä, onko höyryn virtaus ali- vai ylisoonista. 

Yhtälöä voidaan soveltaa sekä lauhde- että vastapaineturbiinille riittävällä 

tarkkuudella ainoastaan silloin kun turbiinissa on vähintään kolme vaihetta. [13] 

 

Moduuli lukitsee design-pisteessä lasketut paineet, lämpötilat ja massavirrat. Off-

design tilaa laskiessa käytetään näitä tietoja turbiinin mitoitusarvoina, jolloin 

saadaan simuloitua turbiinin toimintaa yli- tai osakuormalle siirryttäessä. 

Säätövyöhykkeen osalta lukitaan myös moduulin fyysiset ominaisuudet, toisin 

sanoen siiven korkeus, siipipyörän halkaisija, suutinkulma ja niin edelleen, sillä 

kuorman vaihtelut eivät vaikuta sen rakenteellisiin ominaisuuksiin. 

Säätövyöhykkeen hyötysuhde käyttäytyy epälineaarisesti osakuormatilanteissa, 

joten sen tarkka arviointi on hyvin vaikeaa ja usein tapauskohtaista. [14]. Off-

design laskennan lohkokaavio on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 12. Off-design laskennan lohkokaavio 

 

Off-design tilanteen toiminta on siis laskettava iteratiivisesti, sillä simuloidessa on 

usein tiedossa vain muuttuneen tuorehöyryn ja vastapaineen tila. Käytännön 

tasolla tämä tarkoittaa osakuormatilannetta, jossa ainoa merkittävästi muuttunut 

parametri on tuorehöyryn määrä. 
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5. KAASUTURBIINIPROSESSI 

 

Kaasuturbiini on mekaanisen tehon tai työntövoiman (lentokoneen 

suihkumoottori) tuottamiseen tarkoitettu kone. Kaasuturbiinin historia alkaa 

vuodesta 1791, jolloin ensimmäinen patentti kaasuturbiinista myönnettiin 

englantilaiselle John Barberille. Yleiseen käyttöön kaasuturbiini tuli kuitenkin 

vasta II maailmansodan aikana, jolloin keskityttiin voittamaan korkeasta turbiinin 

sisääntulolämpötilasta ja suuresta painesuhteesta aiheutuvat ongelmat. 

Kaasuturbiini koostuu yksinkertaisimmillaan kompressorista, polttokammiosta ja 

turbiinista, mutta sen kokoonpano ei kuitenkaan rajoitu kolmeen edellä mainittuun 

komponenttiin, vaan järjestelmään voidaan lisätä kompressoreita 

välijäähdytyksineen ja turbiineja välipolttoineen. 

 

On tärkeää ymmärtää, että kaasuturbiinissa puristus, palaminen ja paisunta eivät 

tapahdu yksittäisessä komponentissa, kuten ne tapahtuvat polttomoottorissa. 

Ilmiöt tapahtuvat teknisesti katsottuna omissa komponenteissaan, jotka voidaan 

suunnitella, testata ja kehittää erillisinä prosesseina ja jotka muodostavat yhdessä 

suuremman kokonaisuuden - kaasuturbiinin. Kaasuturbiinin rakenne ei kuitenkaan 

rajoitu kolmeen edellä mainittuun komponenttiin. Kokoonpanoon voidaan lisätä 

kompressoreita välijäähdytyksineen ja turbiineja välipolttoineen. 

Komponenttilisäyksiä voidaan tehdä suuremman tehon tai korkeamman 

hyötysuhteen saavuttamiseksi monimutkaisemman järjestelmän ja korkeampien 

kustannusten hinnalla. [16] 

 

Kaasuturbiinin toimintaperiaatteita on kaksi: 

1) Avoin järjestelmä (Kuva 13), jossa ilmaa imetään ulkoa ja palokaasut 

puhalletaan ulos tai 

2) Suljettu järjestelmä, jossa väliaine kiertää ja lämpö tuodaan järjestelmään 

lämmönsiirtimellä. 
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Kuva 13. Kaasuturbiiniprosessi t,s-tasossa 

 

Avoimessa järjestelmässä käytetään polttoaineina tavallisesti nesteitä ja kaasuja, 

kuten polttoöljyä ja maakaasua, kun taas suljetussa järjestelmässä voidaan käyttää 

myös kiinteitä polttoaineita, kuten kivihiilipölyä. Käytön joustavuus ei ole tärkeä, 

kun kaasuturbiini toimii vakiokuormalla ja vakionopeudella, kuten esimerkiksi 

huippukuormalaitoksessa valtakunnan verkossa. Toisin sanoen 

osakuormahyötysuhde ja nopeuden vaihtelut eivät aiheuta ongelmia, joten 

yksiakselinen kaasuturbiinikoneikko on soveltuva tähän tarkoitukseen. Käytön 

joustavuuden ollessa tärkeä, esimerkiksi turbiinin toimiessa liike-energian 

tuottajana laivoissa ja junissa, käytetään usein ns. vapaata voimaturbiinia. 

Korkeapaineturbiini tuottaa ainoastaan kompressorin vaatiman tehon, kun taas 

matalapaineturbiini tuottaa prosessin hyötytehon. [17] 

 

5.1. Kompressori 

 

Kompressorin tehtävänä kaasuturbiiniprosessissa on palamisilman paineen 

nostaminen. Haluttu paineennosto tapahtuu siirtämällä energiaa kompressorin 

pyörivästä siivistöstä virtaavaan kaasuun. Kompressorin pyörivä siivistö, eli 

roottori, kiihdyttää kaasun suureen nopeuteen, jonka jälkeen paikallaan oleva 
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siivistö, staattori, muuttaa nopeuden muutoksen paineen ja entalpian nousuksi. 

Yksi roottori ja staattori muodostavat puristusvyöhykkeen ja kompressori 

muodostuu tavallisesti useasta vyöhykkeestä. Kaasuturbiineissa käytetään 

dynaamisia kompressoreita, jotka voidaan jakaa rakenteensa mukaan joko 

radiaali- tai aksiaalikompressoreihin.[18] 

 

5.2. Polttokammio 

 

Polttokammion tehtävänä on turbiinille kulkevan väliaineen lämmittäminen. Tämä 

toteutetaan syöttämällä polttokammioon polttoainetta, joka poltetaan suuressa 

ilmamäärässä. Vakiopaineessa tapahtuva prosessi on jatkuva, joten sytytys 

tapahtuu vain kaasuturbiinin käynnistyessä, jonka jälkeen palaminen tapahtuu 

itsenäisesti. Turbiinin sisääntulolämpötilaa säädetään sekoittamalla savukaasut 

lisäilmaan. [19] 

 

5.3. Turbiini 

 

Turbiinin tehtävänä kaasuturbiiniprosessissa on tuottaa mekaanista tehoa, joka 

voidaan hyödyntää kompressorissa tai muuttamalla se sähkötehoksi 

generaattorissa. Turbiinissa kuuma savukaasu paisuu korkeasta paineesta 

matalaan paineeseen tuottamalla staattorin ja roottorin siipien avulla mekaanista 

tehoa. Staattorissa kaasun nopeus kiihdytetään suureksi, joka hyödynnetään 

roottorissa hidastamalla kaasun nopeutta. Turbiinit jaetaan kompressoreiden 

tavoin rakenteen mukaan joko radiaalisiin tai aksiaalisiin. Aksiaaliturbiineissa 

virtaus on säteen suuntaista, kun taas radiaaliturbiinien osalta kaasu tulee spiraalia 

pitkin ja poistuu turbiinin keskiöstä. Kaasuturbiinista puhuttaessa ei yleensä 

tarkoiteta laitteen turbiiniosaa, vaan kaasuturbiinia kokonaisuudessaan. [18] 
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5.4. Kaasuturbiinin termodynamiikkaa 

 

Kaasuturbiinin energiatase voidaan esittää kuvan 14 mukaisen energiataseen 

avulla. Kaasuturbiinille tuleva väliaine on kuitenkin höyryn sijasta ilmaa ja siitä 

poistuva fluidi on joko savukaasuja tai savukaasujen ja ilman sekoitusta, jota 

voidaan riittävällä tarkkuudella käsitellä ideaalikaasuna. Ideaalikaasujen 

ainekohtainen kaasuvakio on riippumaton kaasun tilasta ja kaasun 

ominaislämpökapasiteetti sekä ominaisentalpia ovat vain lämpötilan funktioita. 

Ideaalikaasun tilanyhtälön mukaan 

 

 𝑝𝑣 = 𝑅𝑇.   (5.1) 

 

missä v on kaasun ominaistilavuus ja 

 R ainekohtainen kaasuvakio. 

 

 

 
Kuva 14. Kaasuturbiinin energiatase 
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Ideaalikaasun ainekohtainen kaasuvakio on 

 

 
𝑅 =

𝑅𝑢

𝑀
, 

  
(5.2) 

 

missä Ru on yleinen kaasuvakio ja 

 M moolimassa. 

 

Entalpia saadaan laskettua ominaislämpökapasiteetin ja lämpötilaeron avulla 

yhtälöstä 

 

 𝑑 = 𝑐𝑝𝑑𝑇,   (5.3) 

 

missä cp on ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa. 

 

Ominaislämpökapasiteetille voidaan käyttää riittävällä tarkkuudella keskiarvoa 

 

 
𝑐𝑝 = 𝑐𝑝 = 𝑐𝑝  

𝑇2 + 𝑇1
2

 . 
  

(5.4) 

 

Integroimalla yhtälö (5.3) saadaan ominaisentalpioiden eroksi 

 

 
 𝑑 = 2 − 1 = 𝑐𝑝  𝑇2 − 𝑇1 . 

  (5.5) 
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Isentrooppiselle puristukselle ja paisunnalle pätee yhtälö 

 

 𝑇2𝑠
𝑇1

=  
𝑝2
𝑝1

 

𝑅
𝑐𝑝
, 

  
(5.6) 

 

missä T2s on isentrooppinen lämpötila pisteessä 2, 

 

ja näin ollen todelliselle paisunnalle 

 

 
𝑇2
𝑇1
=  

𝑝2
𝑝1

 

𝑅𝜂𝑝 ,𝑇

𝑐𝑝
, 

  
(5.7) 

 

missä ηp on polytrooppinen hyötysuhde. 

 

Vastaavasti saadaan todelliselle puristukselle 

 

 𝑇2
𝑇1
=  

𝑝2
𝑝1

 

𝑅
𝑐𝑝𝜂𝑝 ,𝐾

. 
  

(5.8) 

 

Polytrooppinen hyötysuhde on turbiinin differentiaalisen osan isentrooppinen 

hyötysuhde ja on turbiinin osalta aina isentrooppista hyötysuhdetta suurempi. 

Fysikaalinen selitys tälle on se, että polytrooppinen hyötysuhde huomioi kitkan 

aiheuttaman lämpenemisen kaasulle turbiinivaiheessa. Kitkan aiheuttama lämpö 

saadaan osittain hyödynnettyä seuraavassa vaiheessa ja näin ollen turbiini tuottaa 

enemmän tehoa. [16] [20] 
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Turbiinin tuottama todellinen teho saadaan nyt massavirran ja entalpiaeron avulla 

 

 

𝑃𝑇 = 𝑞𝑚𝑐𝑝𝑇1  1−  
𝑝2
𝑝1

 

𝑅𝜂𝑝 ,𝑇

𝑐𝑝
 , 

                 
(5.9) 

 

ja kompressorin tehontarve 

 

 
𝑃𝐾 = 𝑞𝑚𝑐𝑝𝑇1   

𝑝2

𝑝1
 

𝑅

𝑐𝑝 𝜂𝑝 ,𝐾 − 1 . 
  

(5.10) 

 

Kaasuturbiinin terminen teho on puhtaasti turbiinin ja kompressorin tehojen 

erotus, joten termiseen hyötysuhteeseen sisältyy ainoastaan nk. aerodynaamiset 

häviöt 

 

 𝑃𝑡 = 𝑃𝑇 − 𝑃𝐾 .   (5.11) 

 

Kaasuturbiinin akseliteho saadaan vähentämällä mekaaniset häviöt termisestä 

tehosta 

 

 𝑃𝑎𝑘𝑠 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑚 .   (5.12) 

 

  



43 

Polttokammioon tuodun polttoaineen teho on 

 

 𝑃𝑝𝑎 = 𝑞𝑚𝑝𝑎  𝑝𝑎 + 𝐻𝑢 .   (5.13) 

 

missä Hu on polttoaineen tehollinen lämpöarvo 

 

Laitteen terminen hyötysuhde saadaan yhtälöstä 

 

 
𝜂𝑡 =

𝑃𝑡

𝑃𝑝𝑎
. 

  
(5.14) 

 

Kaasuturbiinin akselihyötysuhde saadaan akselitehon ja polttoainetehon avulla 

 

 
𝜂𝑎𝑘𝑠 =

𝑃𝑎𝑘𝑠

𝑃𝑝𝑎
. 

  
(5.15) 
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6. KAASUTURBIININ MALLINTAMINEN 

 

Balasin komponenttikirjasto sisältää kompressorin, polttokammion ja 

kaasuturbiinin, joiden avulla on mahdollista simuloida kaasuturbiini rakentamalla 

se eri komponenteista. Teollisuuden pienet ja keskisuuret kaasuturbiinit ovat 

kuitenkin usein suunniteltu toimimaan tietyissä olosuhteissa, eivätkä ole niinkään 

tapauskohtaisesti mitoitettuja laitteita, kuten höyryturbiinit. Kaasuturbiinin 

simulointi vie hyvin paljon aikaa ja varsinkin kombiprosesseja simuloidessa 

ollaan erityisen kiinnostuneita savukaasujen tilasta, jota on simulointimallille 

tyypillisesti mahdoton määrittää ennalta, laskematta ensin prosessia. Tavoitteena 

oli kehittää yksinkertainen, prosessisimulointiin soveltuva, niin sanottu black box 

–malli kaasuturbiinista, jossa käyttäjällä on mahdollisuus simuloida jokin 

valmistajan tietoja vastaava kaasuturbiini, johon voi itse määritellä tehon, 

ulostulomassavirran ja -lämpötilan. 

 

Kaasuturbiinille syötetään mitoitustietojen tai tapauksen mukaiset parametrit 

 

- mitoitusteho, 

- kokonaishyötysuhde, 

- ulostulolämpötila, 

- savukaasujen määrä sekä 

- painehäviöt kaasuturbiinin sisäänmenossa ja ulostulossa. 

 

Kaasuturbiini tarvitsee toimiakseen myös kompressorille sisään tulevan ilman 

tilan ja määrän, polttoaineen laadun, tilan ja määrän sekä paineen, johon 

savukaasut paisuvat turbiinissa. Balas kykenee laskemaan savukaasujen 

koostumuksen ja termodynaamiset ominaisuudet, kun polttoaineen koostumus 

(esimerkiksi maakaasu) ja palamisilman määrä tiedetään. 
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6.1. Massavirtojen laskenta 

 

Mikäli polttoainevirtaa ei tunneta, laskee turbiini tarvittavan polttoaineen 

massavirran tehon, hyötysuhteen ja polttoaineen aineominaisuuksien avulla 

 

 
𝑞𝑚𝑝𝑎 =

𝑃

𝜂𝑡 ∙  𝐻𝑢 + 𝑝𝑎  
. 

  
(6.1) 

 

Mikäli sisäänmeno- tai ulostulomassavirta puuttuu, lasketaan puuttuva massavirta 

massataseesta 

 

 𝑞𝑚𝑠𝑘 = 𝑞𝑚𝑝𝑎 + 𝑞𝑚𝑖 ,   (6.2) 

 

missä qmsk on savukaasujen ja  

 qmi sisääntulevan ilman massavirta. 

 

6.2. Kaasuturbiinin toimintakäyrät 

 

Kuten höyryturbiinit, on kaasuturbiinit suunniteltu toimivan optimaalisesti vain 

tietyissä olosuhteissa ja tietyin edellytyksin. Tarkasteltaessa kaasuturbiinin 

käyttäytymistä muissa kuin sille ideaalisissa olosuhteissa on tärkeää kiinnittää 

huomiota polttoaineen ominaiskulutuksen lisäksi myös ulkoilman vaikutukseen 

kaasuturbiinin toiminnan kannalta. Kaasuturbiinin vaikuttaa vahvasti 

kompressorin sisääntulolämpötila ja kaasuturbiinit onkin usein mitoitettu 

referenssitilaan 15°C ja 101.3 kPa. Voimalaitosturbiinit voivat toimia jopa -60°C 

lämpötiloissa arktisilla alueilla ja +50°C lämpötiloissa trooppisilla alueilla, kun 

taas lentokoneissa käytettyjen kaasuturbiinien on toimittava vielä suuremmalla 
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lämpötila-alueella. Huomioiden paineen ja lämpötilan vaikutukset ilman 

aineominaisuuksiin, voidaan päätellä, ettei turbiini toimi ideaalisesti lämpötilan 

muuttuessa. [16] 

 

Turbiiniin lisättiin mahdollisuus syöttää turbiinin toimintaparametrit tilanteessa, 

jossa kompressorin sisääntulolämpötila poikkeaa mitoitusarvosta. 

Toimintaparametreista lasketaan suhteelliset arvot, joille muodostetaan tapauksen 

mukaan joko lineaarinen tai epälineaarinen sovite, jolla voidaan arvioida turbiinin 

toimintaa. Sovitteet ovat tarkimmillaan sen toiminta-alueen sisällä, jonka käyttäjä 

on itse moduulille asettanut, ohjearvona toiminta-alueelle on asetettu -18...38°C.  

 

Kaasuturbiinikomponentin toimintaa tarkasteltiin vertailemalla moduulilla 

simuloitua turbiinia GE Powerin valmistamaan MS 7001-mallin kaasuturbiiniin. 

Kuvissa 15 ja 16 on esitetty työn aikana kehitetyn mallin ja vastaavasti GE 

Powerin ilmoittamat toimintakäyrät turbiinilleen.  

 

 
Kuva 15. Kaasuturbiinikomponentin toimintakäyrät pisteistössä 
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Kuva 16. GE Power MS 7001-kaasuturbiinin toimintakäyrät [21] 

 

Mallinnettu kaasuturbiini vastaa valmistajan tarjoamaa tietoa simuloinnin 

perusteella hyvin: kaasuturbiinin teho ja ulostulomassavirta ovat täsmälleen 

samat, kuin valmistajan ilmoittamat arvot. Valmistajalta uupuu ulostulolämpötila- 

ja hyötysuhdekäyrät, mutta hyötysuhdekäyrää voidaan verrata kääntäen 

valmistajan lämpötehokäyrään. Mallinnettu kaasuturbiini esittää käyrästössä siis 

tehon, hyötysuhteen sekä ulostulomassavirran ja -lämpötilan, jotka ovat 

simuloinnin kannalta yleisimmin käytetyt parametrit. Toimintakäyrien avulla 

voidaan siis tarkastella turbiinin toimintaa karkeasti, simuloimatta erikseen off-

design tapauksia.  

  



48 

7. VASTAPAINETURBIININ SIMULOINTI 

 

Höyryturbiinimoduulin toimintaa tarkasteltiin simuloimalla erään paperitehtaan 

yhteydessä olevan voimalaitoksen höyryturbiini, joka on esitetty kuvassa 17. 

Simuloinnin tavoitteena oli testata mallien fysikaalista käyttäytymistä sekä 

osoittaa mahdollisia puutteita, joihin kannattaa tulevaisuudessa perehtyä. 

Simuloinnit suoritettiin design-tilassa sekä kolmessa eri osakuormatilanteessa. 

Mittaustietoa turbiinin toiminta-alueella kerättiin tehtaan tietokannasta. 

Simuloitaviksi tilanteiksi valittiin hetket, jolloin turbiini on käynyt useamman 

tunnin kyseisellä kuormalla, joten toiminta-arvojen voidaan olettaa olevan 

tasaisia. Turbiini on tyypiltään säätövyöhykkeellä varustettu viisivaiheinen 

vastapaineturbiini, josta ensimmäinen väliotto on suljettu. Kahden ensimmäisen 

käytössä olevan välioton höyryt kulkevat höyryakuille, yhden korkeapaine-

esilämmittimelle ja vastapainehöyry menee kahden paperikoneen kuivatusosille. 

Ensimmäinen väliotto jätettiin näin ollen huomioimatta simuloinnissa. 

Simuloinnilla pyrittiin selvittämään turbiinimoduulin soveltuvuutta jo kauan 

käytössä olleen turbiinin simulointiin, sekä tarkastelemaan mallin aiheuttamaa 

virhettä. 

 

Turbiinin mitoitus- ja design-simulointi suoritettiin 100% kuormalla, jolloin 

malliin saatiin asetettua säätövyöhykkeen dimensiot ja turbiinivaiheiden 

hyötysuhteet design-pisteen tilassa. Tehtaan mittausjärjestelmissä on kuitenkin 

voimakkaita epätarkkuuksia suurilla kuormilla, joten väliottojen lämpötilat eivät 

ole vertailukelpoiset. Myös osakuromatilanteissa on tehtaan mittausjärjestelmässä 

huomattavia epätarkkuuksia, etenkin ensimmäisen käytössä olevan välioton 

osalta. Simulointi suoritettiin Matlab-ympäristössä, sillä simulointivaiheessa ei 

malleja oltu vielä implementoitu Balasiin. Turbiinin simulointimalli koottiin 

yhdestä säätövyöhyke- ja kolmesta turbiinimoduulista. Turbiinin kahta 

ensimmäistä vaihetta simuloitiin yhdellä turbiinimoduulilla, sillä ensimmäinen 

väliotto on suljettu. Simulointi suoritettiin paineen suhteen, sillä 
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lämpötilamittauksissa oli epätarkkuuksia. Iteroinnin lopettamisen ehdoksi 

asetettiin paineen osalta 1 Pa ja lämpötilan osalta 1 °C. 

 

Simuloinnin tulokset on esitetty taulukossa 3. Turbiinivaiheiden hyötysuhteet 

arvioitiin uusista standardikäyristä, sillä 100% kuormalla ei ollut riittävän tarkkaa 

mittaustietoa saatavilla hyötysuhteiden laskemiseksi. Osakuormatilanteissa 

ilmenee virhettä todellisen- ja simuloidun turbiinin välillä, joka johtuu joko 

epätarkoista hyötysuhteista tai mittaustietojen epätarkkuuksista. 

 

Taulukko 3. Simuloinnin tulokset 

  Design Osakuorma 1 Osakuorma 2 Osakuorma 3 

Parametri Mitattu Laskettu Mitattu Laskettu Mitattu Laskettu Mitattu Laskettu 

qm1 [kg/s] 70.3 70.3 40.7 40.7 30.0 30.0 14.9 14.9 

p1 [bar] 102.1 102.1 102.7 102.7 103.4 103.4 104.0 104.0 

T1 [°C] 529.0 529.0 527.2 527.2 527.0 527.0 527.0 527.0 

qm2 [kg/s] 7.7 7.7 4.7 4.7 5.6 5.6 0.0 0.0 

p2 [bar] 36.8 36.8 20.5 20.3 16.0 16.2 7.9 7.9 

T2 [°C] 31.6 389.5 346.1 348.1 306.0 362.2 305.6 358.2 

qm3 [kg/s] 7.2 7.2 6.2 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

p3 [bar] 25.5 25.5 13.9 13.6 11.7 11.9 6.2 6.1 

T3 [°C] 141.2 340.4 314.6 312.6 339.3 331.6 329.0 326.2 

qm4 [kg/s] 6.0 6.0 2.3 2.3 1.4 1.4 0.0 0.0 

p4 [bar] 13.1 13.1 7.7 7.7 6.7 6.6 4.3 4.4 

T4 [°C] 252.8 259.1 239.2 243.6 242.8 263.0 260.3 285.5 

qm5 [kg/s] 49.4 49.4 27.5 27.5 23.1 23.1 14.9 14.9 

p5 [bar] 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 3.1 3.1 

T5 [°C] 37.0 133.4 169.7 167.3 183.2 180.2 237.2 235.3 

 

Simuloinnille asetettiin alkutiedoiksi sisääntulevan höyryn tila ja määrä, 

väliottojen massavirta sekä vastapaine. Alkutiedot on merkitty taulukossa sinisellä 

ja virheelliset mittaustulokset punaisella värillä. Tuloksista on luettavissa, että 

tehtaan mittausjärjestelmässä on lämpötilan osalta täydellä kuormalla suuria 

epätarkkuuksia, varsinkin ensimmäisessä käytössä olevassa väliotossa. 

Ensimmäisen välioton lämpötila ei missään tilanteessa voi olla korkeampi, kuin 

seuraavan, sillä muuten olisi turbiinivaiheen hyötysuhde yli 100%.  
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Simulointien tuloksista nähdään, että malli toimii fysikaalisesti tyydyttävästi ja 

mallin vasteet ovat suhteellisen hyviä. Erot mallilla laskettujen tulosten ja 

mittaustulosten välillä johtuvat pääasiassa malleissa olevista yksinkertaistuksista 

sekä mittaustulosten epätarkkuuksista. Simulointimallien parametrisointia rajoitti 

puutteellinen mittaustieto design-tilanteessa, jolloin turbiinivaiheiden 

hyötysuhteet jäivät epätarkoiksi. Paineen osalta päädyttiin hyvin lähelle 

mittaustietoa, korkeimmillaan tapahtui 2% virhe. Lämpötilan osalta esiintyi 

suurempia virheitä, etenkin ensimmäisen ja viimeisen välioton osalta. Virhe 

johtuu epätarkkuuksista mallin hyötysuhteessa ja tehtaan mittausjärjestelmässä. 

 

 

 
Kuva 17. Simuloitu vastapaineturbiini 

  



51 

8. YHTEENVETO 

 

Tässä työssä on kehitetty ja testattu höyry- ja kaasuturbiinin staattiset 

simulointimallit Balas -prosessisimulointiohjelmaan. Tuloksena on saatu 

komponenttimallit höyryturbiinille, höyryturbiinin säätövyöhykkeelle ja 

kaasuturbiinille. Mallit on kehitetty Matlab-ympäristössä, josta ne siirretään 

Balasiin erillisen projektin aikana. 

 

Höyryturbiinin simulointimallin kehitystyö aloitettiin vertailemalla usean erillisen 

simulointiohjelman höyryturbiinikomponentteja ja tutustumalla sen nykytilaan 

muissa simulointiohjelmissa. Nykytilatutkimuksen perusteella päätettiin jatkaa 

turbiinin simulointia vaihekohtaisesti, toisin sanoen rakentamalla turbiinin vaiheet 

erillisistä komponenteista. 

 

Höyryturbiinin simulointimalliin lisättiin mahdollisuus arvioida turbiinityypille 

tavanomainen hyötysuhde joko vanhoista tai uusista standardikäyristä. Työn 

aikana kehitettiin myös säätövyöhyke, joka toimii erillisenä komponenttina. 

Erityistä huomiota kiinnitettiin sen hyötysuhteen laskentaan, sillä 

osakuormatilanteissa säätövyöhyke määrää koko turbiinin hyötysuhdetta. 

Komponentteihin lisättiin myös off-design -laskenta, jolla arvioidaan turbiinin 

toimintaa suunnittelupisteestä poikkeavissa tilanteissa kartiolain avulla. 

 

Kaasuturbiinin simulointimalli kehitettiin yksinkertaiseksi, prosessisimulointiin 

soveltuvaksi black box –malliksi, jossa käyttäjällä on mahdollisuus simuloida 

helposti jokin valmistajan tietoja vastaava kaasuturbiini. Kaasuturbiiniin voi 

syöttää myös vaihtelevien ulkoilman olosuhteiden mukaisia toimintaparametreja, 

jolloin turbiinin toimintakäyrien avulla saadaan selvitettyä sen toiminta off-design 

-tilanteessa. 
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Höyryturbiini- ja säätövyöhykemallia testattiin simuloimalla eräs paperitehtaan 

yhteydessä toimivan voimalaitoksen vastapaineturbiini. Malleilla simuloitiin 

design-tila ja neljä osakuormatilannetta. Tuloksista voidaan päätellä, että mallit 

toimivat fysikaalisesti oikein. Paikoittain suuretkin erot simulointien ja 

mittaustulosten välillä johtuvat pääasiassa voimalaitoksen mittausjärjestelmien 

epätarkkuuksista ja mallien matemaattisista yksinkertaistuksista.  

 

Kaasuturbiinimallia testattiin simuloimalla GE Power MS 7001 -kaasuturbiini ja 

vertaamalla simuloinnin tuloksia valmistajan ilmoittamaan mitoitustietoon. 

Tulosten perusteella malli toimii hyvin ja toimintakäyrät vastaavat valmistajan 

tietoa. 

  



53 

LÄHDELUETTELO 

 

1. Nurminen M., Balas simulointiohjelmisto ja sen soveltuvuus kemiantekniikan 

opetukseen tampereen ammattikorkeakoulussa, tutkintotyö, Tampereen 

ammattikorkeakoulu, Tampere 2006, 55s. 

 

2. BALAS®. Overview. [Balasin www-sivuilla]. Päivitetty 20.12.2007, 

[viitattu 15.1.2009]. 

Saatavissa: http://balas.vtt.fi/overview.html 

 

3. Suutari J., Kaasuturbiini-kombivoimalaitoksen mallintaminen APROS-

ohjelmistossa, Diplomityö, Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu, 

Energiatekniikan osasto, Espoo 1993, 55 s. 

 

4. Kaijaluoto, S., Process optimization by flowsheet simulation, Technical 

Research Centre of Finland Publication 20, Valtion Teknillinen 

Tutkimuskeskus, Espoo 1984, 87 s. 

 

5. Sulkusalmi, M., Höyryvoima-aseman prosessimallinnus ja simulointi, 

Diplomityö, Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu, Energiatekniikan 

osasto, Kuusankoski 1998, 77 s. 

 

6. Lajunen, M., Höyry- ja kaasuturbiinit, Tampere 1972, Kustannusyhtymä,    

258 s. 

 

7. Dampf- und Gasturbinen, teil 2, 2. Auflage, Essen, VGB Technische 

Vereinigung der Grosskraftwerksbetreiber E.V. 1983, 914 s. 

 

8. Traupel, W., Termische Turbomachinen, Band 1 und 2. 3. Aulage, 

Berlin/Heidenberg/New York, Springer-Verlag 1977. 

 

9. Ahonen, V. Höyrytekniikka I, 2. painos, Espoo 1979, Otakustantamo, 132 s. 



54 

 

10. Ryti, H. Termodynamiikka, Tekniikan käsikirja 2. 8. painos, Jyväskylä 1981, 

K.J. Gummerus Oy, 777 s. 

 

11. Martin, O., Dampf- und Gasturbinen, Walter de Gruyter Lehrbuch, Berlin 

1971, Saladruck, 150 s. 

 

12. Savola, T. Modelling Biomass-Fueled Small-Scale CHP Plants for Process 

Synthesis Optimisation, Väitöskirja, Teknillinen Korkeakoulu, 

Koneinsinööriosasto, Helsinki 2007, 111 s. 

 

13. Shlyakhin, P. Steam Turbines Theory and Design, Moscow, Foreign 

Languages Publishing House, 240 s. 

 

14. Tveit, T.-M., Savola, T., Fogelholm, C.-J. Modelling of steam turbines for 

mixed integer nonlinear programming (minlp) in design and off-design 

conditions, Trondheim 2005, 10 s. 

 

15. Kearton, W.J., Steam Turbine Theory and Practice, 7th edition, Liverpool 

1958, The Pitman Press, 861 s. 

 

16. Cohen, H. & Rogers, C.F.C & Saravanamuttoo, H.I.H., Gas Turbine Theory, 

4th edition, London 1996, Longman Group Limited,442 s. 

 

17. Antikainen, A., Voimalaitosmallien soveltuvuus kombilaitosten simulointiin, 

Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu, Energiatekniikan osasto, 

Lappeenranta 1999, 58 s. 

 

18. Kehlhofer, R. & Kunze, N & Lehmann, J. & Schuller, K.H. Gasturbine 

kraftwerke, Kombikraftwerke, Heizjraftwerke und Industriekraftwerke, 

Handbuchreihe Energie, Bd 7, Köln 1984, Technisher Verlag Resch, Verlag 

TUV Rheinland, 315 s.  



55 

 

19. Larjola, J., Transient Simulation of Gas Turbines Including the Effects of Heat 

Capacity of Solid Parts, Väitöskirja, Teknillinen Korkeakoulu, 

Aerodynamiikan laboratorio, Helsinki 1981, 136 s. 

 

20. Myöhänen, K. Kaasuturbiiniprosessin laskentaohjelma. Turbokonetekniikan 

seminaari, Energiatekniikan osasto, Lappeenranta 1990, 16s. 

 

21. Brooks, F. J. GE Gas Turbine Performance Characteristics. GE Power 

Systems, Schenectady, New York 1996, 16 s. 

 



LIITE I.  1(3) 

 

%% Initial values needed to calculate a steam turbine at design point 

 

%% Steam properties 

qm0 = 49.431;    % Mass flow rate of the incoming steam [kg/s] 

p10 = 1309.9;   % The pressure of the incoming steam [kPa] 

T10 = 259.13;   % The temperature of the incoming steam [°C] 

 

%% Turbine 

n_s0 = 'new'; % The isentropic efficiency of the turbine (set as 

old or new for corresponding standard curves) 

n_m = 0.98;   % The mechanical efficiency of the turbine 

p20 = 299;    % Back pressure [kPa] 

 

%% Initial values used to calculate a steam turbine at off-design point 

qm = 27.721; % The massflow rate of the incoming steam at 

off-design [kg/s] (set as 0 if not known) 

 

p1 = 1309.9; % The pressure of the incoming steam at off-

design [kPa] (set as 0 if not known) 

 

T1 = 325.87; % The temperature of the incoming steam at off-

design [°C] 

 

p2 = 299; % Back pressure at off-design [kPa] (set as 0 if 

not known) 

 

  



LIITE I.  2(3) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% The calculation of the steam turbine at design point 

 

clear all; 

Stinitial; 

 

p10 = p10/100;   % Inlet pressure in [bar] 

p20 = p20/100;   % Outlet pressure in [bar] 

 

%% Thermal properties at turbine inlet 

h10 = XSteam('h_pt',p10,T10); % Enthalpy of the steam at inlet kJ/kg] 

x_in = 1-XSteam('x_ph',p10,h10);  % Liquid fraction at turbine inlet 

s10 = XSteam('s_pt',p10,T10);  % Entropy of the steam at inlet [kJ/kgK] 

 

% Thermal properties at turbine outlet 

h2s0 = XSteam('h_ps',p20,s10);  % Isentropic enthalpy at outlet [kJ/kg] 

 

qv = qm*(h10-h2s0)/(p10-p20); 

 

if (n_s == 'new')  % Calculation of the isentropic efficiency by new 

standard curves 

 n_s = 0.023521*log(qv)+0.749538; 

end 

 

 

if (n_s == 'old') % Calculation of the isentropic efficiency by old 

standard curves 

 if (qv < 600)                          

 n_s = 0.0517*log(qv)+0.515; 

  

 else 

   n_s = 0.0071*log(qv)+0.791; 

 end  

  

end 

 

x_out = 0;   % Initial guess for outlet water fraction 

dx = 1; 

while (dx > 0.0001) 

 n_s0 = n_s0-(x_in+x_out)/2;  % Water-fraction corrected efficiency 

 h20 = h10-n_s0*(h10-h2s0);   % Enthalpy at outlet [kJ/kg] 

 x_out0 = 1-XSteam('x_ph',p20,h20); 

 dx = abs(x_out0-x_out); 

 x_out = x_out0; 

end 

 

T20 = XSteam('T_ph',p20,h20)  % Temperature at outlet [°C] 

P_shaft0 = qm0*(h10-h20)*n_m % Shaft power [kW] 

 

Stoff;   % Off-design calculation 

 

 

  



LIITE I.  3(3) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% Off-design calculation 

p2 = p2/100 

 

%% The pressure of the incoming steam 

p1 = sqrt((T1/T10)*(qm/qm0)^2*(p10^2-p20^2)+(p2)^2) 

 

%% Thermal properties at turbine inlet 

h1 = XSteam('h_pt',p1,T1);  % Enthalpy of the steam at inlet [kJ/kg] 

s1 = XSteam('s_pt',p1,T1);  % Entropy of the steam at inlet [kJ/kgK] 

h2s = XSteam('h_ps',p2,s1);  % Isentropic enthalpy at outlet [kJ/kg] 

 

h2 = h1-n_s0*(h1-h2s);   % Enthalpy at outlet [kJ/kg] 

T2 = XSteam('T_ph',p2,h2)  % Temperature at outlet [°C] 

 

P_shaft = qm*(h1-h2)*n_m  % Shaft power [kW]



LIITE II.  1(4) 

 

%% Initial values needed to calculate a steam turbine at design point 

 

%% Steam properties 

qm = 70.339;   % The massflow rate of the incoming steam [kg/s] 

p1 = 10207;  % The pressure of the incoming steam [kPa] 

T1 = 529;  % The temperature of the incoming steam [°C] 

p2 = 3681;  % Back pressure [kPa] 

 

%% Turbine 

n_s = 'old';  % The isentropic efficiency of the turbine (set as new for new 

standard curves and old for old standard curves) 

n_m = 0.98;  % The mechanical efficiency of the turbine 

 

 

%% Initial values used to calculate turbine efficiency 

r_v = 4;  % The number of regulation valves 

n = 3000;  % Rotation speed [rpm] 

d = 1.1994;  % Wheel diameter 

l = 0.0099170;   % Height of the blade [m] 

a = 16;  % Nozzle angle [°] 

 

Offdesign = 0;   % 1 for yes, 0 for no 

 

qmo = 40.721;  % Off-design mass flow rate at inlet 

p1o = 10269;   % Off-design pressure at inlet 

T1o = 527.22;  % Off-design temperature at inlet 

p2o = 2976.7;   % Off-design pressure at outlet 

 

 

  



LIITE II.  2(4) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% The calculation of the steam turbine at design point 

 

clear all; 

Rsinitial; 

 

p1 = p1/100;   % Inlet pressure in [bar] 

p2 = p2/100;    % Outlet pressure in [bar] 

h1 = XSteam('h_pt',p1,T1);  % Enthalpy after regulation valve 

%p1 = (1-0.05)*p1;   % The pressure after the regulation valve 

s1 = XSteam('s_ph',p1,h1);  % Entropy after regulation valve 

h2s = XSteam('h_ps',p2,s1);  % Isentropic enthalpy at exhaust 

 

%% Thermal properties at turbine inlet 

x_in = 1-XSteam('x_ph',p1,h1);   % Liquid fraction at turbine inlet 

 

qv = qm*(h1-h2s)/(p1-p2); 

 

if (n_s == 'new') % Calculation of the isentropic efficiency by new 

standard curves 

 n_s = 0.023521*log(qv)+0.749538; 

end 

 

 

if (n_s == 'old') 

% Calculation of the isentropic efficiency by old 

standard curves 

 if (qv < 600)                          

 n_s = 0.0517*log(qv)+0.515; 

  

 else 

   n_s = 0.0071*log(qv)+0.791; 

 end  

  

end 

 

x_out = 0;   % Initial guess for outlet water fraction 

dx = 1; 

while (dx > 0.0001) 

 n_s = n_s-(x_in+x_out)/2;  % Water-fraction corrected efficiency 

 h2 = h1-n_s*(h1-h2s);   % Enthalpy at outlet [kJ/kg] 

 x_out = 1-XSteam('x_ph',p2,h2); 

 dx = abs(x_out-x_out); 

 x_out = x_out; 

end 

 

  

Regulationstageefficiency;  % Efficiency calculation 

 

 

h2 = h1-n_s*(h1-h2s); 

T2 = XSteam('T_ph',p2,h2)  % Temperature at outlet [°C] 

P_shaft = qm*(h1-h2)*n_m  % Shaft power [kW] 

Regulationstageoff;  % Off-design calculation 

 

  



LIITE II.  3(4) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% The calculation of the losses in a steam turbine regulation stage 

 

a = a*pi/180; 

rho2 = XSteam('rho_ph',p2,h2);  % Density in blade chamber 

v_2 = XSteam('v_ph',p2,h2);  % Specific volume of steam at nozzle exit 

 

% Calculation of losses in the regulation stage 

 

c1t = sqrt(2*(h1-h2s)*1000); 

c1 = 0.95*c1t; 

 

if (d == 0); 

u = 0.25*c1;    % Peripheral velocity of the wheel 

d = 60*u/(pi*n)   % Wheel radius 

end 

 

u=d*pi*n/60; 

 

 

if (l == 0) 

l = qm*v_2/(pi*d*c1*sin(a))+0.003 % Blade height [m] 

end 

 

%% Velocity triangle calculation 

w1 = sqrt(c1^2+u^2-2*u*c1*cos(a)); 

B1 = asin(c1/w1*sin(a))*180/pi; 

B2 = B1-3; 

a2 = B1; 

w2 = 0.95*w1; 

c2 = sqrt(w2^2+u^2-2*w2*u*cos(B2*pi/180)); 

c1_e = 0.95*c2; 

a1_e = a2-3; 

w1_e = sqrt(c1_e^2+u^2-2*c1_e*u*cos(a1_e*pi/180)); 

w2_e = w1_e*0.95; 

B1_e = asin(c1_e/w1_e*sin(a1_e*pi/180))*180/pi; 

B2_e = B1_e-3; 

c2_e = sqrt(w1_e^2+u^2-2*u*w1_e*cos(B2_e*pi/180)); 

 

%% Losses 

dh_n = (c1t^2-c1^2)/(2*1000);  % Losses in nozzles [kJ/kg] 

dhb = (w1^2-w2^2)/2000;  % Losses in first row of blades [kJ/kg] 

dhgb = (c2^2-c1_e^2)/2000;  % Losses in second row of blades [kJ/kg] 

dhb_2 = (w1_e^2-w2_e^2)/2000; % Losses in guide vanes [kJ/kg] 

he = c2_e^2/2000;  % Exit velocity losses 

dh_fw = 2.06*10^(-10)*d^4*n^3*(l*100)*rho2/qm;   % Losses due to friction and windtage 

dhx = 0; 

 

n_s = (h1-h2s-dh_n-dhb-dhgb-dhb_2-he-dh_fw-dhx)/(h1-h2s) % Regulation stage efficiency 

 

 

  



LIITE II.  4(4) 

 

% Off-design calculation 

 

if (Offdesign == 1) 

   

p1o = p1o/100;   % Inlet pressure in [bar] 

p2o = p2o/100;   % Outlet pressure in [bar] 

h1o = XSteam('h_pt',p1o,T1o);   % Enthalpy after regulation valve 

%p1o = (1-0.05)*p1o;  % The pressure after the regulation valve 

s1o = XSteam('s_pt',p1o,T1o);  % Entropy after regulation valve 

h2so = XSteam('h_ps',p2o,s1o);  % Isentropic enthalpy at exhaust 

 

% Nozzle check 

pcr = 0.546*p1;   % Critical pressure at nozzle throat 

hcr = XSteam('h_ps',pcr,s1o); 

vcr = XSteam('v_ph',pcr,hcr); 

ccr = 0.95*sqrt(2000*(h1o-hcr)); 

c1to = sqrt(2000*(h1o-h2so)); 

hno = c1to^2*(1-0.95)/2000; 

h2o = h2so+hno; 

v2o = XSteam('v_ph',p2o,h2o); 

v2ao = vcr/sin(a*pi/180); 

if (v2o > v2ao) 

  printf('!!!!Nozzle choked!!!!\n') 

  p2o = pcr; 

  h2o = hcr; 

  c1to = ccr; 

end 

   

 

rho2o = XSteam('rho_ph',p2o,h2o);  % Density in blade chamber 

 

% Velocity triangle 

c1o = 0.95*c1to; 

w1o = sqrt(c1o^2+u^2-2*u*c1o*cos(a*pi/180)); 

w2o = 0.95*w1o; 

c2o = sqrt(w2o^2+u^2-2*w2o*u*cos(B2*pi/180)); 

c1_eo = 0.95*c2o; 

w1_eo = sqrt(c1_eo^2+u^2-2*c1_eo*u*cos(a1_e*pi/180)); 

w2_eo = w1_eo*0.95; 

B1_eo = asin(c1_eo/w1_eo*sin(a1_e*pi/180))*180/pi; 

c2_eo = sqrt(w1_eo^2+u^2-2*u*w1_eo*cos(B2_e*pi/180)); 

 

 

% Calculation of losses in the regulation stage 

dh_no = (c1to^2-c1o^2)/(2*1000); % Losses in nozzles [kJ/kg] 

dhbo = (w1o^2-w2o^2)/2000;  % Losses in first row of blades [kJ/kg] 

dhgbo = (c2o^2-c1_eo^2)/2000;  % Losses in second row of blades [kJ/kg] 

dhb_2o = (w1_eo^2-w2_eo^2)/2000; % Losses in guide vanes [kJ/kg] 

heo = c2_eo^2/2000;  % Exit velocity losses 

dh_fwo = 2.06*10^(-10)*d^4*n^3*(l*100)*rho2o/qm;   % Losses due to friction and windtage 

dhxo = 0; 

 

% Isentropic efficiency 

n_so = (h1o-h2so-dh_no-dhbo-dhgbo-dhb_2o-heo-dh_fwo-dhxo)/(h1o-h2so) 

 

h2o = h1o - n_so*(h1o-h2so); 

T2o = XSteam('T_ph',p2o,h2o) 

end 



LIITE III.  1(3) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% Gas turbine initial conditions 

 

% Inlet flow conditions 

qm1 = 529.78491;  % Compressor inlet mass flow rate [kg/s] 

p1 = 101.325;   % Compressor inlet pressure [kPa] 

To = -5;   % Compressor inlet temperature [°C] 

 

% Fuel flow conditions 

qmpa = 10; % Fuel mass flow rate [kg/s]. Set as 0 if not 

known 

ppa = 200;   % Fuel pressure [kPa] 

Tpa = 20;    % Fuel temperature [°C] 

 

% Outlet flow conditions 

p3 = 101.325;   % Exhaust pressure [kPa] 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Gas turbine specifications 

Tod = 15;    % Dimensioned compressor inlet temperature[°C] 

Pr = 155.25;    % Rated power [MW] 

nr = 0.3395;   % Efficiency 

qm3r = 514;   % Exhaust gas flow [kg/s] 

T3r = 543.5;   % Exhaust gas temperature [°C] 

dp1 = 10.357;    % Inlet pressure drop [mbar] 

dp2 = 6.4773;   % Outlet pressure drop [mbar] 

np = 0.9;   % Polytropic efficiency of the compressor 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Performance in off-design conditions 

 

To1 = -18;   % Outside temperature [°C] 

To2 = 38;   % Outside temperature [°C] 

 

Po1r = 1.2002;    % Relative output at To1 

Po2r = 0.8404;   % Relative output at To2 

 

no1r = 1.0308;   % Relative efficiency at To1 

no2r = 0.9659;   % Relative efficiency at To2 

 

qm3o1r = 1.1379;  % Relative exhaust flow at To1 

qm3o2r = 0.9149;  % Relative exhaust flow at To2 

 

T3o1r = 0.9592;  % Relative exhaust temperature at To1 

T3o2r = 1.0278;   % Relative exhaust temperature at To2 

  



LIITE III.  2(3) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% Gas turbine calculation 

 

Gasturbine; 

 

Po1 = Po1r*Pr;   % Rated power at To1 

Po2 = Po2r*Pr;   % Rated output at To2 

 

no1 = no1r*nr;   % Rated efficiency at To1 

no2 = no2r*nr;    % Rated efficiency at To2 

 

qm3o1 = qm3o1r*qm3r;   % Rated exhaust flow at To1 

qm3o2 = qm3o2r*qm3r;  % Rated exhaust flow at To2 

 

T3o1 = T3o1r*T3r;  % Rated exhaust temperature at To1 

T3o2 = T3o2r*T3r;  % Rated exhaust temperature at To2 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% Plot the relative values 

x = [To1 Tod To2]; 

Ppp = [Po1r 1 Po2r]; 

Ttt = [T3o1r 1 T3o2r]; 

nnn = [no1r 1 no2r]; 

qqq = [qm3o1r 1 qm3o2r]; 

 

plot(x,Ppp) 

hold on; 

grid on; 

plot(x,Ttt); 

plot(x,nnn); 

plot(x,qqq); 

xlabel('Ambient temperature [°C]'); 

ylabel('Percent design [%]'); 

hold off; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% Calculate the outlet conditions  

 

%% Linearization 

Ppp = [Po1 Pr Po2]; 

Ttt = [T3o1 T3r T3o2]; 

nnn = [no1 nr no2]; 

qqq = [qm3o1 qm3r qm3o2]; 

 

qm3rf = polyfit(x,qqq,2); 

qm3r = polyval(qm3rf,To) 

 

T3rf = qm3rf = polyfit(x,Ttt,2); 

T3r = polyval(T3rf,To) 

 

nrf = polyfit(x,nnn,2); 

nr = polyval(nrf,To) 

 

Prf = polyfit(x,Ppp,2); 

Pr = polyval(Prf,To) 

 

 

 



LIITE III.  3(3) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% Mass flow calculation 

if (qm3 == 0) 

  

 if (qmpa == 0) 

  Hu = 760000;   % The HHV of the fuel [kJ/kmol] 

  M = 16.043;    % The Molar mass of the fuel [kg/kmol] 

  hpa = hm(T2+273.15);  % Enthalpy of the fluid 

 

  qmpa = P*10^3/((hpa+Hu/M)*n) % Mass flow rate of the fuel 

 end 

 

qm3 = qm1 + qmpa; 

end 

 

if (qm1 == 0) 

  qm1 = qm3 - qmpa; 

end 


