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Projektin yhteistyöpartnerit 

 Timo Knuuttila  T-Turbine Oy 
 (idea, konsepti, polttokammio) 

 
 Antero Arkkio  Aalto-yliopisto 
 (generaattorisuunnittelu) 

 
 Asko Parviainen AXCO-Motors Oy 
 (generaattorin valmistus) 

 
 Petteri Pauniaho Veneveistämö Pauniaho Oy 
 (venekäytöt) 
 



Alkuperäinen tavoite: pulssipoltto- 
kaasuturbiini 

 
 

• Mikrokokoluokan kaasuturbiinien ongelma on kompressorin huono 
hyötysuhde => johtuu alhaisesta Reynoldsin luvusta 

 
• Tämä voidaan kiertää korvaamalla kompressori pulssimaisesti toimivilla 

polttokammioilla, joissa paineen nousu perustuu palotapahtumaan 
 

• Projektin alkuosa käsitti tämän konseptin tutkimisen teoreettisesti ja 
kokeellisesti (alla polttokammion ns. tilavuusmalli) 
 

 
 

 
 

 
 



Pulssipoltossa saavutettiin n. 7 bar 
painepiikki 



Usealla vaiheistetulla, rinnakkaisella 
polttokammiolla saavutetaan turbiinin 
kannalta kyllin jatkuva virtaus 



Projektin uudelleen suuntaus 

 Vaikka näyttikin, että pulssikaasuturbiini olisi saatu toimimaan, ongelmaksi 
muodostui sen matala hyötysuhde 3,8% (koelaite) …. 8,3% (laskettu 
maksimi) ja suhteellisen suuri tehopaino (luokkaa 23…30 kg/kW) ja koko. 
Siksi projekti päätettiin uudelleen suunnata. 

 Pulssikaasuturbiinitutkimus dokumentoitiin kirjoittamalla siitä tieteellinen 
artikkeli JTS-lehteen 

 Uudelleen suuntauksen lopputulos oli, että päätettiin rakentaa 6,2 kW 
tehoinen mikrokaasuturbiini, jossa käytetään kaasugeneraattorina valmiina 
saatavaa lennokkisuihkumoottoria, ja voimaturbiini ja generaattori 
rakennetaan itse (suihkumoottorista siis poistetaan suihkusuutin ja 
korvataan se voimaturbiinilla). 

 Kyseinen prototyyppi on nyt viittä vaille valmis; koeajot sillä alkavat n. 2 vk 
päästä. Prototyypin tehopaino on n. 4,8 kg/kW ja hyötysuhde ilman 
rekuperaattoria n. 6,5 % (rekuperaattori yli kaksinkertaistaisi hyötysuhteen, 
mutta lisäisi painon moninkertaiseksi; kompromissi olisi matalan 
rekuperaatioasteen rekuperaattori, jota tutkitaan mahdollisessa 
jatkohankkeessa). 



Protyyppiaggregaatin rakenne 

Generaattori 

Ilman tulo 

Turbiini 

Kaasugeneraattori 

Pakokanava 



Maailman pienin (?) kaasuturbiini- 
aggregaatti. 

Tavoitteena on 6,2 kW kaasuturbiini-
aggregaatti, joka on perinteisiin 
polttomoottori-aggregaatteihin 
verrattuna hyvin kevyt ja helposti yhden 
ihmisen kannettavissa.  

Prototyypin (kuvassa) mitat ovat 68 cm x 
36 cm x 31 cm ja paino n. 30 kg. Kokoa 
kasvattavat lähinnä väljät ilmakanavat 
(imuilmavirtaus jäähdyttää 
generaattorin ja laakerit).  

Vastaava kaupallinen malli on tehtävissä 
tilavuudeltaan n. 40% pienemmäksi, ja 
paino on pudotettavissa n. 18 kg:aan. 

Vastaavan tehoinen polttomoottori-
aggregaatti painaa 104 … 140 kg 
mallista riippuen. 



Kaasugeneraattorin testaus 

 Kaasugeneraattori (keltainen kuvan 
keskellä) koeajettiin joulukuussa 
2010 

 Koeajoissa mitattiin tarkasti 
massavirta, polttoaineen kulutus, 
työntövoima ja paine ennen 
suihkusuutinta. 

 Näiden arvojen perusteella 
suunniteltiin voimaturbiini ja 
generaattori, sekä laskettiin 
hyötysuhde. 



Turbiininin ja generaattorin suunnittelu 

Turbiinin optimoinnissa 
päädyttiin aksiaaliturbiiniin, jonka 
reaktioaste on 50% ja siivet ilman 
kiertoa. 
Turbiinin valmisti Imatran Kone 
erikoisteräksestä 5-akseli 
jyrsinkoneella. 

Generaattori on nelinapainen 
kestomagneettikone, jossa 
erikoisrakenne mahdollistaa suuren 
pyörimisnopeuden 



Generaattorin ja turbiinin testaaminen 

Generaattori ja turbiini testattiin 
pyörittämällä turbiinia 
paineilmalla. 
Testissä huomattiin vikaa 
yhdessä staattorikäämissä, 
minkä takia staattorin käämintä 
jouduttiin uusimaan. 



Generaattorin ja turbiinin  
testausjärjestely 

Generaattorin vapaaseen päähän kiinitettiin tilapäispuhallin sen jäähdyttämiseksi 
kokeessa. Valmiissa laitteessa imuilmavirtaus jäähdyttää generaattorin. 

Generaattori 

Turbiini 



Prototyyppi valmiina (gen. staattori 
vielä uusintakääminnässä) 



Kaupallinen tavoite 
 Pieni ja kevyt, mutta suuritehoinen 

aggregaatti, joka voidaan kantamalla 
helposti viedä käyttökohteeseen. 

 Kaupallisen mallin arvioidut ominaisuudet: 
paino n. 18 kg (proto 30 kg), koko n. L 60 cm 
x B 25 cm x H 30 cm (proto 68 x 36 x 31 cm) 

 Sähköteho 6,2 kW 3-vaihe virtaa 
 Polttoaineen kulutus n. 9,9 litraa / h 

polttoöljyä [ 10 € /h]. Muita sopivia 
polttoaineita alkoholi, bioöljy ja kerosiini. 

 Vertailu: vastaavan polttomoottori-agregaatin 
paino n. 140 kg ( ja polttoaineen kulutus n. 3 
litraa / h bensiiniä [5,1 €/h]  

 Siten kaasuturbiininaggregaatin tehopaino 
on noin 21% ja tilavuus n. 13% vertailu-
polttomoottoriaggregaatista. Kaasuturbiini-
aggregaatti on sähkökäynnisteinen ja 
tehopaino sisältää akun (polttomoottori-
aggregaatti käsikäynnisteinen) 



Käyttökohteet 

 Purjeveneet, joissa on sähköinen potkurikoneisto ja sen käyttöaika 
suhteellisen lyhyt. 

 Moottoriveneen ns. auxiliary power unit veneisiin, joissa on 
suuritehoinen sähköjärjestelmä ja joissa esiintyy tilanteita, missä 
pääkonetta ei haluta pitää päällä. 

 Pienen kylän tarpeisiin riittävä aggregaatti vaikeakulkuisille 
katastrofialueille (voidaan helposti kantaa perille vaikeassakin 
maastossa). Esim. SPR:n avustuskohteet. 

 Suuritehoinen aggregaatti armeijan tai poliisin tarpeisiin 
käyttökohteissa, joihin ei pääse autolla. Voidaan viedä helposti 
perille kantamalla tai esim. helikopterilla. 

 



Julkaisut: yksi tieteellinen artikkeli valmis 
(lähetetään lehteen lokakuussa), toisen 
tekeminen alussa. 
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