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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Mälardalens Högskola, Västerås. 

Flygingenjörsstudenterna på Mälardalens Högskola och Hässlögymnasiets elever, får alla 

möjligheten att utföra en beräkningslaboration på en riktig turbojetmotor under sin 

utbildningstid. Högskolans målsättning med laborationen, är att den ska ge praktisk 

tillämpning på teoridelen som genomgåtts under kursen ”Flygmotorteknik”.  

Hässlögymnasiets elever utför enklare beräkningar med hjälp av de avlästa mätvärdena från 

utrustningen. Denna turbojetmotor finns placerad på Hässlö flygplats i Hässlögymnasiets 

lokaler. 

Sedan installationen 1989 har motorn tappat både uttagen effekt och tillförlitlighet. Detta gör 

att de teoretiska beräkningar gjorda av studenterna/eleverna oftast inte stämmer överrens med 

verkligheten och att eventuellt stillastående påverkar utbildningarna negativt. 

Uppgiften med detta examensarbete var att finna en passande uppgradering både ekonomiskt 

och praktiskt. Uppgiften var uppdelad i tre olika punkter: 

 Ta fram en kostnadskalkyl för renovering av befintlig turbomin 100 samt 

uppgradering av presentationsdisplayen för att förtydliga laborationerna. Motivera för 

respektive nackdelarna med detta alternativ. 

 Ta fram en kostnadskalkyl för nyförvärv av en laborationsutrustning motsvarande 

turbomin 100 och motivering till varför det skulle förbättra laborationen. Detta inköp 

behöver inte vara att köpa en färdig utan kan också innebära att ta fram en egen. 

Motivera för respektive nackdelarna med detta alternativ. 

 Ta fram en ny laborationsbeskrivning som matchar det ovan valda alternativet. 

Förstudien resulterade i ett flertal lösningar: 

 Förslag 1: Existerande Tubomin 100 har en så pass solid konstruktion, att endast vitala 

reservdelar behöver bytas ut för att få tillbaka sin ursprungliga karakteristik. 

Användandet av ett mätsystem från Campbell Scientific bestående av en datalogger 

och tillhörande programvara gör att presentationen kan göras på en dator, från vilken 

också önskade utskrifter kan göras mycket enkelt. Presentationen här skulle förbättra 

studentens förståelse för vart och varför mätningar görs på vissa områden i motorn. 

Uppskattat pris för denna lösning: 46.060 kr 

 Förslag 2: Ny laborationsutrustning skulle kunna bestå av två olika lösningar. En med 

att från mini-jetmotortillverkaren JetCat investera i två små turbojetmotorer med 80N 

dragkraft. Dessa två skulle kunna säkerställa driften av en utbildningsmotor genom att 

ha en i drift och en i reserv när det är dags för dess obligatoriska 50-timmars service. 

Denna lösning tillsammans med ovannämnda mätdatainstrument och nya tryck och 

temperaturgivare skulle vara en lösning. Kostnad: 104.300 kr 

En annan lösning inom denna kategori skulle vara att investera i en totalt komplett 

lösning från Turbine Technologies. Deras turbojetmotor kommer monterad i ett 

testskåp med alla givare och intrument som behövs. Även en dator kan kopplas in och 

läsa av alla värden digitalt, vilket ger möjligheten till utskrift av mätdata. 

Uppskattat pris för denna lösning: Mellan 412.700 och 766.700 kr beroende på val. 

 Då rekommenderad lösning ovan är att använda sig av Förslag 1, så kommer nya 

laborationsinstruktionen se ut som i Bilaga H.  
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ABSTRACT 

This project thesis has been written at the request of Mälardalens University, Västerås. 

The aeronautical engineering students at Mälardalens University and the pupils of Hässlö 

upper secondary school, all gets the opportunity to perform a computation lab with a real 

turbojet engine during their study. The goal of the lab from the University is that it should 

give the students applied experience from the theory part of which has been tought in the 

course “Aircraft Engine Technology”. 

 The pupils of the Hässlö upper secondary school are performing simpler calculations 

from the measured values of the equipment. This turbojet engine is located at Hässlö airport 

in the premises of Hässlö upper seconday school. 

Since the installation 1989, the engine has lost both thrust and reliability. This makes the 

theoretical computations made by the students inaccurate. Computations don’t match up with 

measured values. Also if the engine is inoperational, that would affect the education 

adversely. 

The purpose of this project thesis is to find a suitable upgrade solution both economically and 

practically. The thesis was divided into three different bullet points: 

 Find the costings to renovate the existing Turbomin 100 turbojet engine. Also to find a 

suitable upgrade of the presentation of the measuring instruments to better clarify the 

lab. Motivate the disadvantages and the benefints respectively. 

 Find the costings to source new lab equipment matching the Turbomin 100 equipment 

and motivate why this would improve the lab. This purchase doesn’t need to be a 

purchase of an off-the-shelf solution, but can also imply the development of an 

inhouse solution. Motivate the disadvantages and the benefints respectively. 

 Develop a new lab instruction which matching one of the choosen alternatives above. 

This study results in several solutions: 

 Proposal 1: The existing Turbomin 100 has such a solid construction that only a few 

spare parts needs to be replaced to get its original characteristics back. The use of 

measure equipment from Campbell Scientific consisting of a datalogger and 

associated software makes the presentation possible on a computer, from which 

printing easily can be done. This type of presentation would improve the 

understanding amongst the students for where and why the measurements are being 

made in certain areas of the engine. Estimated price for this solution is: 46.060 kr 

 Proposal 2: New lab equipment could consist of two different solutions. The first 

solution is to invest in two turbojet engines from JetCat with a thrust of 80N each. 

Having two engines would ensure the operations by having one operational and the 

other one as a spare when its time for the compulsory service after 50 hours of run 

time. This solution together with the above mentioned solution for measure equipment 

including pressure and temperature probes would cost around 104.300 kr. 

Another solution would be to invest in a complete engine and measure equipment 

from Turbine Technologies. Their turbojet engine comes in a test cabinet with all 

probes and instrument installed. Even a computer can be connected to get readings 

digitally. This makes it possible to print or even save the measured values. Quoted 

price for this solution is between 412.700 and 766.700 kr depending on solution. 

 Recommended solution from above is Proposal 1 will the new lab instructions look 

like attachment H. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Flygingenjörsstudenterna på Mälardalens Högskola och Hässlögymnasiets elever, får alla 

möjligheten att utföra en beräkningslaboration på en riktig turbojetmotor under sin 

utbildningstid. Skolornas målsättning med laborationen, är att den ska ge praktisk tillämpning 

på den teori som genomgåtts under skolornas kurser.  

Hässlögymnasiets elever utför enklare beräkningar med hjälp av de avlästa mätvärdena från 

utrustningen, medan högskolans studenter utför en mer utförlig beräkning med 

rapportinlämnande. Denna turbojetmotor finns placerad på Hässlö flygplats i 

Hässlögymnasiets lokaler. 

Sedan installationen 1989 har motorn tappat både uttagen effekt och tillförlitlighet. Detta gör 

att de teoretiska beräkningar gjorda av studenterna/eleverna oftast inte stämmer överrens med 

verkligheten och att eventuellt stillastående påverkar utbildningarna negativt. 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att det skall ligga till grund för om MDH 

och Hässlögymnasiet tillsammans skall göra hårdvaruändringar i nuvarande turbojetmotor- 

laboration eller inte. Allt detta för att kunna ge studenterna och eleverna en så bra laboration 

och också så högt kunskapsintag som möjligt. 

 

Först efter genomförda undersökningar om vad som erbjuds på marknaden, såsom 

reservdelar, nya mätinstrument etc. tillsammans med en kostnadskalkyl, vill man gå vidare till 

nästa etapp. 

 

Nästa etapp innebär att antingen göra föreslagna ändringar, endast delar av dem eller inga 

förändringar alls. 

1.3 Problemställning 

Uppgiften med detta examensarbete är att finna en passande uppgradering både ekonomiskt 

och praktiskt. Uppgiften är uppdelad i tre olika punkter: 

 Ta fram en kostnadskalkyl för renovering av befintlig turbomin 100 samt 

uppgradering av presentationsdisplayen för att förtydliga laborationerna. Motivera för 

respektive nackdelarna med detta alternativ. 

 Ta fram en kostnadskalkyl för nyförvärv av en laborationsutrustning motsvarande 

turbomin 100 och motivering till varför det skulle förbättra laborationen. Detta inköp 

behöver inte vara att köpa en färdig lösning utan kan också innebära att ta fram en 

egen. Motivera för respektive nackdelarna med detta alternativ. 

 Ta fram en ny laborationsbeskrivning som matchar det ovan valda alternativet. 
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1.4 Avgränsningar 

Detta arbete kommer inte behandla implementation in i minsta detalj, då detta endast är en 

förstudie med förslag till vad som kan förbättras.  

Laborationsexempel kommer endast att beskrivas för studenterna på Mälardalens Högskola, 

då den är av en mer komplex natur än den Hässlögymnasiets elever utför. 

1.5 Turbomin AB 

Företaget Turbomin AB startades i slutet av 80-talet av Göran Almé och Erik Prisell med 

tillverkning av små turbojetmotorer som affärsidé. Det fanns ett behov på marknaden av små 

turbojetmotorer för användning i större modellflygplan. Dessa motorer kunde också användas 

i utbildningssyfte, vilket gjordes då en motor såldes till Hässlögymnasiet 1989. Detta var en 

av de allra första motorer företaget levererade. Utbildningsmotorer levererades också utanför 

Sverige, som till England och Sydafrika. Allt eftersom marknaden för små turbojetmotorer 

växte, kom också andra aktörer in och ville ha sin del. Detta medförde att den småskaliga 

tillverkningen hos Turbomin AB inte kunde upprätthållas när stora volymer små 

turbojetmotorer började tillverkas på annat håll. Turbomin AB slutade sin tillverking av 

turbojetmotorer i början av 2000-talet. 

1.5.1. Turbojetmotor – Turbomin 100 

Turbomin 100 är en liten turbojetmotor av enkelströmstyp i dragkraftsklassen 100 N. Motorn 

är utvecklad för två olika användningsområden, dels som demonstrations-/laborationsmotor 

dels som framdrivningssystem för större modellflygplan i det högre subsoniska fartområdet. 

Motorns maximala varvtal är ca 100.000 rpm och tomgångsvarvtalet är ca 50.000 rpm. Som 

bränsle används antingen Jet A1, fotogen eller diesel. Jet A1 är att föredra. 

Vid säljtillfället var motorn monterad på den vagn som än idag används, men kontrollpanelen 

var en enhet som förflyttades i en separat väska. Vid körning kopplades den in via en kablen 

för kommunikation med motorns styrelektronik. Inga mätinstrument eller givare var heller 

inkluderade i den sålda lösningen. Det var något som Hässlögymnasiets nuvarande lärare Dag 

Hermansson såg till att få installerat med hjälp av resurser från dåvarande FFV. Hela 

laborationsrummet installerades till största del av Dag efter att han i sambandet med motorn 

blivit anställd på Hässlögymnasiet. 

Motordata och dimensioner redovisas i Bilaga A. 

1.6 Målgrupp för examensarbetet 

Detta examensarbete riktas främst till beslutsfattare inom de flygtekniska området på 

både Hässlögymnasiet och på Mälardalens Högskola. Arbetet kan även vara av intresse för 

andra universitet, gymnasium och skolor där generell teknisk utbildning utförs. Vidare kan 

detta arbete också vara av intresse för alla som är intresserade av, eller arbetar med 

turbojetmotorer överlag. 

 



 

3 

 

Kapitel 2 

Metod 

I detta kapitel beskrivs förfarandet med att hitta lösningar och  kostnadsförslag på det i 

problemställningen nämnda scenariona. Här redovisas även de intervjuer som gjorts med 

Göran Almé på Turbomin AB och med några universitet i Sverige som använder sig av en 

turbojetmotor-utrustning i utbildningssyfte. Allt detta för att få en bild av vad det finns för jet-

motorer i utbildningssyfte ute på marknaden idag och om det är värt att investera i. 

2.1 Första körningen av Turbomin 100 

Denna förstudie inleddes med en körning av turbojetmotorn i fråga. Detta var i samband 

med att studenterna i årskurs ett på högskolan skulle göra sin första turbojetmotorkörning. 

Syftet var att se och få förståelse för hur studenterna behärskar laborationen, samt att jag själv 

skulle få förståelse för vad som eventuellt är negativt och positivt med utrutningen och 

momenten i laborationen.  

En vanlig motorkörningslaboration börjar med att alla studenter i labbgruppen får en 

genomgång angående hur motorn ska köras och vad man måste tänka på innan och under 

motorkörningen. På plats fanns lärare och motoransvarig för turbojetmotorn på 

Hässlögymnasiet Dag Hermansson. Han har ansvarat för laborationen sedan installationen 

1989. Se figur 1 för installation av Turbomin 100 på laborationsvagn. 

 

Figur 1. Turbojetmotor Turbomin 100 monterad på 
laborationsvagn inne i separat provrum 
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Efter att Dag gått igenom de moment som nu förväntas förstås av studenterna, delas 

labbgruppen upp i två delar. Ena halvan får vänta utanför laborationsrummet, medans det är 

dags för andra halvan att köra motorn. Studenterna som kör motorn får läsa igenom en fem 

sidor lång checklista innan körning. Denna måste förstås av alla studenter. Också en 

checklista för startandet av mätutrustningen finns tillgänglig, men är oftast redan startad av 

Dag. 

Enligt laborationsbeskrivningen som Mälardalens Högskola använder, så består 

körningen av att ta tryck och temperaturvärden vid sex olika varvtal mellan tomgång och 

fullgas. Efter att de mätvärdena är noterade, så stängs motorn av och utloppsmunstycket byts 

ut till ett med annan utloppsarea. Med detta monterat, så startas motorn upp igen och körs på 

fullgas. Antingen så skrivs mätvärdena ut på en skrivare kopplad till mätutrustningen eller så 

tar man ett kort på mätpultens alla instrument vid den önskade mätpunkten. Dessa mätvärden 

används sedan för att räkna ut luftmassflödet, bränslelufttalet samt dragkraft och 

kompressortryckförhållande. Även ett diagram över dragkraft och bränsleförbrukning som 

funktion av varvtalet ska lämnas in vid rapportering. Allt enligt de beräkningsmetoder som 

genomgåtts på högskolans flygmotorteorilektioner. Motorkörningen tar mellan 15 och 20 

minuter att genomföra. 

2.2 Laborationsutrustningens uppbyggnad 

Vid första motorkörningen undersöktes också laborationsutrustningens uppbyggnad. 

Utrustningen består av en turbojetmotor från Turbomin AB (se figur 1) och en mätutrustning 

från dåvarande FFV som först var utvecklad till att mäta motordata på flygplanet Saab 35 

Draken. Själva integrationen av mätutrustningen stod Dag Hermansson för. Samma utrustning 

har använts sedan installationen 1989 med utbyte av vissa delar.  

Mätutrustningen 

Mätutrustningen består av termoelement och tryckgivare kopplade till motorn. Eftersom 

de använda tryckgivarna är känsliga för snabba temperaturändringar, så sitter de monterade 

inne i en isolerbox. Tryckgivarna är sammankopplade med motorns mätpunkter via diverse 

slangar. Termoelementen är kopplande till isolerboxen med kablar. Från isolerboxen går 

sedan elektroniskt mätdata med temperatur och tryck genom en gemensam signalkabel ut till 

mätpulten (se figur 2). I den omvandlas sedan signalerna och respektive mätkanal visas på 

respektive kalibrerad display. I mätpulten finns också en enhet som omvandlar mätvärdet till 

en signal som en dator brevid mätpulten kan ta emot. Mätvärdet går då att läsa på 

datorskärmen och kan på så vis skrivas ut till en skrivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Mätutrustning i separat kontrollrum 
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Figur 3. Isolerbox med tryckgivare inne i provrummet 

Turbojetmotorn 

Huvudbeståndsdelarna i motorutrustningen består av just en turbojetmotor, tillhörande 

kontrollpanel med varvtal och avgastemperatur, smörjoljepump, bränslepump och också 

styrelektronik mellan de olika delarna. Kontrollpanelen är placerad i kontrollrummet precis 

framför motorn med ett fönster mellan. I panelen sitter också en del av styrelektroniken för 

t.ex. automatisk avstängning av bränsle om avgastemperaturen skulle bli för hög. Resten av 

elektroniken, bränslepumpen, smörjoljepumpen, oljetank och bränsletank sitter alltihop på 

motorns laborationsvagn. Kontrollpanelen, där motorns varvtal regleras, och elektroniken på 

motorn är sammankopplade med en signalkabel genom väggen mellan kontrollrummet och 

provrummet. Se figur 4 för en komplett översikt över laborationslokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Turbojetmotor 

2. Isolerbox/Givarbox 

3. Motorns kontrollpanel 

4. Vattenpelare – ΔP 

5. Mätpult 

6. Dator 

7. Skrivare 

 

Figur 4. Översiktsskiss över laborationslokalen 

Hela utrustningen och laborationslokalen finns placerad i nord-östra delen av 

Hässlögymnasiets norra hangar.  
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2.3 Informationsinsamling för renovering av existerande laborationsutrustning 

Under denna rubrik beskrivs steg för steg hur insamlandet av information angående 

renovering av den nu existernade laborationsutrustningen. Renoveringen inkluderar motorn i 

sig och mätutrustningen för presentation av den insamlade mätdatan från en motorkörning.  

2.3.1. Möte med Göran Almé från Turbomin AB 

För att kunna få en så bra bild som möjligt av hur den existerande turbojetmotorn 

fungerar och vad dess svaga sidor är, så föll det självklara valet på att kontakta tillverkaren 

Turbomin AB och Göran Almé. 

Efter att över telefon kort förklarat för Göran vad detta examensarbete handlar om, så 

bestämdes en tid att träffas för att gå igenom existerande lösning och också se vad som kan 

göras i övrigt för att ge studenterna en bättre utbildning och upplevelse. Besöket gjordes 

hemma hos Göran, vilket också är Turbomin AB:s registrerade adress.  

Han berättade att företaget inte längre håller på med turbojetmotortillverkningen sedan  

runt år 2000 ett tyskt bolag, JetCat, började tillverkade alldeles utmärkta små RC (Radio 

Controlled) flygplans jetmotorer på en mer industriell skala. Han tipsade om att skolan skulle 

kunna använda sig av dessa motorer i utbildningssyfte. Hans idé var då att inhandla tre 

motorer; en körs, en är på service o en är som reserv på hyllan om något skulle fela. Detta 

beräknat på 25 timmars körningstid. Efter lite efterforskingar, så har motorn med 80N 

dragkraft hela 50 timmars service intervall, vilket då endast en investering av två motorer 

skulle vara godtagbart. Dock så missar man den extra driftssäkerhet som en ”på-hyllan”-

motor skulle ge. Ett snabbt byte skulle skunna göras med hjälp av bajonettfattning på de flesta 

kopplingar och motorn i sig. Dock så är JetCat motorerna utvecklade att vara lätta motorer, då 

de sitter i modellflygplan, vilket gör att material, lager etc. har dimensionerats ner och håller 

inte lika länge som en testbänksmotor av typen Turbomin 100. 

Göran nämnde också att han köpte in två JetCat motorer för att testa på tidigt 2000-tal, 

vilka inte kom till användning och ligger nu i hans gömmor. Han visade motorn, vilken såg ut 

som en mindre version av den existerande Turbmomin 100. En ombyggnad av dessa motorer 

skulle behövas för att mäta tryck och temperatur på de önskade områdena. Varvtalsmätning 

och avgastemperatur mäts redan med tillhörande utrustning och behöver inte ändras. 

Andra kompletta utbildningsmotorer av modell Turbomin 100 har Turbomin AB tidigare 

sålt till bl.a. England på 90-talet. Priset då var runt 300.000 kr för motor och 

avläsningsintrument. Han använde sig av en datalogger av märket Campbell Scientific 

tillsammans med sensorer av samma märke för en helhetslösning på mätsidan. 

Göran nämnde också att Universitet i Umeå hade investerat i en jet-motor nån gång på 

90-talet. Turbomin AB blev tillfrågade om en lösning, men universitet bestämde sig för en 

komplett lösning från Turbine Technologies i Amerika istället.  

Curt Nocolain Gymnasiet i Finspång har också fått en motor levererad av Turbomin AB. 

Denna lösning var olik Turbomin 100 motorn, då den inte ser ut som en 

flygplansturbojetmotor. Huvudbeståndsdelarna består av ett turboaggregat från en större 

bensinmotor och en separat brännkammare på sidan. Se figur 5 för illustration. Denna lösning 

var mycket mer robust och kunde köras på många olika bränslen, så som Jet A1, diesel och 

bensin, etanol med mera. 
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Figur 5. Principskiss över turboaggregat  

med separat brännkammare 

Efter att ha kommit in på ämnet med att ha en separat brännkammare, så diskuterades 

motorns fördelar och hur det skulle gynna högskolans studenter.  

 

Denna lösning skulle göra att reservdelar inte alls är svåra att få tag på, då de finns som 

standard hos flera leverantörer på marknaden. Speciellt med tanke på turboaggregatet. 

Utvecklingsmöjligheterna på denna lösning hade kunnat gynna fler på högskolan, såsom 

kemister etc. då avgasrening hade varit intressant. Man skulle kunna använda katalysator i 

brännkammaren, längre/kortare flamrör för längre förbränningstid och då också mindre farliga 

avgaser (CO). Insprutningens spridare skulle kunna använda en bredare spridningsvinkel och 

då göra förbränningen mer effektiv. Denna lösning kräver endast en spridare av okänsligare 

typ. Flamman befinner sig heller inte så nära flamrörets väggar, vilket gör att flamröret skulle 

hålla betydligt längre. Förluster skulle kunna beräknas på ett intressant och lärorikt sätt. 

Denna motor skulle också kunna köras på ”vilket bränsle som helst” för att se vilket bränsle 

som fungerar bäst med just konstant förbränning (jet-motor). Turbinhuset hade också varit 

väldigt tåligt och inga turbinledskenor hade varit nödvändiga. Mätvärden hade kunnat tas på 

många olika ställen, vilket kanske kunde användas för att utbilda studenter inom mätteknik. 

En efterbrännkammare skulle ge ungefär 30% mer dragkraft, men 50% mer 

bränsleförbrukning. Hela motorn skulle kunna ses som ett ”Mätobjekt”, för alla dessa olika 

områden. Ämnesområden som skulle kunna ha nytta av denna motor är bland annat; 

Elektronik, miljö, farkost, aerodynamik, motorstyrning etc. Olika förbränningsteknologier 

hade varit intressant för väldigt många. Göran nämnde också att den värme som skapas under 

förbränningen kan  användas till att koka vatten för att driva en ångturbin, skapa elektricitet 

genom en generator etc. Många möjligheter finns för att göra beräkningar på vad man skickar 

in och vad man får ut.  

 

Standardturboaggregat 

Brännkammare 

Avgasutlopp Luftintag 

Bränslespridare 
Tändstift 
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Diskussionen gick sedan tillbaka till att se vad man kan göra för att förbättra den 

existerande turbojetmotorn på Hässlögymnasiet. Han påpekade att den nuvarande motorn 

behöver mycket tryckluft för att kunna köras korrekt. Detta skulle hjälpa till att kunna hålla 

motorn i liv längre, då den inte riskerar överhettning (om elever/studenter kör motorn 

inkorrekt), vilket hotar motorns driftsäkerhet. Också att motorn inte har ett bestämt 

serviceintervall påverkar driftsäkerheten allra mest enligt Göran. Spridare och bränslefilter 

borde rengöras efter ett visst antar driftstimmar. Ett satt serviceschema måste införas. 

 

Eventuellt konstanttryck på bränslesidan skulle kunna implementeras och då styras med 

hjälp av manuellt styrda ventiler. Se Figur 6 nedan för en enkel principskiss. Denna lösning 

finns på en motor Göran har hemma i gömmorna som på 90-talet skulle säljas till Volvo Aero, 

vilka drog sig ur. Motorn är en Turbomin 150, vilken har 150 N dragkraft vid maxvarvtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Varvtalsreglering med konstant 

bränsletryck och ventil 

Annat som diskuterades var att den befintliga turbojetmotorns flamrör måste bytas efter 

ett antal driftstimmar, då spridarna sitter så nära flamrörets väggar och att ett utbyte är 

oundvikligt. Resten av Turbominen ska inte behöva genomgå något reservdelsbytande. Enda 

svaga punkten är turbinen och dess ledskenor. Om man får till en misslyckad start eller för lite 

kylluft kan de brännas sönder. Turbinbladen smälter då i ytterkanterna och luften passerar inte 

över bladen lika effektivt. Det blir helt enkelt för mycket förluster. 

I slutet av mötet bestämdes att Göran skulle kunna komma till Västerås för att testköra 

och ta isär motorn. Det skulle svart på vitt visa motorns kondition. 
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2.3.2. Isärtagning av Turbomin 100 

Efter första mötet med Göran Almé i Bromma så var det nu dags igen, men denna gång i 

Västerås och tillsammans med Dag Hermansson. 

Med alla på plats så förbereddes motorkörningen av Dag i vanlig ordning. Mätvärden 

togs enligt högskolans laborationsinstruktion och toppvärdet på dragkraften var runt 80N vid 

1600 r/s. Detta ska ligga väldigt nära 100N, så något påverkar uppmätt dragkraft negativt. 

Vid 1300 r/s uppkom ett lågfrekvent vibrerande ljud. Göran steg in i provrummet och 

kände med handen på motorn. Han diagnostiserade obalans i rotoraxeln. Vid högre pådrag 

blev det mer påtagligt. Efter körningen stängdes motorn av och kyldes ner för att kunna 

plockas isär. 

Motorn skruvades isär och de två motorhalvorna (spridardelen/brännkammardelen och 

kompressor/turbindelen) separerades. Direkt kunde det konstateras att flamröret i 

brännkammaren var mycket skadat, se figur 7. Skadorna återfinns runt hela flamröret och är 

mer omfattande än det redan innan utbytta flamröret som fanns i laborationsrummet. 

Spridarna hade också mycket koks runt munstyckena som kan ha orsakat sticklågor ut mot 

flamröret och då också bränt igenom det. Ett nytt flamrör måste införskaffas. Mått på 

flamröret skissades ner på ett papper, som senare skulle kunna ritas om i AutoCad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Skadat flamrör 

Vad som också kunde konstateras var att turbin/kompressoraxeln var mycket glapp – ca 

2 mm radiellt spel. Detta spel kan kompenseras av ett högre oljetryck. Göran nämnde att 

minst 1 bar måste det ligga på. Är det riktigt glapp och/eller att någon ska röra på motorn från 

stillastående läge, så måste det vara minst 2-3bars oljetryck. För tillfället finns ingen 

oljetrycksmätare på smörjoljesidan, endast en tempgivare. Göran förklarade att tryckgivare är 

det viktigaste och måste införskaffas. Är trycket för lågt så måste det höjas omedelbart.  

Frågan ställdes också till Göran om det är noggrannt nog att använda det statiska trycket i 

kompressorn för att göra beräkningar. Han menade att det totala trycket och det statiska 

trycket i kompressorn är i princip detsamma så kan man använda sig av det statiska trycket i 

beräkningarna. 

Första åtgärden Dag kan göra är att rengöra spridarna. Detta skulle få bort eventuella 

sticklågor. En prisuppgift på vad ett nytt flamrör skulle kosta måste tas fram. 
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2.3.3. Tillverkning av nytt flamrör 

Ett nytt flamrör var tvunget att tillverkas, så kontakt togs med en firma som säljer små 

modellflygplansturbojetmotorer i syfte att få reda på vem som tar hand om deras service av 

motorerna. De rekommenderade ett företag som heter CS-Turbine Service som ligger ungefär 

5 mil utanför Göteborg. 

Kontakt togs med Christer Söderhäll via telefon, vilken är personen bakom företaget. 

Han har själv tillverkat sju små kompletta turbojetmotorer och gör service på runt 100 

motorer om året. Största kundkretsen, ungefär 90%, har företaget i Norge. Företaget kan 

också tillverka det mesta som behövs till en turbojetmotor. 

Ett email skickades angående nytillverkning av ett par flamrör till Christer tillsammans 

med de AutoCad ritningar som gjorts (se bilaga C). Han noterade att tjockleken på plåten i 

flamröret var väldigt tjock. Väggarna var 0,7 mm och toppen av flamröret var 1,0 mm, vilket 

för honom lät onödigt tjockt. Han rekommenderade en tjocklek på 0,5 mm, vilket används i 

de flesta flamrör. Frågade då Göran Almé om en tunnare plåt skulle fungera, vilket inte skulle 

vara några problem. 

Efter att Christer hittat passande plåt på marknaden, Inconel 600 vilken ska klara av 

temperaturen i flamröret, så skickade han tillbaka en prisuppgift på tillverkning av ett nytt 

flamrör. Priset per flamrör är 2.500 kr (6 juli 2010). 

2.3.4. Förbättrade lösningar till existernade mätutrustning 

Med tanke på den ålder som mätutrustningen har, så var det med stor nyfikenhet 

efterforskningar gjordes inom området mätdatainsamling. Tanken var att endast byta ut 

presentationsutrustningen och inga tryck- eller temperaturgivare samt att byta ut både 

presentationsutrustningen tillsammans med tryck- och temperaturgivare. 

Dataloggrar 

Under det första mötet med Dag Hermansson, nämndes att en förbättring av 

mätutrustningen enkelt skulle kunna göras med hjälp av en datalogger kopplad till en dator. 

Även Göran Almé nämnde att han använde sig av en datalogger av märket Campbell 

Scientific. Dataloggern samlar in data på olika kanaler från de olika givarna och omvandlar 

sedan signalerna för att kunna skickas över till en dator. Där tar sedan programvaran hand om 

visningen av givarnas mätvärden. Hur det ska se ut kan bestämmas av att antingen göra ett 

egenskrivet datorprogram eller så använder man sig av ett redan färdigutvecklat datorprogram 

som oftast kommer med dataloggern. Vid mötet med Dag erhölls också specifikationer på de 

existerande tryck- och temperaturgivarna (se bilaga B). Utifrån denna givardata eftersöktes 

passande dataloggrar. Detta gjordes mestadels med hjälp av sökning på internet, där det finns 

en uppsjö återförsäljare av dataloggrar. 

Efter mycket letande och några telefonsamtal, kontaktades ett företag i Skara som heter 

FDS Mätteknik. De är återförsäljare av Campbell Scientifics produkter i Sverige. Den 

datalogger som skulle passa de redan existerande givarna heter CR-1000. Den klarar av att 

direkt ta hand om givarnas utgående ”rå-data”, som antingen är en spänning eller en ström 

med ett visst intervall eller en frekvens (se bilaga B). Fördelen med denna datalogger är också 

att den redan har en tillhörande programvara som dock måste köpes separat. Priset för 

programvaran är 7.500 kr exkl. moms (27 Juli 2010). Detta skulle passa utmärkt till att 

presentera motormätvärden. Pris på dataloggern är 18.000 kr exkl. moms (27 juli 2010). 
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Tryck och temperaturgivare 

FDS Mätteknik i Skara rekommenderade att kontakta Amtele utanför Stockholm för att 

hitta nya tryckgivare, samt företaget Pentronics i Gunnebo för att hitta mycket bra 

temperaturgivare. 

Tryckgivarna kommer med inbyggd signalomvandlare, vilket betyder att man kan välja 

på bl.a. 0-5V, 0-10V eller 4-20mA linjär utsignal. Det finns fler alternativ på utsignaler, men 

dessa är de vanligaste och också de som många billigare dataloggrar klarar av. Efter kontakt 

med Tomas Lager på Amtele, så rekommenderades tryckgivare ur deras ”UNIK5000”-serie. 

De kan beställas precis så man vill ha dem. 

Temperaturgivarna som behövs går också att få med signalomvandlare, men de måste 

beställas separat. Samma linjära utsignal som ovan gäller. Beroende vart på motorn givarna 

sitter, så behövs också olika typer av temperaturgivare. I utloppet behövs en 

termoelementsgivare, vilken klarar av högre temperaturer och har också längre livslängd. 

Dock är noggrannheten lägre vid höga temperaturer. De andra mätpunkterna klarar sig bra på 

en Pt100-givare, vilkens utgående signal är en resistans utan signalomvandlare. Vid 0° är 

motståndet 100 Ohm och ökar linjärt med temperaturen. Efter kontakt med Per Villén på 

Pentronics, rekommenderades ett antal givare, se pris i Kapitel 3.  
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2.4 Informationsinsamling för komplett utbyte av laborationsutrustningen 

Under denna rubrik beskrivs steg för steg hur insamlandet av information angående 

komplett utbyte av laborationsutrustningen gått till. Utbytet inkluderar motorn i sig och 

mätutrustningen för presentation av den insamlade mätdatan från en motorkörning.  

2.4.1. Efterforskning av skolor med utbildningsturbojetmotorer i Sverige 

Vid mötet med Göran Almé från Turbomin AB, kom det fram att företaget sålt 

utbildningsmotorer till andra skolor i Sverige. En motor levererades till Curt Nicholin 

Gymnasiet i Finspång. Göran nämnde också att det var tal om att leverera en motor upp till 

Umeå universitet, men att det inte blev något av då de bestämnde sig för att investera i en 

lösning från amerikanska tillverkaren Turbine Technologies. Nedan beskrivs samtalen med de 

båda skolorna. 

Curt Nicholin Gymnasiet i Finspång 

Kontakt togs med Curt Nicolin gymnasiet i Finspång för att få reda på vem som har hand 

om den turbojetmotor Turbomin AB sålde till dem. Efter lite sökande hos lärarna, upptogs 

kontakten med Benny Nicklasson. Han har ansvaret över den motor som gymnasiet köpte i 

början/mitten av 2000-talet. För tillfället så används den inte i utbildningssyfte, då läraren 

som kunde köra den har gått i pension och då slutade också gasturbinkursen han höll i. Benny 

meddelade att han försökt få igång motorn, men utan lyckat resultat. Den läcker mycket diesel 

(vilken den körs på) och så har han inte längre instruktionerna på hur man startar den. Efter 

samtalet skickades ett email med extra frågor och med detaljer för Benny att kontakta Göran 

Almé. Bland annat frågades det om tillgången på deras laborationsbeskrivning. 

Benny skickade tillbaka ett email med bilder på motorn och med kontaktuppgifter till 

läraren som tidigare var ansvarig – Ulf Södergren. Dock kunde han inte få tag i gamla 

laborationsbeskrivningar. 

Kontakt togs med Ulf Södergren. Han berättade att han var lärare i gasturbinteknik för 3 

år sedan (2007), men är nu pensionär. Motorn köptes in till gymnasiet, med hjälp av 

dåvarande Siemens, nuvarande Alstom (sponsorer till skolan), för att användas i 

utbildningssyfte. Motorn köptes in nån gång runt 2004, 2005 från Turbomin AB. Ulf hade 

mycket god kontakt med Göran Almé runt den tiden. Problemen han stötte på med motorn var 

bränsleläckage i slangar, annars inga andra stora problem. När det väl undervisades på 

motorn, så var det inte beräkningar som var huvudsyftet utan mer hur självaste motorn var 

uppbyggd. Syftet var också att eleverna fick se o höra hur en turbojetmotor fungerar rent 

praktiskt. 

Umeå Universitet 

Kontakt togs med Anders Åstrand på Umeå Universitet angående deras utbildnings-

motor. Han berättade att deras motor kommer från Turbine Technologies Ltd i Wisconsin, 

USA. De har haft den i 7-8 år nu och har fungerat bra. Enda tillbudet vad när de körde city-

diesel och ledningarna koksade igen. TT åtgärdade det utan extra kostnad, då de hade sagt att 

city-diesel skulle fungerat. Anders skickade de berörda delarna till USA och fick de 

åtgärdade. Efter det fungerade allt fint, men sedan användes bara bränslet Jet A1. 

När de köpte motorn, kom TT:s servicestekniker till Sverige och utbildade tre lärare på 

Umeå Universitet för att köra motorn. Det ingick i köpet, vilkets totala kostnad var ca 350.000 

kr. 
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De använder motorn i utbildningssyfte inom termodynamiken, då de kan mäta tryck, 

temperatur, etc. på många olika punkter. De har nu laborationer 2-3 timmar totalt under ett år 

pga det oljud den avger, då de inte har en lämplig lokal att köra motorn i. Totalt har den gått 

ca 50 timmar sedan inköp.  

Anders skickade senare ett email med påpekadet att de gjort en modifikation på deras 

motor för att förbättra funktionaliteten. De hade tidigare problem med eftersläpande 

gaspådrag och dålig respons. Detta berodde på att det gasreglage som kom levererat med 

motorn använde sig av en wire för kraftöverföring. De löste det genom att installera ett 

länkagesystem istället, vilket har fungerat felfritt sedan dess. 

2.4.2. Kontakt med Turbine Technologies, LTD 

Efter att ha fått ta del av erfarenheterna från Umeå universitet, så kontaktades Turbine 

Technologies via email för en aktuell prisuppgift på deras produkter. Sammanfattningsvis 

frågades om pris på deras två olika turbojetmotorlösningar och om de hade några 

laborationsinstruktionsexempel till deras motorer. Se bilaga D för svaret på förfrågan till 

Sveriges Turbine Technologies representant – Todd Gaines. Texten i rött är de ställda 

frågorna, resten är svaren från Todd. Se också Bilaga E för prisuppgift från Turbine 

Technologies. 

2.4.3. Kontakt med Ingenjörsbyrån CAT, M. Zipperer GmbH 

Tidigare i rapporten nämndes att Göran Almé införskaffade en JetCat-turbojetmotor från 

ingengörsbyrån CAT, M. Zipperer GmbH i Tyskland. Motorerna är utvecklade att vara så 

lätta som möjligt för att kunna installeras i ett modellflygplan. Kontakt togs med 

ingenjörsbyrån via epost med frågan om det överhuvudtaget är möjligt att modifiera deras 

motorer till att användas som en utbildningsmotor. Efter mycket kontakt fram och tillbaka 

fick jag en offert på hur mycket en modifierad JetCat P80SE skulle kosta (se bilaga F). En 

lösning på mätdatautrustningen skulle kunna likna den beskriven i kapitel 2.3.4. 

I priset ingår modifiering av motorn med avseende på tryck och temperaturmätpunkter, 

samt att termoelementsgivare också ingår. Se Figur 8 för illustration av dess mätpunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Föreslagna mätpunkter på JetCat-turbojetmotor 
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2.5 Förbättring av laborationinstruktionen 

Denna delpunkt i problemställningen förutsätter att en lösning är vald och 

rekommenderad. Dock i detta skede av rapporten, så beskrivs endast insamling av information 

för en eventuellt förbättrad laborationsinstruktion. Hur den ska se ut beskrivs sedan i 

slutsatsen. Nedan beskrivs från vilka källor jag fått in exempel på laborationsinstruktioner, 

samt vilka åsikter studenterna haft på laborationen i samband med den första motorkörningen 

beskriven i början av rapporten. 

2.5.1. Laborationsexempel från Turbine Technologies, LTD 

Nämnt ovan är att i samband med första kontakten med Turbine Technologies, så 

efterfrågades om de också hade några laborationsförslag till deras motor. Förutom den 

prisuppgift som mottogs av dem, så skickade Todd Gaines även med ett par exempel på 

laborationsinstruktioner passande deras produkter. Ena laborationsinstruktionen är till för 

deras enklare produkt – Minilab™ – vilken är snarlik den existerande Turbomin 100 

lösningen. Den andra laborationspeken är utvecklad för deras andra laborationsprodukt kallad 

TurboGen™, där en spänningsgenerator tar vara på turbojetmotorns avgaser och omvandlar 

de till elektricitet. Båda laborationsexemplen finns att ladda ner via Turbine Technologies 

hemsida
1,2

. 

2.5.2. Laborationsexempel från Umeå Universitet 

Vid kontakten med Anders Åstrand från Umeå Universitet, efterfrågades även om han 

hade tillgång till deras laborationsinstruktion för den turbojetmotor som används där. Anders 

skickade en kopia på den laborationsinstruktion de använder vid körning av motorn (se bilaga 

G).  

2.5.3. Studenternas åsikter om existerande laboration 

Sista punkten i den nuvarande laborationsbeskrivningen vilken används av Mälardalens 

Högskola, är att skriva en kort sammanfattning om vad studenterna tyckte var bra och dåligt 

samt diskutera de uppmätta och beräknade värdena. Nedan finns citerat några 

laborationsgruppers iakttagelser och åsikter. Här kallade Laborationsgrupp 1, 2 och 3. Detta 

skulle kunna ge en fingervisning om vad som behöver förbättras med laborationen. 

Laborationsgrupp 1 

”Diagrammet tyder på att dragkraften ökar linjärt med varvtalet, samma skulle man 

kunna säga om bränsleförbrukningen. Med ett mindra utlopp ökar dragkraften markant vilket 

gör motorn effektivare. Vid max pådrag fick vi ut ytterligare 12 N. Beräknad dragkraft skiljer 

sig mot den avlästa dragkraften. Det som kan påverka våra beräkningar är verkningsgraden på 

kompressorn och turbinen. Även en faktor som avläsning av ∆P har påverkat våra värden, då 

slangen var något klämd i dem första körningarna.” 

Laborationsgrupp 2 

”Den uträknade dragkraften blev mindre än den uppmätta och det kan tyckas att det 

borde vara tvärtom med tanke på att vi inte har räknat med alla förluster som uppstår i en 

motor så som friktion m.m. Vi har dock arbetat med vissa parametrar som ett totaltrycksfall 

på 5 % i brännkammaren som inte är något uppmätt värde och som vi inte vet 

överensstämmer med verkligheten. Dessutom tror vi att en stor felkälla i dessa uträkningar 

kan vara de diagram för kompressor- och turbinverkningsgrad (ηK,ηT) som var mycket svåra 

att avläsa något precist värde på. I beräkningarna har isentropiskt in- och utlopp antagigts 

vilket inte heller stämmer överens med verkliga förhållanden. Slutligen var anordningen som 
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mätte tryckskillnad inte så följsam och kunde ändra sig först efter en lång stund vilket 

utgjorde en möjlighet att vi registrerat värden utan att förhållandena hade stabiliserat sig.” 

Laborationsgrupp 3 

”Ovan visas att både den beräknade dragkraften samt den beräknade utloppstemperaturen 

är lägre än de uppmätta fallen. Detta kan bero på att i beräkningarna görs ansättningar, vilka 

aldrig blir helt exakta. Dessutom är verkningsgraderna till både kompressor och turbin, som 

används vid beräkningarna, endast framtagna med hjälp av diagram som man aldrig kan läsa 

av exakt. Även Cp och  har tagits fram med hjälp av diagram, vilket även det, gör 

felmarginalen större.  

Strömningsprocesserna i olika delar av motorn antas vara adiabatiska eller isentropiska. 

Exempelvis ges (i laborationsinstruktionerna) uppgift om att totaltrycksfallet i 

brännkammaren är 5 % och att expansionen i utloppsmunstycket är förlustfri. Strömningen i 

motorns delar kan vara annan än vad som angivits.  

Även givna uppgifter angående förbränningsverkningsgraden, kan vara något osäkra. 

Enligt instruktionerna är värmekapaciteten för bränslet 43100 kJ/kg, och även där kan det 

variera.  

Formler och teori kan inte till fullo ta hänsyn till hur den verkliga processen ser ut. Detta 

kan sammanfattningsvis sägas vara orsaken till att det finns en differens mellan uppmätta och 

beräknade värden.” 



 

16 

 

Kapitel 3 

Resultat 
Detta kapitel sammanfattar de resultat som svarar på problemställningen i början av 

rapporten. Kapitlet är indelat i de tre olika förslagen; Renovering av befintlig 

laborationsutrustning, Totalt utbyte av nuvarande utrustning, samt Förbättringar av 

laborationsinstruktionen. Alla kostnadsförslag nedan är inklusive moms. 

3.1 Förslag 1 – Renovering av befintlig laborationsutrustning 

I detta avsnitt presenteras Förslag 1, en renovering av den befintliga 

laborationsutrustningen. Efter isärtagandet av turbojetmotorn Turbomin 100, se kapitel 2.3.2, 

kunde det konstateras att motorn fortfarande har många timmars körtid kvar efter att ett par 

åtgärder och reservdelsbyten först utförts. Se nedan för förslag till dessa åtgärder. I slutet av 

varje enskilt avsnitt presenteras också ett kostnadsförslag. 

3.1.1. Renovering av turbojetmotor Turbomin 100 

Efter isärtagande och genomgång av turbojetmotor Turbomin 100, konstaterades att 

flamröret måste bytas ut. Detta eftersom koksade spridare inte längre kunnat erhålla en ren 

flamma och då skapat sticklågor ut mot flamröret. Dessa sticklågor har sedan bränt hål på 

flamrörets sidor. Se Figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 9. Gamla flamröret med stora skador 

 

Genom att ha försett Christer Söderhäll på CS-Turbine Service med  ritningar på det 

existerande flamröret, kunde han komma med ett prisförslag på vad ett nytillverkat flamrör 

skulle kosta. Materialet i flamröret som prissattes var Inconel 600, vilket tål de extrema 

förhållandena inne i brännkammaren. 

 Nytillverkning av flamrör till Turbomin 100 – Kostnad: 2.500 kr/st 
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Det konstaterades också att det oljetrycksatta turbinlagret hade ett radiellt glapp på ca 2 

mm, vilket är godtagbart så länge oljetrycket är på rätt nivå. Efter senare tester av Dag 

Hermansson kostaterades att oljetrycket var 0,8 bar, vilket inte är tillräckligt. Detta måste 

åtgärdas genom att antingen se över oljepumpen, vilken nyinförskaffades 2005 eller att helt 

enkelt byta ut den igen till något med mer kapacitet. Nuvarande pump från Danfoss har 

modellnummer BFP 20L3 och ger ett flöde på 45 l/h vid 10bar. Om ett högre flöde behövs 

kan pump BFP 20L5 beställas, vilken har ett flöde på 70 l/h vid 10bar. En manometer måste 

också installeras av enklare modell för att ha koll på oljetrycket. Detta kan göras med 

tillgänglig materiel på Hässlögymnasiet. 

 Oljepump modell Danfoss BFP 20L3 från Bentone – Kostnad: 1.960 kr 

 Installation av manometer – Kostnad: 0 kr 

3.1.2. Uppdatering av presentationsutrustningen för mätdata 

Nuvarande mätutrustning är av äldre variant och kommer så småningom inte längre 

kunna hållas i drift då reservdelar ej längre kan erhållas. Därför föreslås det att byta ut endast 

presentationsutrustningen, men att behålla alla de existernade givarna för att hålla ner 

kostnaderna. En datalogger som klarar av att läsa av alla nuvarande givare enligt bilaga B, är 

Campbell Scientifics datalogger CR-1000. Den tillsammans med programvaran Loggernet 

från samma företag, skulle kunna presentera all mätdata på en vanlig dator. Utseendet på 

presentationen av mätdata kan varieras på alla möjliga sätt med programvaran Loggernet. Se 

Figur 10 för ett exempel på hur det skulle kunna se ut i helskärmsläge. Symbolen ovanför 

utloppstemperaturen blinkar och datorn ger ifrån sig ljud om utloppstemperaturen överstiger 

ett visst värde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10. Exempel på presentation av mätdata 

Detta är endast presentation av mätdatan i realtid. I bakgrunden sparas mätdata i en fil 

med önskat intervall. Förslagsvis en gång per sekund. Denna datafil med mätdata kan sedan 

användas för att göra önskade beräkningar och grafer. 
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En dator måste också införskaffas för att kunna köra programvaran. En enkel överbliven 

dator från Mälardalens högskola eller från Hässlögymnasiet hade fungerat utmärkt. Enda 

förutsättningen är att den har operativsystemet Windows XP eller senare samt att den har en 

serieport för att kunna koppla in dataloggern. Om en ny dator med skärm skulle införskaffas, 

så har jag lagt till en ungefärlig kostnad för det också. 

 Datalogger från Campbell Scientific, CR-1000 – Kostnad: 22.500 kr 

 Programvara Loggernet från Campbell Scientific – Kostnad: 9.400 kr 

 Enkel PC inkl. serieport och monitor från Dustinhome – Kostnad: 6.000 kr 

3.1.3. Uppdatering av laborationslokalen 

Vid första mötet med Dag Hermansson diskuterades vad som var bra och dåligt med just 

laborationsutrustningen. Det som diskuterades var att kompressorluften, som turbojetmotorn 

använder som kyl- och startluft, inte borde tas från den centrala kompressorn i byggnaden. En 

separat kompressor inne i testrummet hade varit att föredra, då det annars finns risk för 

fördröjt starttryck. Skulle kompressorluften sedan användas av andra i lokalen, så finns även 

risken att motorn inte får tillräckligt med kylluft när det behövs. Enligt manuelen för motorn, 

måste startlufttrycket ligga mellan 6-9bar. Se prisförslag nedan på en ny passande 

kompressor. 

Även dess strömförsörjning måste lösas, då det för tillfället används en likriktare som 

egentligen är till för att ladda startbatterier med. Här skulle ett nätaggregat med fast 

utspänning på 12 volt fungera utmärkt. Se prisförslag nedan. 

 Kompressor från Jula, modell: ABAC, B289/50 - Kostnad: 2.399 kr 

 Nätaggregat från Elfa, modell: EA-PS 512-11 R - Kostnad: 1.270 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Turbojetmotor 

2. Isolerbox 

3. Datalogger (ny) 

4. Kompressor (ny) 

5. Nätaggregat (ny) 

6. Kontrollpanel 

7. Vattenpelare – ΔP 

8. Tangentbord & Skärm (ny) 

9. Dator (ny) 

 
 
 

Figur 11. Laborationslokalen efter ändringar i förslag 1 

 Renovering av laborationsutrustningen – Total kostnad: 46.060 kr 
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3.2 Förslag 2 - Komplett utbyte av laborationsutrustningen 

I detta avsnitt presenteras Förslag 2, ett komplett utbyte av den befintliga 

laborationsutrustningen. Förslaget består av flera alternativ, då det finns fler än en lösning. 

Nedan beskrivs de tre olika alternativen. 

3.2.1. Alternativ 1 – MiniLab™ från Turbine Technologies 

Efter förfrågan från företaget Turbine Technologies i USA, mottogs två offerter med 

prisförslag på två olika kompletta laborationsmotorer (se bilaga E). Lösningen de kallar 

MiniLab™ är består endast av en turbojetmotor och dess mätutrustning. Denna lösning 

inkluderar alla nödvändiga givare och utrustning för presentation av mätdata. Se Figur 12 för 

illustration av utrustningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 12. Turbine Technologies kompletta lösning - MiniLab™ 

I figur 12 visas hur en dator brevid huvudutrustningen presenterar mätdata i realtid. 

Denna data kan sparas över hela motorkörningens förlopp och sedan användas till att göra 

önskade beräkningar. Figur 12 visar även ett monterat ”HushKit™”, vilket dämpar oljudet 

från in- och utlopp. Detta kit tillsammans med frakt är också inkluderat i offerten. Priset 

nedan är beräknat på dollarns värde mot svenska kronan den 5:e augusti 2010. 

 

 MiniLab™ från Turbine Technologies – Total kostnad: 412.700 kr 
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3.2.2. Alternativ 2 – TurboGen™ från Turbine Technologies 

Deras andra lösning består av samma grundkomponenter, vilket är turbojetmotor och en 

komplett mätutrustning. Dock har denna lösning också en generator installerad, som tar vara 

på energin i avgaserna genom en påmonterad turbin. Se Figur 13 för illustration av 

utrustningen med generator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13. Turbine Technologies kompletta lösning - 

TurboGen™ 

Samma gäller här med mätutrustningen, den visar realtidsdata som kan sparas ner för 

senare användning. Dock är programvaran lite annorlunda för att också kunna visa 

generatorns prestanda. Även i offerten för denna lösning finns ett ”HushKit™” och priset för 

frakten är inkluderad. Priset nedan är beräknat på dollarns värde mot svenska kronan den 5:e 

augusti 2010. 

 

 TurboGen™ från Turbine Technologies – Total kostnad: 766.500 kr 
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3.2.3. Alternativ 3 – JetCat-turbojetmotor med mätutrustning 

Det tredje och sista alternativet för ett totalt utbyte av laborationsutrustningen består av 

att motordelen levereras av ingenjörsbyrån M. Zipperer GmbH i Tyskland och att 

mätutrustningen ordnas genom liknande lösning som vid renoveringen av existerande 

Turbomin 100. För illustration av JetCats motor, se Figur 14. Stora skillnaden mellan dessa 

motorer är att de har kullagerbaserade keramiklager utan oljesmörjning. Det betyder att 5% 

helsyntetisk turbinolja måste blandas in i Jet A1 bränslet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14. JetCat P80SE i standardutförande 

Se Bilaga J för detaljerad prisuppgift på en modifierad JetCat P80SE motor. Inkluderat i 

detta pris är modifikationen för tryck- och temperaturgivaröppningar med passande 

kopplingar, samt alla termoelement redan installerade. Endast tryckgivare måste införskaffas 

på annat håll. Även styrning och kontrollelektonik av motorn måste läggas till. Priset för allt 

detta är beräknat på eurons värde mot svenska kronan den 5:e augusti 2010. 

 2 x Modifierade JetCat P80SE turbojetmotorer – Kostnad: 58.500 kr 

 Styrelektronik, bränslepump och ventiler från JetCat – Kostnad: 5.700 kr 

 4 x Tryckgivare (4-20mA) från Amtele AB – Kostnad: 11.600 kr 

 Datalogger CR-1000 från Campbell Scientific – Kostnad: 22.500 kr 

 Enkel PC inkl. serieport och monitor från Dustinhome – Kostnad: 6.000 kr 

Då dessa motorer under namnet JetCat har ett service-intervall på 50 timmar, borde minst 

en extra motor införskaffas. Denna extra motor kan då installeras, medan den andra är på 

service. Servicen för JetCat-motorerna sker i Sverige hos tidigare nämnt serviceföretag, CS – 

Turbine Service utanför Göteborg och tar ca. två dagar att genomföra. 

 50-timmars service – Kostnad: 1.750 kr 

 

 

Modifierad JetCat-turbojetmotor inkl. mätutrustning – Total Kostnad: 104.300 kr 
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Kapitel 4 

Analys 

I detta kapitel utförs en analys ur ett ekonomiskt perspektiv angående de förslag som 

presenterades i resultatkapitlet, dvs. Förslag 1 och 2. Även hur realistisk en implementation 

är av varje förslag analyseras i detta kapitel. Slutsatsen av dessa analyser beskrivs i kapitlet 

Slutsatser. 

4.1 Analys av Förslag 1 

Eftersom en fysisk felsökning gjorts på den existernade Turbomin 100 motorn, så finns 

ett tillförlitligt underlag till vad som minst behöver göras för att återställa motorn till dess 

ursprungliga egenskaper. Ser man till skicket på flamröret i den existerande motor, så måste 

det bytas ut så snart som möjligt. En kostnad på 2.500 kr för ett nytillverkat flamrör är något 

som både Mälardalens Högskola och Hässlögymnasiet borde kunna investera i. Detta skulle 

resultera i en avsevärd ökning av motorns livslängd och tillförlitlighet. Ur ekonomiskt 

perspektiv kan därför denna delinvestering beaktas som mycket bra. 

Att investera i en uppdaterad mätutrustning är en stor kostnad på ungefär 35-40.000 kr 

och måste vägas mot hur existerande lösning fungerar. I dagsläget fungerar utrustningen utan 

större bekymmer, så när som på den datorutrustning som används för att skriva ut mätdata. 

Ibland fungerar den helt enkelt inte och studenterna får ta kort på mätpulten och dess mätdata. 

Kostnaden för tillfället är aningen hög och borde kunna läggas på framtiden. Vinsten är inte 

så stor för studenterna att det finns underlag att investera i denna lösning just nu. 

Övriga förbättringar i förslaget är att bland annat höja oljetrycket eller oljeflödet till 

turbinlagret med att eventuellt investera i en ny oljepump och en manometer till denna. En 

kostnad på 1.960 kr är väl investerade då detta avsevärt skulle förlänga livslängden på 

turbinlagret och då hela motorn. Först borde en utförlig test av pumpen genomföras. Även en 

implementering av en fast installerad tryckluftskälla och spänningskälla inne i lokalen hade 

ökat tillförlitligheten och minskat risken att motorn blir utan kyl- eller startluft. Kostnaden på 

ungefär 3.700 kr plus eventuell inkopplingsmateriel är mycket liten sett till den förbättring det 

blir både för motorn och för förberedelserna av laborationen. 

Implementering av alla dessa förbättringar kan förslagsvis göras av Dag Hermansson, då 

han har tillräcklig kunskap och erfarenhet inom detta område. Det skulle inte heller bli någon 

extra kostnad för någon av skolorna, då detta görs med intern arbetskraft. Implementeringen 

skulle också kunna göras tillsammans med elever som är intresserade av att hjälpa till. 
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4.2 Analys av Förslag 2 

Alternativ 1 – MiniLab™ från Turbine Technologies 

Detta alternativ skulle ersätta hela den existerande laborationsutrustningen och därmed 

eliminera alla nuvarande problem. Utrustningen kommer levererad med en mätutrustning som 

presenterar mätdata både analogt på testskåpet och digitalt med hjälp av en dator och ett 

datorprogram. Programvaran är gratis och kan laddas ner från Turbine Technologies hemsida, 

men kostnaden för en dator tillkommer på det redan relativt höga priset.  

Sett till att den nuvarande Turbomin 100-motorn har använts i genomsnitt 30 gånger per 

år över en 7-års period, så blir varje körtillfälle relativt dyrt. Över en 10-års period frammåt, 

skulle kostnaden per körning bli: 

412.700 kr / (30 x 10) = 1376 kr 

Detta inkluderar inte kostnad för bränsle eller andra drifts- och underhållskostnader.  

Det man skulle vinna på denna lösning är bland annat att det finns professionell support 

tillgänglig om något skulle gå fel samt att reservdelar finns att tillgå med relativt kort 

driftsstopp. Dock befinner sig tillverkaren i Amerika, men med hjälp av dagens 

kommunikationsmedel kan detta inte ses som ett hinder. En annan vinst är också att 

Mälardalens Högskola och Hässlögymnasiet kommer ha en pålitlig laborationsutrustning 

många år framöver. 

Implementation av denna utrustning från Turbine Technologies kan göras mycket enkelt. 

Enklaste lösningen är att hela utrustningen finns placerad inne i Hässlögymnasiets 

hangarutrymme och när den ska köras rullas ut till en öppen hangarport för körning. Eftersom 

hela utrustningen är självförsörjande, så när som på nätspänning, behövs inte mängder av 

sladdar och slangar rullas ut. En annan lösning är att ha den placerad inne i nuvarande 

testrum. Den skulle då bli placerad med de analoga intrumenten och gasreglaget riktade mot 

höger i testrummet sett från laborationslokalens observationsplats. Datorn på 

observationsplatsen registrerar mätdata, men justeringen av varvtalet måste göras inifrån 

testrummet om inte en ombyggnad av gasreglaget görs. Även höjden på öppningen i den dörr 

som sitter bakom nuvarande Turbomin 100 måste flyttas upp, då utloppen på MiniLab™-

lösningen sitter något högre. Detta skulle innebära en extra kostnad.  

Alternativ 2 – TurboGen™ från Turbine Technologies 

TurboGen™-lösningen är mycket lik den ovan beskrivna MiniLab™-lösningen, så 

implementationsförfarandet blir det samma. Vilket innebär att antingen är utrustningen mobil 

ute i hangaren och rullas ut till en öppen hangarport eller så monteras den inne i nuvarande 

testrum med modifikationen att gasreglaget måste flyttas in till observationsplatsen. 

Också här kan jämföras med att den nuvarande Turbomin 100-motorn har använts i 

genomsnitt 30 gånger per år över en 7-års period, så blir varje körtillfälle nästan dubbelt så 

dyrt som motsvarande MiniLab™-lösning. Över en 10-års period frammåt, skulle kostnaden 

per körning bli: 

766.500 kr / (30 x 10) = 2555 kr 

Detta inkluderar inte kostnad för bränsle eller andra drifts- och underhållskostnader.  

Eftersom denna TurboGen™-lösning innefattar en generator vilken alstrar spänning, 

betyder det att även andra studentgrupper inom Mälardalens Högskola kan få nytta av en 

eventuell investering. 

Även här måste den tillgängliga supporten belysas. Reservdelar och support finns 

tillgänglig hos tillverkaren. 
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Alternativ 3 – JetCat-turbojetmotor med egen lösning på mätutrustningen 

Detta alternativ med en JetCat-turbojetmotor från Tyskland, har ett lägre pris än de två 

första alternativen från Turbine Technologies. Dock är detta inte en komplett lösning från en 

och samma tillverkare. Motordelen står JetCat för, men mätdatainsamlingen måste 

Mälardalens Högskola och Hässlögymnasiet stå för. 

Att få detta att fungera pålitligt kräver mycket bra samarbete mellan ingenjörsfirman M. 

Zipperer GmbH i Tyskland och den eller de som får uppdraget att utföra detta alternativ. 

Även här skulle Dag Hermansson kunna användas för utveckling och implementation av 

denna lösning. Det slutgiltiga utförandet av laborationen kommer bli mycket likvärt den 

existerande laborationsutrustningen, men med en motor som har existerande support och 

reservdelar. 

Kostnaden för denna lösning är inte allt för hög i relation till den slutprodukt skolorna 

och studenterna får ut i slutänden. 
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Kapitel 5 

Slutsatser 

De slutsatser som rapporteras nedan är framförallt grundade på resultat- samt analys-

kapitlen. Här presenteras även för- och nackdelarna med de olika förslagen. I slutet på 

kapitlet presenteras det valda förslaget och dess laborationsbeskrivning. 

5.1 För- och nackdelar med Förslag 1 och Förslag 2 

Syftet med detta arbete har varit att få fram kostnadskalkyler för att renovera existerande 

laborationsutrustning samt att investera i en helt ny. Efter de framtagna kostnadskalkylerna 

skulle ett beslut tas om vilket alternativ som passar Hässlögymnasiet och Mälardalens 

Högskola bäst. Till det valda alternativet skulle också en laborationsbeskrivning tas fram. 

Fördelarna med respektive förslag är olika, på samma sätt som det finns nackdelar med 

de båda. 

Förslag 1 – Renovering av existerande laborationsutrustning 

Fördelar: 

 Liten insats med mycket låg kostnad vid byte av flamrör 

 Ingen ny utbildning behövs för ansvarig lärare vid motorkörning 

 Ingen ny laborationsbeskrivning behövs tas fram 

 Utseendet på mätdatapresentationen har stora möjligheter att anpassas 

 Mätdata kan sparas i digital form eller skrivas ut direkt 

 Oberoende trycklufts- och strömförsörjning 

Nackdelar: 

 Designen i existernade Turbomin 100 förutsätter ett byte av flamrör vart 5:e – 

10:e år på grund av att pridarna sitter så nära flamröret 

 Svårt att få tag i reservdelar till både motor och till presentationsutrustningen för 

mätdata 

Förslag 2 – Komplett utbyte av laborationsutrustningen 

Fördelar alternativ 1 och 2: 

 Komplett lösning utan några extra kostnader (utan ombyggnad av testrummet) 

 Mycket bra support från tillverkaren 

 Inget fast serviceintervall där motorn måste skickas till tillverkaren 

 Pålitlig tillgång på reservdelar 

 Alternativ 2 - Turbogen™ skulle kunna användas av t.ex. energiingenjörer 

 Pålitlig utrustning många år framöver 
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Nackdelar alternativ 1 och 2: 

 Hög investeringskostnad för båda alternativen 

 Ska testrummet byggas om tillkommer material och arbetskostnad 

 Extra kostnad för utbildning av ansvarig lärare vid motorkörning 

 Måste motorn in på service kan det ta upp till 2 veckor 

 Interna delar måste bytas ut av tillverkaren i garantisyfte 

Fördelar alternativ 3: 

 Relativt låg kostnad för ett nyförvärv av laborationsutrustning 

 Pålitlig utrustning många år framöver 

 Existerande laborationsbeskrivning behöver endast några få justeringar 

Nackdelar alternativ 3: 

 Jet A1 bränslet behöver inblandning av 5% helsyntetisk turbinolja 

 Tillverkarens serviceintervall på 50 timmar 

 Styrelektronik inte testad för laborationsförhållanden 

 Inte en komplett lösning från en och samma tillverkare 

 Interna delar måste bytas ut av tillverkaren 

5.2 Rekommenderat förslag och passande laborationsbeskrivning 

Det lämpliga förslaget som rekommenderas är Förslag 1. Ser man till den låga 

investeringskostnaden och den insats som behövs för att få en långvarigt fungerande 

laboration, så är valet inte svårt. Fördelarna överväger helt klart nackdelarna.  

Passande laborationsbeskrivning till det valda alternativet illustreras i bilaga H. 

Beräkningsförfarandet förblir det samma. Endast ett fåtal punkter ändras, så som 

illustrationen av mätdatapresentationen och hur man sparar mätdata. 
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Kapitel 6 

Diskussion 

Det här kapitlet resonerar kort kring genomförandet av examensarbetet och beskriver de 

motgångar jag påträffat under arbetets gång. 

 

Vid arbetets början hade jag den förutfattade meningen att det skulle finnas ett flertal 

olika färdiga lösningar från olika tillverkare. Men efter mer efterforskning förstod jag att 

marknaden för turbojet-motorer i utbildningssyfte inte är så stor som jag först trodde. De små 

turbojet-motorer som hittades var optimerade för modellflygplan och inte att sitta monterade i 

testbänk hela sin livstid. Alternativet med en turbojet-motor av märket JetCat är just en sån 

motor som är tänkt att sitta i ett modellflygplan. 

Som det framgår i rapporten finns ett tydligt behov av någon slags åtgärd för att få detta 

utbildningsmoment att finnas kvar. Om man skulle fortsätta på samma sätt man gjort sedan 

installationen av laborationsutrustningen, så skulle det medföra att existerande turbojet-motor 

kanske inte längre går att reparera. Det är verkligen ett under att motorn fortfarande startar 

och inte har lagt av helt med tanke på hur flamröret såg ut. 

Något som uteslöts under arbetets gång var att göra mer efterforskningar på den idé 

Göran Almé hade med att tillverka en turbojet-motor utifrån ett enkelt turboaggregat. Först 

hade jobbet med att få ihop en lista med alla delar som behövts tagit upp stor del av den 

tillgängliga examensarbetstiden, samt att sedan få prisuppgift på varenda del gjort att detta 

tagit upp ännu mer tid. Ett sånt projekt skulle jag rekommendera som ett eget examensarbete 

för en framtida student. Som nämnts tidigare i arbetet, så har Curt Nicolin gymnasiet en sån 

lösning från just Turbomin AB som för dem kostade ungefär 300.000 kr. Tyvärr finns längre 

inget större intresse från Turbomin AB att tillverka en sådan motor. 

Vid sökandet efter ett nytt flamrör kontaktade jag HT Metalltryckeri på Ekerö, som 

tidigare tillverkat flamrören till Turbomins motorer. Dock har jag efter många 

påminnelsesamtal ännu inte fått en prisuppgift på vad ett flamrör skulle kosta från dem.  
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Kapitel 7 

Rekommendationer 

Det här kapitlet avslutar denna examensrapport med rekommendationer på hur ett eventuellt 

tillvägagångssätt borde ske vid en implementering. 

 

Något att rekommendera är att man utför förslag 1 successivt. Man bör börja med att 

beställa ett nytt flamrör från rekommenderad tillverkare och göra bytet av detta. Efter bytet får 

man se om motorn fått tillbaka sin karaktäristik och från det resultatet sedan bestämma sig om 

en investering av en ny mätdatapresentation har tillräckligt starkt underlag. Till sist måste 

nämnas att ett fast serviceintervall är något som skulle öka tillförlitligheten av motorn och 

dess kringutrustning avsevärt. 

 

För att gå vidare med detta arbete rekommenderas att:  

 Så fort som möjligt komma fram till och implementera ett serviceintervall där 

bränslespridare och bränslefilter rengörs kontinuerligt 

 Låta en framtida student få undersöka möjligeten att utveckla en egen turbojet-

motor baserad på ett turboaggregat 

 Hålla en diskussion mellan Mälardalens Högskola och Hässlögymnasiet angående 

intresset att investera i rekommenderat förslag 
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Kapitel 8 

REFERENSER 

 

1 Turbine Technologies LTD, 2010-08-10, Laborationsexempel - MiniLab™ 

http://www.turbinetechnologies.com/minilab/Technical%20Papers/MiniLabProcedure.pdf 

2 Turbine Technologies LTD, 2010-08-10, Laborationsexempel - TurboGen™ 

http://www.turbinetechnologies.com/turbogen/TurboGenSampleLabProcedure.pdf 

http://www.turbinetechnologies.com/minilab/Technical%20Papers/MiniLabProcedure.pdf
http://www.turbinetechnologies.com/turbogen/TurboGenSampleLabProcedure.pdf
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BILAGA A - Turbomin 100, Motordata och dimensioner 

 

Dragkraft: 100 N 

Specific förbrukning: 0,163 kg/Nh 

Varvtal: 105.000 (max) 

 48.000 (tomg.) 

Tryckförhållande: 2,3 

Turbintemperatur: 850 °C 

Luftflöde: 0,26 kg/s 

Längd: 300 mm (exklusive utloppsrör) 

Diameter (max): 180 mm 

Vikt: 6,5 kg 

Systemspänning: 12 Volt 
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BILAGA B – Specifikationer på existerande tryck- och temperaturgivare  

 

 

Mätdata/punkt Givartyp Drivspänning (V) Utgående intervall Mätområdesintervall 

Avgas Temperatur - 0-30mV 273-1000 K 

Kompressor Temperatur - 100Ohm vid 0° 273-400 K 

Omgivande Temperatur - 100Ohm vid 0° 273-300 K 

Oljetank Temperatur - 0-30mV 273-400 K 

Utlopp Tryck 10-15V 0-5V 101.3-150kPa 

Kompressor Tryck 10-15V 0-5V 101.3-250kPa 

Inlopp Tryck 10-15V 0-5V 101.3-150kPa 

Omgivande Tryck 10-15V 0-5V 101.3-150kPa 

Spridare Tryck 10-15V 0-5V 0-900kPa 

Bränsle Vätskeflöde 4,5 - 24V Pulser/Frekvens 0,05-0,50 l/m 

Dragkraft Kraftgivare 10-20V 20mV intervall 0-150 N 

Varvtal Pulsgivare n/a Pulser/Frekvens 0-oändligt 
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BILAGA C – Flamrörsritningar (ej skalenliga) 
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BILAGA D - E-postkonversation med Turbine Technologies 

”Hello Anders, 

Thank you for your email sir. My name is Todd Gaines and I am the Turbine Technologies 

inside rep for your country. I’m glad you were able to talk with another one of our MiniLab 

operators. We now have around 200 gas turbine units operating at top universities throughout 

the world. All Turbine Technologies engines are “new built” specifically for the MiniLab 

system and come with a free two year warranty. Also, as the original designers and builders of 

the SR-30 engine, you can count on us to be here for you with friendly and knowledgeable 

support and assistance should it ever be needed. I’d be delighted to answer your questions for 

you. Please feel free to ask at any time anything you would like to know about our turbine 

products. 

Can the system run on 220-240 Volts, as that’s the European standard?  

We can configure the MiniLab and TurboGen units to operate on 110 Volt or 220-240 Volt 

electrical. Most units that we ship internationally use 220-240 Volts electrical. We can also 

provide the proper electrical plug for your region. 

What are the units of the physical gauges and the software gauges? Kelvin, kPa etc.? 

The digital temperature gauges are set to degrees Celsius, and the analog pressure gauges are 

dual psi/kPa gauges. All software gauges can be set to your preference but are generally set in 

SI units. 

If a spare part is needed, how quick could that be sent? Or does the entire engine need to be 

shipped to TT for a spare part replacement? 

Regarding the actual SR-30 engine, most of the SR-30 is considered non-user serviceable, and 

they are generally returned to us for repair. Parts on the remainder of the MiniLab system are 

kept here and are generally available immediately. 

What are the service intervals? If some, what is being done in a service? 

When engines are returned to us for inspection or repair, they are generally taken apart and 

inspected within 24 hours of the time we receive them. Engines never sit for more than two 

business days before we are able to have a look at them. 

What is the routine for calibration of gauges and sensors? Does it come with calibration tools? 

All units come pre-calibrated to the computer/software. We will provide the customer with 

the pressure & temperature calibration numbers for the unit, and if ever they become lost, we 

keep a copy of the original numbers. We use type K thermocouples which do not require 

calibrating, and we use standard pressure transducers which also do not require calibrating. 

All signals are sent to a National Instruments data acquisition box. 

Regarding pricing for the MiniLab and TurboGen Systems, attached please find a price 

quotation for each unit, including shipping to your nearest international airport. Current 

delivery time on new MiniLab and TurboGen units is approximately 4 weeks from the date of 

your order. We also have sample lab procedures available for each of our products, and I will 

send sample labs for the MiniLab and TurboGen separately due to their file size. If you would 

like to receive original hard copies of these quotations, please do not hesitate to let me know. 

I can send them out to you right away. Thank you very much, Anders, for your interest in our 

quality gas turbine lab products for engineering education and research. I hope to hear from 

you again soon.  

Sincerely, 

Todd Gaines” 
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BILAGA E – Prisuppgifter från Turbine Technologies 
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BILAGA F – Prisuppgifter från ingengörsbyrån CAT M. Zipperer GmbH 
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BILAGA G - Laborationsinstruktion från Umeå Universitet 
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BILAGA H – Laborationsbeskrivning till förslag 1 
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