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Olika tekniker förekommer
Det finns ett antal olika alternativ också för mindre CHP enheter. Främst i 
Tyskland och Österrike har man de längsta erfarenheten av elproduktion i 
mindre CHP anläggningar för biobränsle.
Systemlösningarna för mindre CHP kan i stort indelas i tre huvudgrupper; 
o Direkt förbränning med integrerad el-produktion 
o Trä-förgasning med kombinerad el-produktion 

o Biogasproduktion med en kombinerad el-produktion

Mindre CHP anläggningar
Många mindre värmeproducenter och energikooperativ funderar kring  
lämpliga alternativ för att lokalt producera både el och värme i mindre 
kombinerade anläggningar (CHP). De kraftigt stigande olje- och elpriserna 
har påskyndat utvecklingen och planeringen mot en högre lokal själv- 
försörjning. Man vill bättre nyttja de lokala bränsleråvarorna för upp- 
värmning men också för elproduktion i mindre enheter.

CHP med direkt förbränning
En av mest vanliga metoderna i större anläggningar (10-500 MWe) är att 
producera el via en ångturbin och generator. Däremot är en av de nyare 
metoderna för elproduktion via en s.k. ORC-anläggning. Alternativ för 
elproduktion vid direkt förbränning kan vara;
o Ångturbin 1-100 MWe, nyutvecklade små ångturbiner från 100 kWe

o ORC, storlekar mellan 200 kWe - 2 MWe

o Stirling motor, under 100 kWe

Ångturbin 
Ångturbiner är vanliga i stora anläggningar för elproduktion, 10-500 MWe. 
Idag finns nyare och mindre ångturbinenheter som är mera kompakta och 
med högre verkningsgrad än tidigare. Modulerna för ångturbinen 
anpassas, monteras och kopplas till pannan och fjärrvärme- samt elnätet 
på plats. Mindre ångturbiner har tagits fram i storlekar från 100 kWe för 
industriellt bruk. 

En ångturbin i industriell CHP anläggning

Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund 

HIGHBIO  - INTERREG  NORD  
2008 - 2011



Passar för mindre anläggningar
Stirling motorn i små CHP anlägg- 
ningar är idag främst utvecklad för 
att ge en kompletterande mängd 
elström. Man kan ta ut ca 10% av 
pannans värmeeffekt i form av el. 
Ett mycket aktivt företag i produk- 
tutvecklingen har varit Stirling 
Denmark ApS.

Stirling motorer främst i små CHP anläggningar
En Stirling motors värmepanel monteras ofta direkt till värmepannans 
eldstad eller rökgasutlopp. Utvecklingen av Stirling motorerna har under 
de senaste åren skett i stor-
lekar mellan 9 - 75 kWe, 
dessa är närmast avsedda 
för värmepannor i storlekar 
som är mellan 100– 800 kW. 
Den minsta Stirling på 9 kWe
har en en-cylindrig motor, 
medan man i enheten på 75
kWe har en Stirling motor 
med åtta cylindrar. 

T.h. En fyrcylindrig Stirling motor med 
generator på 35 kWe, som är monterad 
på en värmepanna.       Bild, www.Stirling.dk

T.h. Stirling motor på 35 kW-el, 
innan monteringen, med värme- 
panelen synlig på cylinder- 
toppen.                 Bild, Stirling.dk

Elproduktionen i en ångturbin ligger ofta mellan 5-20% av den totala  
energiproduktionen, största delen av energin måste kunna användas som 
hög- och lågtrycks ånga, samt värme för ett fjärrvärmenät. 

Ångturbinerna brukar indelas i tre typer
o Kondenserande ångturbin (Condensing Steam Turbines), främst för  

industrin, den kombineras ofta med en mottrycksturbin.
o Mottrycksturbin (Back-pressure turbines), passar främst process-

industrin, men också för mindre CHP anläggningar..
o Extraction turbin (Extraction turbines), kan variera uttaget av högtrycks-

ånga efter industrins behov och producera mera eller mindre el.  
Många olika varianter och kombinationer av ångturbiner förekommer.
Ångturbiner och utrustning finns idag för mindre CHP anläggningar 0,5-1 
MWe. Som exempel kan nämnas t.ex. Dresser-Rand’s flerstegs ångturbin. 
Den finns i effekter från 500 kWe uppåt. En ångturbin roterar snabbt (upp till 
17.000 rpm), kräver hög ångtemperatur (upp till 600 ºC) och högt ångtryck 
(upp till 140 bar).

ORC teknik
En av de nya typerna för CHP anläggningars el-producerande modul 
kallas för ORC (Organic Rankine Cycle). Den har ett slutet system mellan 
värmepannans värmeväxlare och turbinen, där en organisk olja fungerar 
som drivmedium för turbinen. Till turbinaxeln är kopplad en elgenerator.

T.h. En av de stora tillverkarna är Italienska 
Turboden som i huvudsak sålt sina ORC 
moduler i storlekar mellan 
200-2000 kWe, i Tyskland, 
Österrike och Italien.          

Bild, Turboden.it



ORC enhet är mindre och kompaktare än ångturbinen. Den tillverkas som 
en egen modul på fabrik och kopplas till pannan, fjärrvärmenätet och 
elnätet på byggplatsen. .

Värmeväxlare för olika värmepannor
Värmeväxlaren i en ORC enhet kan anpassas till olika typer av värme- 
pannor. Mest vanlig för mindre CHP anläggningar är att man använder 
träflis som bränsle. Små CHP anläggningar med ORC teknik kan ofta nå 
en högre verkningsgrad för elproduktionen än i en ångturbinenhet. 
Elproduktionen kan ligga mellan 16-20% av totala energiproduktionen, 
resten är värme (80-84%).

Funktionsprincipen för en CHP anläggning med ORC enhet för el- och värme- 
produktion.   Bild, Turboden.it 

ORC enheter finns i olika storleksklasser. De byggs som kompletta system i 
moduler och kopplas i värmeanläggningen till en flis eller pelleteldad värmepanna. 
I Mellaneuropa finns redan ett 70-tal anläggningar i drift. 

Fasta och gasformiga biobränslen 
o De fasta biobränslen från skogen är, ved, träflis, träpellets samt träflis 

från GROT och stubbar

o Gasformiga biobränslen kan tas fram genom, 
- Förgasning, genom värme 
- Anaerob bakterieprocess  



Trägasen kan efter rening användas för drivning av kolvmotor/gasmotor eller en gasturbin 
med generator. Med en utvecklad ny teknik, finns det också möjligt att producera el 
genom bränsleceller i en CHP anläggning.  

Förgasning av biomassa
Genom förgasning av biomassa kan man få fram en värdefull produktgas 
som kallas syngas, eller också trägas när träbaserad råvara förgasas.

Trä-förgasning
Intresset för förgasning av biomassa är främst för att man får en mycket 
användbar produktgas. Produktgasen kan användas för direkt förbränn- 
ing eller för en vidareförädling, (se närmare i INFO 04).
Elproduktion med trägas som drivmedel har utvecklas snabbt, främst för 
att effektivt kunna nyttja de skogsbaserade bioenergiråvarorna som finns. 
Trägasen (syngasen/produktgasen) kan användas i mindre CHP anlägg- 
ningar som bränsle för bl.a.;
o Kolvmotor/gasmotor, ofta i storlekar mellan 50 kWe - 2 MWe

o Gasturbin, i storlekar ofta över 500 kWe 

o Mikroturbin, i storlekar mellan 30 – 250 kWe

o Bränsleceller, vanligast mellan 20 – 320 kWe

En förgasare eller sk. reaktor 
används tör att styra Pyrolys- 
processen för att får ut  
syngas. Den syntetiska 
gasen som bildas genomgår 
kylning och en första rening. 
Syngasen som fås kallas för 
produktgas, eller trägas när 
träbaserad biomassa 
används.   

Det öppnas många alternativ för användning av trägasen/produktgasen från en 
förgasningsanläggning. 

CHP genom förgasning av biomassa

T.h. Principbild av en 
Medströmsförgasare



Gasmotor
Kolvmotorer har under lång tid används och anpassats för gasdrift och 
för att driva en elgenerator. Det mest förmånliga i mindre enheter har 
varit en bensin- eller dieselmotor som anpassats för gasdrift. 
Bullerdämpning för den höga ljudnivån och dämpning av enhetens 
vibrations måste vara
ordnade på ett bra sätt.

En OPRA gasturbin i 
en CHP enhet finns 
ofta i storleksklassen 
kring 2 MWe.                                   

Bild. Ergytec

Gasturbin
Normala eller stora gasturbiner i förekommer främst i större CHP anlägg- 
ningar, 1-100 MWe. De flesta gasturbiner drivs med flytande bränsle eller 
t.ex. naturgas. Idag finns också mindre gasturbiner på 0,5-2 MWe som 
används inom 
industrin

I lite större CHP anlägg- 
ningear krävs stora gas- 
motorer. 
På bilden en V20 gas- 
motor på 48 liter från 
Jenbacher utrustad med 
en generator på ca 1000 
kWe. 
Gasmotorn kan drivas  
med renad biogas eller 
med trägas.

Mikroturbin
För de mindre CHP an- 
läggningarna finns mikro- 
turbiner. De är tillverkas i 
storlekar mellan 30-250  
kWe. Priset på mikro- 
turbinerna är fortfarande 
2-2,5 gånger högre än för 
en kolvmotor. 
Mikroturbinen är ofta ihop 
byggd och integrerad e 
med elgeneratorn. Det  
gör dom kompakta och  
tystgående jämfört med 
en kolvmotor.   

Amerikanska Capstone är en av de stora till- 
verkarna av Mikroturbiner.        Bild, Capstone

T.h. En bränslecell stack av typ 
SOFC  som tillverkas av Topsoe 
Fuel Cell A/S i Danmark. Effekten 
är på ca 1 kWe (12x12 cm). 
Under utveckling är stackar av 
bränsleceller på 3 kWe.

Bränsleceller
Utvecklingen av bränsleceller för renade bio- eller trägaser pågår  
intensivt. Bränsleceller anpassade för CHP anläggningar med naturgas
har funnits under ett antal år. 
De har främst förekommit som 
speciella CHP enheter i an- 
slutning till sjukhus och hotell. 
Idag utvecklas bränslecellerna 
snabbt både när det gäller att få 
en mindre volym per kW och nå 
en lägre vikt på stacken.



Bränsleceller för biogas och trägas
Trägasen från skogsbaserade bioenergiråvaror kan redan nu efter rening 
användas i CHP anläggningar med bränsleceller för el- och värme- 
produktion. Utvecklingen av bränslecellerna går snabbt. I Tyskland har 
företaget MTU-CFC under några år tillverkat bränsleceller för  
elproduktion för både natur-, bio- eller trägas. 
Det är fullt möjligt att kunna börja planera att använda renad bio- och 
trägas som bränsle i mindre CHP enheter med bränsleceller.  Tyvärr är 
priset fortfarande 3-5 gånger högre för bränsleceller än en gasmotor. 
Utveckling av CHP enheter med bränsleceller sker som exempel hos 
företag som; 
- Wärtsilä i Finland, http://www.wartsila.com
- MTU CFC Solutions i Tyskland, http://www.mtu-cfc.com/en/

Troligtvis är MCFC och SOFC bränsleceller de som bäst passar för elproduktion  
med bio- eller trägas. Företaget MTU i Tyskland använder MCFC och finska 
Wärtsilä SOFC bränsleceller i sina CHP-enheter.                             Bild.  MTU CFC

Wärtsilä har tagit fram en 
liten CHP enhet på ca 20 
kWe. Bränslet är biogas 
och bränslecellerna är av 
typ SOFC. 
En pilotanläggning, WFC20, 
(på bilden) finns i Vasa som 
nyttjar metangas från Vasa 
gamla  avstjälpningsplats.

Kombinera biogas och trägas  
På landsbygden kan det vara skäl att ta med i planeringen möjligheten att 
kombinera en trä-förgasande enhet med en biogasanläggning. Speciellt 
när gaserna ska användas till el- och värmeproduktion och kopplas till ett 
fjärrvärmenät. 

Ulf-Peter Granö
Tel.: 00-358-6-8294239

Vissa synergieffekter 
kan nås genom att 
kombinera solpaneler 
till en värmeanlägg- 
ning för närvärme.

Solpaneler kan kombineras till en värmeanläggningen
En intressant lösning är att också kombinera den lokala värmeanlägg- 
ningen med solpaneler, för att nyttja den tillsatsvärme man kan få från 
solen. Speciellt under vår och höst kan värmen från solpaneler på ett 
effektivt sätt kom-
plettera värme-
anläggningen. 

Se närmare för information om projektet HighBios 
samarbetsparter och projektinnehåll i INFO från 
projektet, nummer 01 och 03.

http://www.wartsila.com/
http://www.mtu-cfc.com/en/
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