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CHP genom direkt förbränning av biomassa
För produktion av värme och el i mindre CHP anläggningar finns ett allt 
större intresse (CHP = Combined Heat and Power). Speciellt stort är intresset 
bland de mindre värmeanläggningarna på landsbygden som idag produ- 
cerar närvärme, de vill också utveckla sin verksamhet för att i framtiden 
också kunna producera el. 

Energikooperativ
Med närvärme menas att man levererar värme i rören till ett begränsat 
antal fastigheter inom närregionen. Ofta är det fråga om uppvärmning av 
skolor, vårdcentraler, ålderdomshem, företagsfastigheter, radhus, mm. 
Speciellt på den finska sidan har man bildat sk. energikooperativ (energi- 
andelslag) som sköter eller äger anläggningen och ”säljer värme i rör”. 
Medlemmarna är ofta skogsägare som på så sätt kan sälja sina bioenergi- 
råvaror i form av träflis. 
Andra bränslealternativ kan förekomma som t.ex. halm, rörflen, salix, bark 
och spån från mindre såg, mm.

Tre alternativ 
När man genom direkt förbränning av biomassa också vill producera 
elström finns tre alternativa tekniker för mindre anläggningar, 200 kWe – 
2,0 MWe. För riktigt små anläggningar finns bara Stirling som alternativ 10 
- 200 kWe. (MWe = Megawatt el)

T.h. en översiktsbild över de vanligaste alternativen för CHP vid direkt förbränning.
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Längst t.h., En översiktlig bild över principen för en CHP anläggning som är försedd med en 
ORC-modul för produktion av el och värme.   

CHP anläggningar 
Av tradition har el och värme producerats i stora anläggningar i ångturbiner 
som driver generatorer (10-500 MWe). 
Idag finns också mindre ångturbiner på marknaden från 100 kWe. Men en 
mindre ångturbin kommer ofta in först som ett alternativ i CHP storlekar 
från 1MWe.
En av de nyare metoderna för elproduktion i CHP anläggningar är via en 
s.k. ORC-modul. (ORC = Organic Rankine Cycle). 

De vanligaste alternativen för elproduktion vid direkt förbränning kan vara;
o ORC, storlekar mellan 200 kWe - 2 MWe  
o Ångturbin 1-100 MWe, nyutvecklade små ångturbiner från 100 kWe 
o Stirling motor, under 100 kWe     

T.h., En förenklad principbild över en CHP 
anläggning med direkt förbränning av bio- 
massa. 

T.v. Biomassa för direkt för- 
bränning kan vara i form av 
pulver, flis eller pellet. 
Stora CHP enheter har av 
tradition använt den sk. Ång- 
cykeln, med en eller flera ång- 
turbiner som driver generatorer  
för elproduktion.  



Förutom i CHP anläggningar med förbränning av biomassa används 
också ORC enheter elproduktion inom industri med spillvärme. Också 
platser där man har tillgång till Geovärme använder ORC moduler i sina 
anläggningar för el produktion.   

Stirling
Med större efterfråga och stort intresse för småskalig elproduktion har fått 
olika tillverkare av Stirling enheter att vidareutveckla tekniken. 

ORC –modul klar för leverans från tyska Maxxtec AG. De tillverkar ORC-moduler på upp 
till 2,0 Mwe. Bild, Maxxtec AG 

T.v., En 35 kWe Stirling motor med värmepanelen på cylindrarnas topp vänd uppåt. T.h., 
En CHP enhet med Stirling motor (grön). monterad till värmepannan. 

Bilder, Stirilng.dk 

ORC-moduler mycket intressanta 
En av de mest intressanta alternativen för mindre CHP anläggningar med 
direkt förbränning av biomassan är ORC. Speciellt i Mellaneuropa har det 
skett en våldsam utveckling under de senaste åren. Idag finns bl.a. över 
70 CHP enheter med ORC-moduler som italienska Turboden levererat. 

Bilder fån en CHP anläggning i Mainkofen, Deggendorf i Tyskland. Den använder fuktig 
träflis som bränsle. Värmepannan är på 4,25 MW, ORC-enheten kommer från Turboden och 
har en nominell effekt på 540 kWe. Anläggningen togs i bruk 2004. 

T.h., En mikro kraftvärmeenhet ,en pellet eldad  värme- 
panna med en Stirling motorn infälld ovanpå enheten. 
MCHP-enheten ger 15 kWth och 1 kWe.

Bild: SPM -Stirling Power Module 

MCHP med Stirling 
Att producera värme och el i en villapanna är 
möjligt genom en integrerad Stirling motor. En 
mycket liten CHP enhet kallas för MCHP, (Micro 
Combined Heat and Power). Med värmepannan I 
gång är man självförsörjande vid t.ex. ström- 
avbrott.



Principbild för en integrerad förgasning och förbränning i CHP enheter, där råvaran är 
träflis som förtorkats till lämplig fukthalt som passar förgasningsreaktorn.

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

Förgasning och Bio-syngas för direkt förbränning i CHP enhet 
För att minska på problemen med stoftutsläpp när biomassa förbränns i en 
mindre värmeanläggning kan man välja att först förgasa biomassan och 
därefter bränna Bio-Syngasen i värmepannan. Från en sådan anläggning 
blir det inga stoftutsläpp med rökgaserna. Utvecklingen går snabbt framåt 
med utvecklingen av förgasare som också klarar av fuktig biomassa. 

En principbild över en integrerad  CHP enhet med förgasning och ORC-teknik.  

En mindre CHP enhet
I en mindre CHP anläggning med en större värmepannan på 500 kW – 5 
MW, kan kombineras med alternativt en ORC-enhet eller en mindre  
ångturbin.  En värmepanna på 100-1000 kW passar för en större Stirling- 
enhet för produktion av värme och 9-75 kWe. 
En MCHP enhet med en värmepanna mellan 15-100 kW kan ha en 
integrerad Stirling enhet som producerar mellan 1-9 kWe.

Minskade stoftutsläpp 
För många små värmeanläggningar idag 
kommer en framtida skärpning av stoft- 
utsläppen att betyda stora extra kostnader i 
rökgasrening. Detta kommer också att vara 
en av orsakerna varför förgasning av 
biomassan kommer att bli ett intressant  
alternativ i mindre lokala CHP-enheter.

Förgasning med en integrerad ORC enhet
Ett intressant alternativ är att genom förgasning av biomassan helt kunna 
undvika stoftutsläpp med rökgaserna. Speciellt i närheten av bostads- 
områden kan en integrerad förgasnings- och ORC enhet vara ett av de 
alternativ man bör beakta för framtida el- och närvärmeproduktion. Men 
för en sådan enhet ska värmepannan helst vara över 2 MW. 
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