
En utlokaliserad CHP-förädling av biomassa

I de finska och svenska skogarna finns det stora mängder outnyttjade 
biobränsleresurser. Dessa kunde nyttjas, förutom för el och värme också 
som råvaror för fordonsbränsle och som kemiska råvaror i framtiden.  
Teknikutvecklingen går snabbt framåt, idag forskas det över hela världen 
för enkla och driftsäkra lösningar för förädlingsprocesserna.  

Småskaliga lösningar för att förädla biomassan från närområdet för 
förbrukarna i den närliggande regionen har inte fått de utvecklingsresurser 
som varit önskvärda. Tyvärr är det speciellt ofta i Finland de stora  
aktörerna som syns och hörs vilket också gjort att både nationella och EU 
stöd ofta riktats till dessa. Myndigheter och beslutsfattare har inte haft 
intresse eller förmåga att se den verkligt stora potential som finns i 
småskaliga lösningar för t.ex. Kraftvärmeproduktion.

Närvärme från biomassa
Med s.k. närvärme eller lokalvärme avses värme till flera fastigheter,  
bostadshus eller företag som distribueras från en gemensam värmeenhet. 
I kommun eller tätortscentrum kan det också finnas någon större  
förbrukare som en skola, vårdcenter, ålderdomshem, kyrka, mm som är 
ansluten till närvärmenätet.  
I Finland finns i många kommuner energikooperativ (energiandelslag) som 
ansvarar för produktionen av värmen ”i rören” till dessa närvärmenät.

1. En fliseldad närvärmeenhet på 1,6 MWth 
som sköts av energikooperativet i Kälviä. 

2-4. Energikooperativet i Kronoby, har 
närvärmeenheter på fyra ställen inom  
kommunen som ”säljer värme i rören” till 
förbrukarna. 
2-3. fliseldade närvärmeenheter,  0,3 MWth 
och 1,0 MWth i Terjärv som värmer  
vårdcenter, kyrka mm. 
4. Närvärmeenheten i Kronoby,  1,0 MWth, 
värmer skolcentrum, kommunhuset, mm.
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Minska stoftutsläppen
I många av de mindre värmeenheterna har man inte haft krav eller resurser 
för att ha effektiva system för rökgasrening. Ofta är det fråga om olika typer 
av cykloner, tvättar och skrubbers som används i olika kombinationer för 
rening av rökgasen. 
Ett nytt alternativ för mindre värmeenheter som använder träflis som 
bränsle kan vara att först förgasa biomassan och därefter bränna trägasen 
i värmepannan. Genom rätt teknik för förgasning avlägsnas stoftrester från 
trägasen (produktgasen) i samband med den primära gasreningen.  
Vid eldning med bio-syngasen (renad trägas) blir förbränningen effektiv 
och fullständig, vilket resulterar i minimala stoftutsläpp. För uppgradering 
av den befintliga värmeanläggningen med en förgasningsutrustning kan 
det behövas en betydande omändring av transportörer och förstorning av 
pannrummet. Moduler med förgasare är under utveckling.
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CHP enheter med en ORC modul
Mindre kraftvärmeenheter (0,2 - 2,0 MWe) kan bestå av en integrerad  
ORC- modul som omvandlar värmeenergi till både el och värme. 

Principen för förgasning och direkt förbränning av produktgasen  

CHP enheter (CHP=Combined Heat and Power)

Mindre kraftvärmeenheter, eller såkallade CHP enheter, producerar också 
el. förutom värme. Det finns många olika alternativ och principer för hur en 
småskalig elproduktion i anslutning till en närvärmeenhet kan ordnas. 
De vanligaste två huvudgrupperna kan vara; 
o Genom omvandling från värmeenergi till el och värme
o Genom Förgasning    

Omvandling av värmeenergi till el och värme
Två nämnbara metoder för omvandling av småskalig värmeenergi till el är;
o  Stirling  
o ORC (Organic Rankine Cycle)

CHP enheter med Stirling
Produktion av el med Stirling är främst för mindre CHP-anläggningar och 
kan nyttja värmeenergin direkt från pannan eller från rökgaserna.  



Integrerad enhet
För att kunna använda trägasen eller den sk. produktgasen i en motor 
krävs att gasen är i det närmaste fri från tjära och tjärpartiklar. I de mindre 
förgasarna kan man lättare styra och hålla en stabil temperatur i förgas- 
ningsprocessen. Vid temperaturer på 1.000 ˚C eller högre sker också en 
viss ”krackning” av tjäran. Den råa gasen, produktgasen, behöver renas 
och kylas. Reningen kan ske med vatten- eller/och med olja renande 
enheter, sk.  skrubbers. Den renade gasen är en Bio-Syngas, - en  
syntetisk gas från biomassa.  Med rätt rening och kylning kan gasen 
nyttjas som gasbränsle i en kolv- eller turbinmotor i en CHP enhet.

CHP-kombinat för Trägas och Biogas 
Framtida utlokaliserade CHP enheter kommer i vissa områden att kunna 
dra fördel av en samordnad råvarupool, som kan beså av råvaror för 
biogas och skoglig biomassa för förgasning för trägas och Bio-Syngas.  
Båda gaserna kan nyttjas till en kolv- eller turbinmotor i en CHP enhet.
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Förgasning
Förgasning av biomassa för värme och el (CHP)
De vanligaste typerna av mindre förgasare är 
o  Medströms förgasare (Downdraft gasifiers)  
o  Motströms förgasare  (Updraft gasifiers)
o  Genomströms förgasare (Crossdraft gasifier)  

Eltariffer för grön elenergi är nödvändiga   
För att skapa ekonomiska förutsättningar för småskaliga CHP enheter 
krävs att politiker och myndigheter inser behovet av eltariffer. Det är  
främst fråga om småskaliga CHP enheter som använder förnyelsebar 
energiråvaror från skog och lantbruk. Mindre enheter som producerar el 
av biomassa genom förgasning, direkt förbrän-
ning eller via  biogas,  har en enorm potential 
för en lokal råvaruförädling, sysselsättning, 
miljöhänsyn och den lokala självförsörj- 
ningen av el och värme. Dessa småskaliga, 
utlokaliserade, CHP-enheter kan skapa nya 
möjligheter för att minska på oljeberoendet 
och minska på den fossila utsläppsbelast- 
ningen. 
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