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CHP alternativ för energikooperativ
Det finns ett ökat intresse hos energikooperativ för att utveckla och bygga 
upp mindre CHP anläggningar som producerar både värme och el. (CHP = 
Combined Heat and Power). I Finland väntar man på att få eltariffer för  
småskaliga och mindre CHP enheter eller kraftvärmeanläggningar. 

Eltariffer
Med eltariffer garanteras ett minimipris för levererad el till nätet. Det viktiga 
med eltariffer är att dessa öppnar nya möjligheter för att man i byar och 
kommuner på landsbygden kan bygga upp lokala CHP enheter. I dessa 
kan man nyttja de lokala råvarorna från skogen och lantbruket som 
bränsle, genom detta tryggas arbetsplatser och man kan minskar på det 
lokala oljeberoendet.  Speciellt stort intresse för mindre anläggningar på 
landsbygden finns hos lokala energikooperativ, energientreprenörer samt 
jord- och skogsbrukare.

Flera alternativ 
Det finns flera olika tekniska alternativ att välja på för mindre CHP 
anläggningar. De kan bygga på en direkt eller indirekt förbränning av 
biomassan. Man ska utgå bl.a. från om den befintliga värmeanläggningen 
kan konverteras, eller om värmepannan helt måste bytas ut. Det gäller att 
försöka välja en lämplig utrustning som bäst passar för de egna  
förutsättningarna och den egna anläggningen. 

T.h. en översiktsbild med exempel på de två huvudprinciperna för  CHP, direkt- och 
indirekt förbränning.
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Under de senaste åren har utvecklingen av tekniken som är lämplig för 
mindre CHP anläggningarna tagit fart, och nya alternativa lösningar och 
modifieringar av tidigare teknologi har dykt upp. 
En av de nya lösningarna är att använda en s.k. hetluftsturbin som driver 
generatorn. Det alternativet har blivit av större intresse efter att förgas- 
ningstekniken för biomassa utvecklats och att t.ex. trägasen förbränns 
direkt efter förgasningen. Det alternativet ger förhållandevis rena rökgaser 
som minskar på problemet med beläggningar på värmeväxlaren för 
hetluftsturbinen i rökgaskanalen. Med mindre beläggningar, betyder det 
lägre underhåll och en bättre värmeöverföring.  

CHP anläggningar 
För energikooperativ finns ett antal olika koncept att välja mellan när man 
planerar att bygga upp en lokal kraftvärmeenhet. Det första valet är mellan 
en anläggning med, 
- Direkt förbränning av biomassa 
- Indirekt förbränning av biomassa

Direkt förbränning av biomassa 
Vid en direkt förbränning av skoglig biomassa, förbehandlas bioråvaran på 
olika, för att främst används i form av träflis, träpellets eller träpulver. Ett 
led i förbehandlingen är ofta att nyttja den naturliga torkning i fält. Den 
mest vanliga  metoden för sönderdelningen är flisning. En eftertorkning ger 
alltid ett högre bränslevärde vid förbränningen.
Exempel på några typer av teknisk utrustning för kraftvärmeproduktion, 
o ORC, (Organic Rankine Cycle) främst i storlekar mellan 200 kWe - 2 MWe  
o Stirling motor, under 100 kWe, små och mikro CHP (kWe = kilowatt el) 
o Ångturbin 1-100 MWe, nyutvecklade små ångturbiner finns från 100 kWe 
o Ångmotor 5 – 500 kWe, en ny generation av mindre ångmotorer har 
utvecklats för små- och mikro – CHP-enheter. 
o Hetluftsturbin (HAT=Hot air turbine) Små enheter har utvecklat och finns 
mellan 500 kWe - 2 MWe (Observera att Hetluftsturbinen kräver rena rökgaser 
för värmeväxlarens funktion, därför bör utrustningen helst vara i kombination med 
förgasning av biomassa)

Längst t.h., 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.  Ett 150-tal CHP enheter som använder 
ORC tekniken, är idag  i drift i Mellaneuropa..



Längst t.h., En översiktlig bild över principen för en CHP anläggning för produktion av el och 
värme. Alternativ ett; via Gasmotor, Mikroturbin (eller i framtiden Bränslecell). 
Alternativ två; förbränning av Bio-Syngasen som ger värmeenergi till Ångturbin, ORC, 
Hetluftsturbin eller Stirling.   

Stirling
Ett intressant alternativ för små- eller mikro- CHP anläggningar kan vara 
en Stirling enhet. De passar främst för integrering med värmepannor i 
villor, bostadshus och jordbruk. Stirling enheten kan vara monterad till  
pannans eldstad eller rökgaskanal.  Finns i storlekar mellan 1-100 kWe. 
Förbränningsprocessen bör vara bra för att undvika beläggningar på 
Stirling enhetens värmeväxlare som snabbt försämrar funktionen. 

ORC
Ett mycket intressant alternativ för CHP anläggningar i Mellaneuropa är att 
använda en s.k. ORC-modul, (Organic Rankine Cycle). Den fungerar i slutna 
system med termoolja och organisk vätska som via värmeväxlare överför 
värmeenergin från pannan eller rökgaserna till turbinenheten som är  
försedd med en generator. I Mellaneuropa finns över 150 st. ORC enheter i 
drift. Det är enheter mellan 200 kWe-2 MWe, de finns främst i Tyskland 
och Österrike där man haft eltariffer för småskaliga CHP-enheter under 
många år. 



Ångturbin
Idag finns också små ångturbiner på marknaden, från 100 kWe - 2 MWe. 
Ångturbinen kan vara ett alternativ i vissa CHP anläggningar från 1-2 MW.

Hetluftsturbin (HAT=Hot air turbine) 

Det allra senaste alternativet för mindre anläggningar, från 2-3 MW kan 
vara en hetluftsturbin för elproduktion. Tekniken kommer bl.a. från stora 
s.k. CAT-Cycle Plant (CAT=coal-fired air turbine). Dessa koleldade hetlufts- 
turbinenheter har idag anpassats för biomassa, och för tekniken används 
ofta förkortningen HAT. 

I mindre enheter med förgasning av biomassa där Bio-Syngasen förbränns 
effektivt, är det värmeväxlaren som från de heta rökgaserna skapar den 
komprimerade hetluften för hetluftsturbinen. Hetluften har temperaturer  
mellan 800-950 ˚C när den går till turbinen. 

Indirekt förbränning av biomassa
Med en indirekt förbränning av biomassa avses att biomassan i första  
steget genomgår en termisk omvandling med värme. Det kan ske genom 
Förgasning som ger Bio-Syngas, Förvätskning som ger pyrolysolja eller 
genom karbonisering för träkolsframställning.

Förgasning av biomassa
Fördelarna med förgasning av biomassa är att trägasen/produktgasen efter 
rening är en användbar Bio-Syngas som kan användas som bränsle till en 
gasmotor eller mikroturbin som är integrerad med en generator för  
kraftvärmeproduktion. 

Ett annat alternativ är att Bio-Syngasen förbränns i en värmepanna och 
värmeenergin i rökgaserna, via värmeväxlare, används för en ORC modul 
eller en hetluftsturbin. Andra alternativ är en mindre ångturbin eller en 
större Stirling enhet. Genom att det är en ren Bio-Syngas som förbränns är 
också underhållet och beläggningarna på värmeväxlarna mindre. 

Längst t.h., En översiktlig bild över principen för en CHP anläggning för produktion av el och 
värme som är försedd med Förgasning av biomassa vid indirekt förbränning. Men här 
förbränns Bio-Syngasen i en värmepanna som integrerats med en Hetluftsturbin enhet med 
värmeväxlare för värmeöverföring från rökgaserna för Hetluftsturbinens drift.   



Principbild förgasning i en medströmsförgasare (Downdraft) i en integrerad förgasning och 
förbränning i CHP enheter. När råvaran är träflis som förtorkats till lämplig fukthalt kan 
också funktionen för förgasningsreaktorn garanteras. Bilden visar några alternativ av  
enheter för elproduktion, Ångturbin, ORC, Hetluftsturbin, Ångmotor och Stirling.
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Gasmotor eller Mikroturbin
Alternativa motorenheter för Bio-Syngasen är en gasmotor (ofta en stor 
diesel som byggts om och försetts med tändstift) eller en mikroturbin.  
Fortfarande är priset på en mikroturbin rätt högt i förhållande till en 
kolvmotor, men den ökade efterfrågan medför på sikt att prisskillnaden 
minskar.   

Förgasning och Bio-syngas för direkt förbränning i CHP enhet 
För mindre värmeanläggningar som idag saknar en rökgasrening kan bl.a. 
stoftutsläppen vara ett problem när anläggningen kör på låg effekt och vid 
uppstart. Genom förgasning av biomassan innan förbränningen kan man 
reducera  stoftutsläppen till en bråkdel. Intresset och dagens utveckling av 
förgasare för biomass går snabbt framåt med utvecklingen av förgasare 
som också klarar av fuktig biomassa. 

GasEk tillverkar CHP moduler monterade i en container, t.h. Flissilo med transportskruv 
upp till förgasaren i containern. Träflisen kan flisas direkt i flissilon (flishuggens 
utloppsrör syns uppe t.h.  

Förgasning med en integrerad CHP enhet
Små och mindre CHP enheter som bygger på förgasning av biomassa i 
form av träflis finns idag på marknaden. Ett av de företag som utvecklar 
små CHP enheter, som en modul monterad i en container, är GasEk Oy i 
Reisjärvi, Finland. Under Farmari mässan 2009 i Karleby visades en  
enhet på 50 kWe och 100 kWth i praktisk drift. 

Mindre beläggning på värmeväxlaren
Genom förbränning av Bio-Syngas från en  
förgasare, blir rökgaserna klart bättre. Det  
minskar på beläggningarna på värmeväxlare 
som placeras i rökgaskanalen, t.ex. I en CHP 
enhet med en hetluftsturbin. (se föregående sidor).
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