
Organic Rancine Cycle - ORC-teknik
Turbingeneratorn i ORC, Organic Rancine Cycle, konceptet liknar 
den normala ångturbinen, skillnaden är att drivmediet som används 
är en organisk vätska med en högre molekylär massa. Storleken på
ORC enheter är ofta mellan 500 - 1500 kW-el, nya mindre enheter 
på ca 300 kW-el kommer. 
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T.v. principen 
för en CHP-
enhet, energin 
ur biobränsle 
driver en 
generator och 
ger värme för 
uppvärmning.

Nedanför, 
principen för 
en ORC-enhet 
med turbin 
och generator.

Små kraftvärmeverk för biomassa
Teknologin för små kraftvärmeverk (CHP) är just nu under en 
snabb utveckling. Att använda bioenergi från skogen som 
energikälla i olika typer av små och medelstora kraftvärmeverk är 
idag fullt möjligt. Basbränsle kan vara i form av träflis eller pellets.
Intresset för små kraftvärmeverk som använder biobränsle är stort i 
centrala Europa. Med  små CHP enheter avses närmast de i 
storleken mellan 30 - 500 kW-el. Utvecklingen av små CHP 
anläggningar sker utgående från flera principer, några ska kort 
visas här.  

Teknologin för små CHP enheter
De små- och medelstora enheternas teknologi för kraftvärme-
produktion bygger främst på,
• ORC teknik
• Stirling motorer
• IC motorer (gasmotorer) - kräver förgasning av biomassan
• Mikro turbiner - kräver förgasning av biomassan
• Bränsleceller - kräver förgasning av biomassan
Flera tillverkare av utrustning finns på den europeiska marknaden. 
Också när det gäller teknik för att anpassa och nyttja  energin i 
biobränsle från skogen för biogas- och trägasdrivna mikro turbiner 
och bränsleceller. Den typen av enheter används redan i fullskaliga 
försök.



ORC enheter tillverkas i Europa
Bland de ledande tillverkarna är italienska Turboden som har 
arbetat med  ORC system för mindre kraftvärmeverk de senaste 20 
åren. De har redan byggt ca 30 enheter och har avtal om 13 st. till 
under 2006 med placering i  mellan Europa. Storleken på deras 
enheter är mellan är 300-1500 kW-el.

Stirling motorer främst i små anläggningar
Som exempel på utvecklingen av Stirling motorer, sker det i 
storlekar mellan 9 - 75 kW-el, dessa är avsedda för värmepannor i 

storlekar som är mellan 
100 - 800 kW.
Den minsta på 9 kW-el har 
en en-cylindrig motor och 
enheten på 75 kW-el har 
en Stirling motor med åtta 
cylindrar.

T.v. En fyrcylindrig Stirling 
motor med generator på 35 
kW-el, som är monterad på en 
värmepanna.

Bilder, www.Stirling.dk

T.h. Stirling motor 
på 35 kW-el, innan 
monteringen, med 
värmepanelen 
synlig på cylinder-
toppen.
Bilder, Stirling.dk

ORC enheten i Mainkofen, Deggendorf i Tyskland  är på 540 kW-el. 
Mainkofen CHP anläggningen har en fliseldad värmepanna på 4,25 MW.



Mikroturbin med generator från Capstone, som kan drivas med renad biogas 
eller trägas. Storleken på Mikroturbinenheten är ofta under 200 kW-el. 

Mikroturbin
Utvecklingen av gasdrivna Mikroturbiner för biobränsle har tagit fart  
under de senaste åren. Olika storlek finns i användning sedan länge 
för naturgas, speciellt på avlägsna platser där inte elström finns. 
ISET i Tyskland har utvecklingsprojekt kring Capstones Mikroturbin i 
storlekar, 30-500 kW-el.

Förgasning av biobränsle  
Ett fast biobränsle i form av träflis eller pellets kan konverteras till ett 
bränsle i gasform genom en förgasningsprocess. I den moderna 
processen idag sker förgasningen i tre steg och man får ett renare 
gasbränsle som innehåller H2, CO, CO2, CH4, N2 och H2O. Dagens 
förgasning av trädbränsle är en vidareutveckling av den krigstida 
gengastillverkningen. 

Principbild för  enheten för förgasning av biobränsle som TK Energi i Danmark 
har utvecklat. Utrustningen består av få rörliga delar och har byggts för att minska 
överhettning, gasläckage och explosionsrisken. www.tke.dkFördelarna med Mikroturbinen är bl.a. att de,

• är kompakta och enkla i utförandet  
• har låga underhållskostnader
• har en lågt ljudnivå 
• är enkla att placera, behöver inget kraftigt fundament
Bio- och trägaser som ska användas i Mikroturbinen måste ha renats 
från bl.a. fukt och vara komprimerad. Mikroturbinen tål svavelväte
(H2S) bättre än kolvmotorer.

Hög kvalité på bioenergin
Genom att ett fast biobränsle omvandlas till bio- eller trägas fås en 
hög kvalité på energin som kan användas i moderna IC-motorer 
(gasmotorer), Mikroturbiner och bränsleceller. 
TK Energi i Danmark har utvecklat en fungerande utrustning för att 
omvandla fast trädbränsle till trägas, de har några enheter i drift ute i 
världen.



Bränsleceller för trägas från förgasat trädbränsle
Företaget MTU CFC solutions GmbH i Tyskland tillverkar bränsle-
celler som kan nyttja bio- och trägaser efter rening. CHP enheter i 
storlekar kring 250 kW-el finns redan i drift.

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

IC-motorer (gasmotorer)
Stora IC-motorer för naturgas har länge varit i drift för elproduktion. 
Små CHP enheter med kolvmotorer som drivs med naturgas har 
använts på flera ställen där elström annars inte finns. Anpassningen 
av flera av IC-motorer för bio- och trägasdrift kan göras.

En kolvmotordriven CHP utrustning med en åttacylindrig Jenbacher
gasmotor i en kraftvärmeanläggning,  enheten är på  300 kW-el. 

T.v. ett mikrokraftvärme-
verk med en encylindrig 
kolvmotor i för gasdrift. 
CHP enhet från Sachs  
är på 5,5 kW-el. 

T.v. montering av ett 
bränslecellpaket  pågår i 
MTU CFCs fabrik i 
Tyskland.
www.mtu-online.com

T.h. en CHP 
anläggning 
med bränsle-
celler från 
MTU på 250 
kW-el har 
måtten;
längd 9 m, 
bredd 2,5m 
och höjd 3 m


