
Små kraftvärmeverk för villor/egnahemshus
Framtida mikro kraftvärmeenheter (MCHP) finns redan på
marknaden. Genom att man har kombinerat olika tekniska lösningar 
som en värmepanna och en Stirling motor med generator har man 
fått ett kraftvärmeverk. Idag finns lämpliga små kraftvärmeverk för 
villa/ egnahemshus, som samtidigt med uppvärmningen också
producerar man elström.
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Integrerade enheter
Genom ett effektivt och nära samarbete mellan tillverkare av panna 
och Stirling enheten har man kunnat bygga en smidig, integrerad 
och väl fungerande, kraftvärmeenhet för små förbrukare.

En pellet eldad  kraftvärmepanna, med 
Stirling motorn ovanpå värmepannan.

Bild: SPM -Stirling Power Module

T.h. MCHP-enhet,
I genomskärning
med KW:s värme-
panna och SPM:s
Stirling enhet på
toppen.

Bild: SPM -Stirling
Power Module

En Stirling motor ovanpå 
värmepannan
Bland de företag som kommit längst är 
det tyska företaget SPM (Stirling Power 
Module) som tillverkar Stirling motorer. 
De har i samarbete med företaget 
KWB från Österrike, som tillverkar 
värmepannor, utvecklat en liten kraft-
värmeenhet. Deras MCHP enhet är en 
färdig produkt med en effekt på 1 kW 
el och 15 kW värme. T.v. Stirlingmotorn med värmepanelen 

som går in i pannan undertill. 
Bild: SPM -Stirling Power Module



Flera MCHP enheter är under utveckling
Ett flertal olika typer av gaseldade mikro kraftvärmeenheter är under 
vidareutveckling för att också anpassas för renad biogas och/eller 
trägas.

Naturgas som bränsle i MCHP har funnits rätt länge 
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T.h. Ett exempel på ett koncept för en gaseldad 
MCHP enhet.   Bild. Jeremy Harrison

IC-motorer (gasmotorer)

T.h. ett mikrokraftverk från Honda med 
en kolvmotor för gasdrift. Effekten är 1,2 
kW-el. Enheten kan kombineras med en 
värme- och kyl-enhet.     Bild. Honda

Ovan. Mikroturbin med generator från T.h. Capstones mikroturbinen 
Capstone, som kan drivas med renad C30 har en effekt på 30 kW
och komprimerad biogas eller trägas. elström. 
Bilder. Capstone

Mikroturbin
Utvecklingen av gasdrivna Mikroturbiner för biobränsle har tagit fart  
under de senaste åren. Det finns mikroturbiner i storlek som sedan 
länge använder naturgas. Utrustning för elproduktion med gasdriven 
mikroturbin har varit speciellt av intresse för avlägsna platser där inte 
elström finns. 
En av de stora tillverkarna av mikroturbiner är Capstone. Genom att 
kombinera mikroturbinen med en värmeväxlarenhet på avgasdelen
så får man en kraftvärmeenhet (MCHP). De minsta Capstone
mikroturbinenheter har en effekt på 15-30 kW-el. Kombinerad med 
en värmeväxlare kan man också få en värmeeffekt på 45-90 kW för 
t.ex. uppvärmning av ett stort hus.

MCHP enheter för villa/ 
egnahemshus har funnits 
länge utomlands. Då har 
det främst varit fråga om 
naturgas eller propangas 
som bränsle för kolv-
motorer, mikroturbiner 
eller bränsleceller. Det 
finns flera företag som 
tillverkare den här typen 
av utrustning.

Flera tillverkare har små, MCHP en-
heter med kolvmotorer som drivs 
med naturgas. Dessa enheter har 
främst varit i användning på  platser 
där elström annars inte finns. Det 
pågår anpassningen av IC-motorer 
för användning av renad och 
komprimerad bio- eller trägasdrift.


