
Chalmers investerar i Klimatsmart Forskning 

• Fredrik Lind, Energiteknik, Chalmers 

• Johanna Lindén, VD, Petro Bio AB 
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Vilka är vi? 
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Chalmers Kraftcentral (KC)  
 
 
• Ett samarbete mellan AH, CTH & GBG Energi 

 

• En världsunik anläggning och arena för avancerad forskning 

teknikutveckling, nyttiggörande & värmeproduktion mitt på Campus 
 

• Här arbetar årligen ett 20 tal forskare, 4 forskningsingenjörer, 5 

driftpersonal samt ett 10 tal gästforskare i tätt samarbete med 

industripartners 
 

• Forskning och utbildning i industriellt relevant skala för att nå våra 

klimatmål, årlig värmeproduktion ca 30000 MWh 
 

• KC är också navet för distribution av: el, vatten, kyla och tryckluft till 

Chalmersområdet 

 



Chalmers Kraftcentral (KC)  
 
 

• KC infrastruktur: CFB 12 MW, BFB-förgasare 2 – 4 MW och 

en pilotanläggning för flamförbränning 100 kW.  
 

• Nykomlingen: Multibränslepanna 6 MW (bioolja, träpulver, 

gas) under uppförande tillsammans med Petrobio 
 

• Med hjälp av KC utgör Campus Johanneberg ett eget 

energisystem (micro-grid system) 

 

 

 

”Vi producerar MWh och doktorsavhandlingar ” Per Löveryd (AH)  
 



FUTURE 

ENERGY SOLUTIONS 

Business: 

PetroBio is an energy solution provider, with 

expertise within flame combustion. Deliveries 

includes burners with control systems, fuel-, 

fluegas- and ash handling systems as well as 

full EPC deliveries for energy plants. The 

deliveries are tailor made and match the 

customer needs 

 

Contract received:  70-250 MSEK annually 

Employees: ~35 

Founded:  1964 

 

Location:   - Gothenburg, Sweden 

   - Service engineers  

  located close to  

  customers in Sweden  

Vision: 

PetroBio contribute globally and locally 

to a better environment and better 

climate for future generations 

 



SOLUTION 

PROVIDER 

Fuels:  

• Solid Fuels: Pulverised wood, waste and 
agro fuels 

• Liquid fuels: Bio oil, heavy and light fuel 
oils, solvents, pine tar etc 

• Gaseous fuels: Bio gas, Natural gas, LPG, 
waste gas etc 

 

 

Customers: 

• District heating 

• Waste incinerators  

• Industries  

• Marine installations  

• Asphalt plants 

 

 

Substantial track record and know how: 

Accumulated experience from almost 4000 

installations within many industries and 

fuels in Scandinavia and globally  
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NYHET 

PETROBIO FLYTTAR IN  

I VYNCKEGRUPPEN! 

 

PetroBio förvärvas av ägarna till Vyncke NV, 

flamländskt familjeföretag med 

förbränningslösningar för en global 

marknad. Expertis inom agrobränslen 

och avfall / biprodukter 

 

PetroBio kommer att fortsätta som ett 

fristående svenskt systerbolag i samma 

bolagsgrupp som Vynckebolagen 

 

 

 

Vynckes anläggning hos Biodal, Bergkvist-Insjön 

Vynckes  trappstegsrost 
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Bakgrund till Projektet 
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Bo Leckner &  

Karl-Erik Brink 
16 MW Fluidbäddpanna 1982 

Lars Strömberg 

Olof Palme 

Chalmers Kraftcentral 

Lång erfarenhet av forskning i industriell och semiindustriell 
skala 



Chalmers leder utveckling av nya omvandlingstekniker 

1999 

Prof. Em. Bo Leckner 

1982 

Fluidiserad bädd(KC) 

Prof. A. Lyngfelt 

 

Prof. H. Thunman 

 

16 MWth BFB 

CLC-lab 

Förgasning 
2 – 4 MW 12 MWth CFB 

100 kW 

O2 

Aktiva material 

OCAC (KC) 

2007 

CLTR 

2013 1989 2004 

Oxy-fuel 

Prof. F. Johnsson 

 

Uppskalning är avgörande för att nå teknikutveckling och industriell acceptans  

2018 

KC 4.0 

Prof. H. Thunman 

Prof. K. Andersson 

Acc. Prof. F. Lind 

 



En värld i förändring skapar behov av teknikutveckling och forskning 

- Klimatmål, max 2 ºC till 2050, fossilfri fordonsflotta 2030 

 

- Sveriges mål 80 – 100 % CO2 reduktion 

 

- Cirkulär ekonomi 



- Kräver omfattande förändringar av energisystemet och omvandlingstekniker 

 

- I princip all industri- och transportsektor måste innefattas i förändringen (värme & 
kraft, cement, petrokemi, massa etc.) 

 

- Intermittent elproduktion (sol, vind etc.) skapar utmaningar  

 

- Flexibilitet och cirkulär ekonomi kommer vara avgörande för framtidens 
omvandlingstekniker 

 

- Kommer också kräva förändring i KC                KC 4.0 

 

En värld i förändring skapar behov av teknikutveckling och forskning 



Omställning till hållbar energi- och resursanvändning 

• Ny effektiv och flexibel teknik för bränsleomvandling, 
återvinning och gasrening efterfrågas 
 

• Förståelse för masstransport och förbränningskemi under 
relevanta förhållanden är avgörande för teknikutveckling 
 

• Ett nära samarbete mellan industri, samhälle och akademi är 
avgörande för utvecklingen 

 

• Den nya multibränslepannan utgör en nyckelkomponent i vår 
forskningsvision 
 

• Pellets utgör ett praktiskt bränsle med högt värmevärde och 
kvalitet, ur ett forskningsperspektiv är det optimalt 

 

 

 

 

 



Vad innebär KC 4.0 

Möjliggör flexibilitet att studera omvandlingstekniker som kommer kunna bidra till att nå våra klimatmål 
 

• Petrobio erbjuder en helt unik anläggning med t.ex. 

mätmöjligheter från alla fyra håll i eldstaden 

 

• Möjliggör integration av befintliga anläggningar 

 

• Nya möjligheter att studera flamförbränning och 

gasrening. Utv. av befintlig och helt ny teknik  

 

• Uppskalning av Kemcyklisk förbränning och forskning 

med syrebärande bäddmaterial för koldioxidavskiljning 

 

• Ökad möjlighet att studera indirekt förgasning och 

återvinning av t.ex. plast 

 

• Erbjuda industriella partners en unik testbänk 
 



Anläggningsbeskrivning 
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Specifikation och syfte 

• Primärt syfte: Forskning på flamförbränning och 

flammans olika faser 

• Sekundärt syfte: Produktion av el och värme 

 

• Specifikation 

• Ångpanna (40 Bar, 400°C), vertikal flamma 

• Bränsle: Pellets, bio olja, gasol & produktgas 

• Mätuttag 56 st i tryckkärl & brännare 

• Beställarens krav på teknisk utformning gav stor 

innovativ frihet, och värderades högt i utvärderingen 

• Stor vikt vid åtkomst och layout: Eldstaden har åtkomst 

på fyra sidor 

• Styrning inkluderar stora möjligheter till loggning och 

rapportgenerering av processvärden 

 

 

 



Bränslehantering och Brännare 

• Pelletssilo, 90 m3 

• Kvarnsystem samt viktbaserad dosering 

• Blåsmaskin 

• Brännare, PTOG6, 6 MW, toppmonterad, 
kombi för pulver och olja, förberedd för gas 

• Styrning PMS 20 

• SIL 2 klassning på instrumentering och ventiler 

 

 

 

 

 



Panna 

• Vattenrörspannan på 6 MW levereras av Boiler Works och är speciellt 
designad för ändamålet. 40 bar, 400 °C. Ca 2,5 x 2,5 x 8 m 

• Screen samt 2 överhettare i första draget, konvektion samt 2 ekobankar i 
bakre draget, Förberedd för askutmatning 

• Ångsystem  

• Matarvattentank inkl. pumpsystem 

• Kemikaliedosering (spädvatten) 

• Dumpkondenssystem 

• Textilt spärrfilter, med askutmatning och rökgasfläkt 

• Säkerhetsventiler och sotblåsning 

 

 

 



Styrsystem: PMS 20 SCADA / Cactus 

• Petro PMS20, med koppling mot befintligt 
Cactus-system 

• Typgodkända säkerhetsblock 

• Fjärrkoppling, möjlighet till uppkoppling i 
anläggning och mot Petro 

• Kontrollsystem för effektivitet, säkerhet och 
miljöprestanda 

 

 



Layout 

Chalmers Layout pulver 2017-09-13.mp4


Vision och användning i framtiden 
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Vad kan KC 4.0 erbjuda industri och andra forskargrupper 

Selektiv 

oxidation 

Vi kan för första gången samla all forskningsverksamhet på ENTEK i KC  

CLC Oxy-Fuel 

CLTR 
OCAC 

Förgasning 

• Anläggningsskala där resultat kan 
överföras till industriella processer 
 

• Hög flexibilitet och tillgänglighet för 
forskare och industri 
 

• Stark kompetens inom 
förbränning/förgasning/gasrening 
 

• Avancerad mätutrustning och 
mätinfrastruktur 
 

• Forskare och forskningsingenjörer  



Långsiktigt mål med KC 4.0 

• Utveckling av helt ny teknik för flexibel 
omvandling av fasta bränslen och 
avfallsströmmar till användbara 
energibärare (el, gas, syngas, ånga, 
fjärrvärme) 

 

• Separation av emissioner som Nox och 
SOx till  rena strömmar för användning i 
nya produkter (svavelsyra, 
salpetersyra) CO2 

 

• Separation av oorganiska komponenter 
vid olika oxidationstal för återvinning, 
speciellt metallåtervinning 

 



Selektiv oxidation av bränsle och avfall 



Klimatsmart forskning för Framtiden! 
 

TACK för oss! 
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