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Förord 
 
Miljöfrågor har blivit allt mer intressanta för oss under utbildningens gång och är även en 
relevant utmaning i dagens samhälle. Därför har vi valt att skriva detta examensarbete och 
fördjupa oss inom flygets miljöområde. 
 
Härmed vill vi tacka ett antal personer som har hjälpt och stöttat oss under arbetets gång. Ett 
stort tack till Kjell-Åke Brorsson som har varit vår handledare och även Eva Thorin som är 
professor och Valentina Zaccaria som är forskarassistent vid Mälardalens högskola har hjälpt 
oss genom att ställa upp för intervjuer samt väglett oss med forskningen inom ämnet. 
 
Västerås 2018-03-27 
 
Abbas Heidari och Javid Sarwari 
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Sammanfattning 
 
Nuvarande Auxiliary Power Unit (APU) bidrar mycket negativt till växthuseffekten i form av 
emissionsutsläpp och även i form av buller och är dessutom mycket tunga. Behovet av mer 
elektricitet ökar i flygplan och därför vill stora flygplanstillverkare såsom Boeing och Airbus 
övergå till more electric aircraft (MEA) vilket är lättare och har mindre miljöpåverkan. Syftet 
med detta arbete är att undersöka möjligheterna av att ersätta dagens traditionella APU mot 
bränsleceller. I detta arbete presenteras sex olika bränslecellstyper som finns på marknaden 
och används kommersiellt inom olika områden. Vi har analyserat och undersökt de 
lämpligaste bränslecellstyper för applicering och därefter har vi valt att implementera SOFC-
GT Hybridsystemen. Vi har undersökt och jämfört båda systemens för- och nackdelar. 
Metodmässigt används bland annat FOI3-Metoden och Safran & Honeywell för beräkningar 
av utsläpp av emissioner för samtliga system. Slutligen har vi analyserat och undersökt 
skillnader i utsläpp av emissioner, buller och vikt för båda systemen. 
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Abstract  
The current Auxiliary Power Unit (APU) contributes a lot to the greenhouse effect in terms of 
emissions, and in the form of noise and also is very heavy. The need for more electricity has 
increased in aircrafts and therefore major aircraft suppliers like Boeing and Airbus want to 
switch to more electric aircraft (MEA) which is lighter and has less environmental impacts. 
The purpose of this work is to investigate the possibilities of replacing today's traditional 
APU with fuel cells. In this work presents six different common fuel cell types which used 
commercially in various areas in the market. We have also analyzed and investigated the 
most suitable fuel cell types and have chosen to apply the SOFC-GT Hybrid Systems. We 
have investigated and compared both systems with pros and cons. We have used different 
methods in this work including the FOI3-method and Safran & Honeywell for calculations of 
emissions for all systems. Finally, we have analyzed and investigated the emissions, noise 
and weight for both systems. 
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1 Inledning 

 1.1 Bakgrund 
Global uppvärmning 
 
Miljö- och klimatfrågor blir allt viktigare i dagens samhälle, eftersom användningen av 
fossila bränslen påverkar jordens växthuseffekt negativt. När fossila bränslen såsom olja, kol, 
och naturgas förbränns, bildas det koldioxid (CO2) och andra växthusgaser som i sin tur har 
en påverkan på miljön och klimatet. Växthuseffekten är en naturlig process och när utsläppen 
av växthusgaser ökar, leder det till att mer värme stannar kvar på jordklotet. Av de 
växthusgaser som bildas vid förbrukning av fossila bränslen är koldioxid (CO2) den gas som 
främst bidrar till växthuseffekten. När jordens temperatur stiger, leder det till 
klimatförändringar och ett ökat antal naturkatastrofer. [1, s.1-11] 
 
De växthusgaser som finns i jordens atmosfär, är nödvändiga för att liv ska kunna existera på 
jorden. Utan växthusgaser skulle jorden vara 30 grader kallare än dagens temperatur och de 
växthusgaser som finns i atmosfären är koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas (N2O) och 
vattenånga. Dessa gaser har olika livslängd och påverkar miljön i olika grad. När fossila 
bränslen används bildas växthusgaser som restprodukt och deras mängd ökar i atmosfären. 
Detta leder i sin tur till den värme som jorden erhåller från solen plus att jordens egen värme 
hindras från att stråla ut i rymden, eftersom växthusgaserna fungerar som ett täcke runt 
jordens atmosfär. Intensivt jordbruk och avverkning av skog bidrar också till utsläpp av 
växthusgaser. [2, s.1] 
 
Sedan mitten av 1800-talet har koldioxidhalten ökat med cirka 35 procent i atmosfären och 
som följd av detta har jordens medeltemperatur ökat med cirka 0,7 grader sedan början av 
1900-talet. Detta beror på att fossila bränslen i stor utsträckning fortfarande används som den 
huvudsakliga energikällan [1, s.1-11]. Figur 1 visar hur utsläppen av växthusgaser påverkar 
jordens klimat [3, s.1].  
 
 
 

 
Figur 1: Växthuseffekten påverkar jordens klimat. [3, s.1] 
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Det som visas i figur 1 är att inte all solstrålning absorberas av jorden utan en viss del 
reflekteras tillbaka till rymden. Växthusgaser som finns i atmosfären förhindrar denna 
process, vilket då leder till att mer värme stannar kvar på jorden och förorsakar 
klimatförändringar och naturkatastrofer. För att förhindra detta måste användningen av 
fossila bränslen minska. [3, s.1] 
 
För att förstå vad växthuseffekten innebär och hur den fungerar kan man jämföra det med ett 
växthus. Växthusgaserna som finns i atmosfären runt jordklotet fungerar som glaset på ett 
växthus. Ett växthus tar emot solljus och försöker sedan behålla den värmen så mycket som 
möjligt och det fungerar genom att den infraröda strålningen, som kommer från solen fångas 
upp och stannar kvar i växthuset. På samma sätt fungerar växthusgaserna i atmosfären runt 
jorden. [4, s.531]  
 
Vårt klimatsystem består inte bara av atmosfären utan även av hydrosfären, kryosfären, 
landytan och biosfären. Dessa parametrar påverkas av solstrålningen och även av de 
mänskliga aktiviteter som sker. Själva atmosfären består till största delen av gaserna kvävgas 
(N2), syre (O2) och Argon (Ar). Dessa gaser har väldigt lite samverkan med den solstrålning 
som jorden mottager och även den infraröda strålningen som själva jorden avger till rymden. 
Det finns även en annan grupp av gaser i atmosfären och dessa kallas för växthusgaser. 
Egenskapen hos dessa gaser är att de absorberar den infraröda strålningen som jorden 
emitterar och förhindrar att den kommer ut till rymden. Konsekvensen av detta blir att 
jordens temperatur stiger och klimatförändringar sker. Dessa växthusgaser är koldioxid 
(CO2), metan (CH4), lustgas (N2O) och ozon (O3). En av de främsta anledningarna till att 
dessa gaser bildas är användningen av fossila bränslen, vid förbränning av fossila bränslen 
bildas växthusgaser som restprodukt och spelar en viktig roll för klimatet och dess 
förändringar.  [5, s.87]    
 
Vattenånga (H2O) är en naturlig växthusgas som också finns i atmosfären och hindrar att 
jordens infraröda strålning kommer ut till rymden genom att absorbera och skicka tillbaka 
den. Solen skickar både korta och långa strålningar. Vattenånga (H2O), koldioxid (CO2) och 
ozon (O3) absorberar även solens korta strålningar. [5, s.88]     
 
Växthusgasen ozon (O3) har både en positiv och negativ inverkan på klimatet. Ozon (O3), 
som befinner sig i nedre delen av atmosfären, hindrar jordens värmestrålning att komma ut i 
rymden. Det ozonlager, som finns högre upp i stratosfären, har en positiv inverkan för oss på 
jorden eftersom det hindrar den skadliga ultravioletta strålningen från solen och övriga 
rymden att nå jorden. Om ozonlagret minskas i stratosfären, innebär det bland annat att 
människor lättare kan få hudcancer på grund av den ultravioletta strålningen. [5, s.88]   
 
Vatten är den starkaste växthusgasen som finns och den förekommer i olika former såsom 
vattenånga, molndroppar och iskristaller. Vatten har en central roll i klimatsystemet, eftersom 
den förekommer i olika former och beroende av formen, absorberar den eller frigör energi. 
Förutom alla dessa växthusgaser finns det också fasta och flytande partiklar i atmosfären så 
kallade (aerosoler). De tar upp den inkommande strålningen från solen och även den strålning 
som jorden skickar, vilket sker i en komplex process. [5, s.88] 
 
Vårt klimatsystem drivs av energin från solen. Inte all strålning från solen är synlig utan 
hälften av den utgörs av den infraröda strålningen, som det mänskliga ögat inte kan se. Jorden 
mottager cirka 342 Watt per kvadratmeter av solstrålning varje år. Det är dock endast 168 
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Wm−2 som verkligen når jordytan och värmer upp den eftersom cirka 31 procent av 342 Watt 
reflekteras direkt tillbaka ut till rymden. Resterande del tas delvis upp av atmosfären och 
därmed är det endast 168 Wm−2 som verkligen når jordytan. Av den värmestrålningen avger 
sedan jorden en viss del tillbaka och detta energiutbyte är anledningen till att bland annat 
temperaturen sjunker ju högre upp i atmosfären man kommer. [5, s.89]  
 
Det måste finnas en balans mellan den inkommande solstrålningen och den värmeenergin 
som själva jorden emitterar. Klimatsystemet på jorden måste kunna avge 235 Wm−2 av 
solstrålningen tillbaka till rymden för att klimatet ska hålla en stabil nivå. [5, s.89]  
 
Endast 168 Wm−2 av solstrålningen når jordens yta och värmer upp den. Resterande del av 
strålningen absorberas och reflekteras tillbaka till rymden av atmosfären och molnen. Jorden 
avger också värme till atmosfären och rymden, bland annat i form av vattenånga och 
infrarödstrålning. [5, s.90]  
 
Växthuseffekten är en naturlig process genom att de växthusgaser som finns i atmosfären 
håller kvar värmen som jorden emitterar. Detta är anledningen till att temperaturen på jorden 
stiger och klimatförändringar sker. Mänskligheten har alltid påverkat klimatet och miljön på 
jorden. Sedan mitten av 1700-talet, då den industriella revolutionen tog fart, har mänskliga 
aktiviteter påverkat klimatet och miljön. Förbränning av fossila bränslen har varit en av de 
största orsakerna till detta, eftersom den påverkar atmosfärens naturliga sammansättning. 
Fossila bränslen används fortfarande idag som en av de främsta energikällorna.  [5, s.89–92]   
 
Flygets miljöpåverkan 
 
Flygbranschen är inget undantag när det gäller utsläpp av växthusgaser, som påverkar 
växthuseffekten negativt. Flyget står för cirka 2–3 procent av det totala globala utsläppet av 
koldioxid (CO2). [6, s.1]  
 
Vid förbränning av jetbränsle bildas det olika växthusgaser som släpps ut och påverkar 
miljön i olika grad. De växthusgaser som bildas är koldioxid (CO2), vattenånga (H2O), 
kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO), svaveloxider (SOx), oförbrända kolväten (HC), 
flyktigt organiskt material (VOC), partiklar (P) och andra spårelement. Koldioxid (CO2) och 
vattenånga (H2O) står för cirka 99 procent av flygets utsläpp och de övriga växthusgaserna 
för cirka 1 procent. Dessa växthusgaser påverkar växthuseffekten negativt. Hälsoproblem 
uppstår också hos människor och djur eftersom luftkvalitén försämras. [7, s.17]  
 
Utsläpp av avgasemissioner från flygplan på flygnivåer över 8000 meter bidrar till den s.k. 
höghöjdseffekten. Utsläpp på nämnda höjder fördubblar klimatpåverkan och detta sker främst 
på grund av att kväveoxider (NOx) och vattenånga (H2O) bildas och släpps ut i atmosfären 
samt att kväveföreningarna omvandlas till lustgas vilken påverkar ozonskiktet negativt. Dock 
forskarna är inte eniga om hur stor andel av kväveoxider (NOx) bidrar till miljöpåverkan på 
höga höjder [8, s.1]. När syret i luften reagerar med kväve vid hög temperatur, bildas det 
kväveoxid och kvävedioxid, vilka gemensamt benämns kväveoxider. Detta sker vid 
förbränning av fossila bränslen och påverkar ozonskiktet i atmosfären samt miljön och hälsan 
hos oss människor på ett negativ sätt. [9, s.1] 
 
Globalt har de totala utsläppen ökat och utsläppen från flygbranschen beräknas öka beroende 
av att passagerar- och fraktvolymen växer varje år. Från år 1990 till 2010 har flygbranschens 
utsläpp på globalnivå ökat med 40 procent. Prognoser för de kommande 20 åren visar att 
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passagerar- och fraktvolymen kommer att öka med 4 procent per år. Detta leder till att 
branschens utsläpp kommer att fortsätta att växa, eftersom trafiktillväxten bedöms överstiga 
förväntade effektiviseringar via teknikutveckling. Om förväntade prognoser för 
flygbranschen inträffar kommer bränsleförbrukningen att öka med 200 procent de kommande 
30 åren. Eftersom flygbranschen är utpräglat internationell, måste processer, riktlinjer och 
styrmedel tas fram på globalnivå om flygbranschen ska kunna reducera påverkan på klimatet 
i framtiden. [10, s.4] 
 
När det gäller den privata konsumtionen av flygresor, stod svenska hushåll för 17 procent av 
växthusgasutsläppen år 2015. Flygbranschen har idag både ett kortsiktigt och ett långsiktigt 
mål att arbeta mot för att minska utsläppen och nå det uppsatta två-graders målet. Branschen 
har gett International Aviation Transport Association (IATA) i uppdrag att arbeta med målen 
och se till att de uppfylls. Det kortsiktiga målet handlar om att branschen ska nå ett 
koldioxidneutralt tillstånd år 2020 och därefter fokusera på att reducera utsläppen med 50 
procent fram till år 2050. Organisationen International Civil Aviation Organisation (ICAO) 
har lagt fram ett internationellt förslag om utsläppsstandard för nya flygplan som kommer ut 
på marknaden från år 2023. [10, s.4, s.15] 
 
I Sverige kommer en tredjedel av utsläppen från transporter inom landet. Det är från 
personbilar, lätta och tunga lastbilar, bussar, mc och mopeder, tåg samt flyg och sjöfart. År 
2015 släppte inrikesflyget ut 511 tusen ton koldioxidekvivalenter och vägtrafiken 16 955 
tusen ton koldioxidekvivalenter bara för att få en uppskattning av skillnaden. [11, s.1] 
 
Figur 2 visar utsläppet av växthusgaser mellan olika transportsektorer i Sverige från år 1990 
till 2015. I figuren framgår det tydligt att det är vägtrafiken som släpper ut mest växthusgaser 
jämfört med övriga sektorer. [11, s.1] 
 
 

   

 Figur 2: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. År 1990 till 2015. [11, s.1] 
 
Buller från flygplanets motorer är ett annat problem som påverkar hälsan hos människor 
negativt. De människor som utsätts för kort och långvarigt flygplansbuller kan senare få 
problem med hälsan. Hälsoproblem som kan uppstå är svårare inlärningsförmåga, 
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sömnproblem, högt blodtryck och andra mentala problem. Enheten för att mäta ljud är 
decibel (dB) och i flygets fall utgår man ifrån vilka frekvenser, som känns störande för det 
mänskliga örat. [7, s.11–12]  
 
Det finns två sätt att mäta flygplansbuller och analysera vilken påverkan det har på miljön. 
Det första sättet att mäta bullret är från ett enskilt flygplan under en flygning. Det andra sättet 
är att mäta hur flygplansbuller påverkar hälsan om man utsätts för det under en längre 
tidsperiod. Buller från flygplan är mer störande på natten än på dagen och för att kartlägga 
bullret bättre mäter man det som sker under dagen, kvällen och natten var för sig i Sverige 
och Europa. Det buller som sker under kvällstid ges ett påslag på 5dB och under natten 10dB. 
Mellan 10 till 27 procent av befolkningen i EU upplever flygplansbuller över 55dBA som 
väldigt störande. [7,  s.11] 
 
Auxiliary Power Unit (APU)  
 
Auxiliary Power Unit (APU) är en liten gasturbin, som normalt är placerad längst bak i 
flygplanets stjärtparti. Kommersiella flygplan inom segmentet jet och turboprop är alltid 
utrustade med APU. APU:n drivs med jetbränsle och släpper ut växthusgaser som 
restprodukt, vilket påverkar växthuseffekten och klimatet negativt. APU:n bidrar med cirka 
5–10 procent av de totala utsläppen som varje flygplan orsakar på flygplatser. Eftersom de 
flesta flygplatserna arbetar med att reducera utsläppen från flyget är det därmed viktigt att 
nya teknologier utvecklas och implementeras för att minska utsläppen från flyget. [12, s.1] 
 
I takt med att flygplanen blivit mer komplexa har behovet av en kraftkälla som förser 
flygplanets system med elektricitet, när flygplanet står på marken och huvudmotorerna är 
avstängda, blivit nödvändig. APU:n förser flygplanets elektriska, hydrauliska och 
pneumatiska system med elektricitet.  Flygplanet är därmed självförsörjande och inte i behov 
av en extern strömkälla på marken. [13, s.13]   
 
Bränsleceller  
 
Bränsleceller är ett intressant energiområde, eftersom de restprodukter som bildas vid 
användning av väte som bränsle utgörs av vatten och värme. De har en ytterst begränsad 
påverkan på växthuseffekten och klimatet.    
 
Det finns många olika typer av bränsleceller och av dem finns det sex olika typer som är mest 
intressanta för marknaden och som är under utveckling. Det som skiljer dem klassas i olika 
kategorier beroende på vilken typ av elektrolyt som används. Elektrolyten kan vara flytande, 
fast eller smält; alkalisk, neutral eller sur; eller polymer, kemisk substans eller keramik.  
[14,  s.8–12]  
 
Det finns både för- och nackdelar med olika bränsleceller. Eftersom bränsleceller är en 
ganska ny teknik, är de fortfarande under utveckling och därför är kostnaderna största 
utmaningen i nuläget. Tillämpningsområdena är väldigt breda för bränsleceller och därför kan 
de användas både stationärt och mobilt. Djupare förklaring om olika typer av bränsleceller tas 
upp senare i arbetet. Bränsleceller är effektivare jämfört med traditionella kolv- och 
turbinmotorer. En annan fördel med bränsleceller är att de är kompakta och saknar många 
rörliga delar. Därmed minskar underhållskostnaderna och tekniken bidrar till ökad hållbarhet. 
Olika bränsleceller använder olika typer av bränslen men är ändå miljövänligare än 
fossildrivna bränslen. Det blir zero emission om väte används som bränsle i bränsleceller, 
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eftersom restprodukterna bara blir vatten och värme/energi genom de kemiska reaktionerna.  
[15,  s.23]  
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1.2 Problemställning 
Flygbranschen växer hela tiden, eftersom det är fler människor som vill resa. Detta medför 
ökad mängd utsläpp av växthusgaser, som påverkar klimatet och miljön negativt. Flyget 
släpper ut emissioner även när flygplanet står på marken och motorerna är avstängda. APU 
(Auxiliary Power Unit) är en mindre gasturbin, som normalt är placerad längst bak i 
flygplanets stjärtparti. Den drivs av jetbränsle som i sin tur släpper ut emissioner och 
påverkar miljön. Vår huvudfråga är om det är möjligt att ersätta APU:n med bränsleceller 
eller en kombination av båda systemen så att man får ett hybridsystem. Dessa förändringar 
antas minska utsläppen mycket och därmed vara bättre för miljön. 
 
Följande frågeställningar har identifierats: 

1. Är det möjligt att ersätta dagens APU-system med ett SOFC-GT Hybridsystem? 
2. Vilka för- och nackdelar finns det med respektive system? 
3. Hur påverkas miljön i form av emissioner från respektive system? 
4. Vilka utmaningar finns det för att övergå till bränsleceller eller ett hybridsystem? 

1.3 Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att analysera hur Auxiliary Power Unit (APU) påverkar 
klimatet och miljön i form av utsläpp samt vilka förutsättningar som finns att byta ut systemet 
mot bränsleceller. Vidare ska vi analysera deras för- och nackdelar samt förutsättningar att 
ersätta dagens APU-system med en lämplig typ av bränslecell eller ett kombinerat 
hybridsystem som består av både bränslecell och gasturbin. 

1.4 Avgränsningar 
Vid undersökning av olika typer av bränsleceller har vi valt den som bedömts vara mest 
lämplig att utveckla för den typ av flygplan som vi valt. Vi har avgränsat oss till att enbart 
undersöka en specifik flygplansmodell inom den civila luftfarten för att sedan kunna göra en 
jämförelse med det nuvarande APU-systemet och bränsleceller ur ett miljöperspektiv. 
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2 APU och bränsleceller 

2.1 APU 
Det elektriska systemet hos turbojetflygplan skiljer sig jämfört med mindre flygplan främst 
på grund av att stora trafikflygplan använder växelström som primär strömkälla. [16, s. 551] 
Auxiliary Power Unit (APU) är en gasturbin som normalt är placerad längst bak i flygplanets 
stjärtparti och drivs av jetbränsle Jet A1. Den förser flygplanet med följande funktioner när 
den står på marken och i vissa fall i luften [12, s.1]: 
 

• Pneumatisk tryckluft för start av flygplanets motorer.  
• Hydraulisk kraft för flygplanets system.  
• Elektricitet till flygplanet när motorerna är avstängda.  
• Vid nödsituationer i luften då flygplanets motorer inte kan producera elektricitet kan 

APU:n förse flygplanet med ström för nödvändiga system.  

APU:n står för mellan 5 till 10 procent av det totala emissionsutsläppet från ett flygplan. 
Flygplatserna har infört hårdare regler och krav på flygbranschen för att kunna minska 
utsläppen, vilket medför att APU-systemet måste utvecklas för att möta miljömålen och 
kraven när det gäller utsläpp av emissioner [12, s.1]. I figur 3 visas APU:s position hos 
flygplanet Bombardier Global Express samt hur man kommer åt den. Figur 3 visar hur 
APU:n är placerad hos de flesta kommersiella flygplanen, längst bak i flygplanets stjärtparti. 
Bilden visar APU:s placering från tre olika vinklar, högst upp till vänster visas avgasröret och 
dörrarna för hur man kommer åt systemet. Vidare visas en ännu mer detaljerad ritning om 
systemets placering och delsystem. [17, s.2] 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Flygplanets stjärtparti med APU, dess avgasrör och hur man kommer åt den. 
Flygplansmodellen är Bombardier Global Express. [17, s.2] 
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APU är en gasturbin som kan producera mycket kraft i relation till sin låga vikt, vilket är en 
viktig faktor inom flyget. Turboaxelmotor är den mest förekommande motordesignen för en 
APU och den drivs av jetbränsle, vilket är samma bränsle som flygplanets huvudmotorer 
använder. Gasturbinen kan producera cirka 600 hästkrafter vilket är mycket med tanke på 
dess storlek och vikt. [13, s.13]  

Konstruktionen gör motorn väldigt flexibel, vilket möjliggör att kompressorn inte blir 
påverkad av de belastningsförändringar som sker hos motorn som i sin tur driver övriga delar 
via växellådan. Motorn är konstruerad för drift med konstant varvtal, vilket är fördelaktigt då 
APU:n driver en generator i flygplanet som därmed kan hålla en konstant frekvens. [13, s.13]  

Vissa flygplan använder sig av tryckluft från APU:ns kompressor för att förse flygplanet med 
pneumatik. För den här typen av motor är det vanligt att driva en separat lastkompressor för 
att utföra uppgiften. [13, s.13] 

APU:n är även konstruerad för att kunna användas i luften vid nödsituationer då flygplanet är 
i behov av ström för sina nödvändiga system. Detta behov har blivit vanligare, speciellt för 
tvåmotoriga flygplan som flyger långa sträckor under ETOPS regleringar. ETOPS står för 
Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards, som innebär att 
tvåmotoriga flygplan får flyga långa sträckor. Då är det viktigt att ha APU:n som backup vid 
nödsituationer om man skulle få motorbortfall i luften. [13, s.13–14]    

Tanken med APU är att hålla konstruktionen så enkel som möjligt och att den ska vara 
pålitlig samt kunna startas på höga höjder. Orsaken till att APU:n är placerad längst bak i 
flygplanskroppen är att risken för den personal som arbetar runt flygplanet ska minimeras ur 
skadesynpunkt. APU:n startas med batterier som finns ombord på flygplanet. Efter att APU:n 
har startats, måste dess varvtal och temperatur stabiliseras innan användning. APU:n används 
under start- och taxningsfasen och vid nödsituationer uppe i luften. [13, s.13–14]  
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2.2 Bränsleceller 

2.2.1 Introduktion bränsleceller 
 
En bränslecell använder den kemiska energin hos förnybara bränslen såsom väte eller annat 
bränsle för att rent och effektivt producera el. Restprodukterna från väte blir el, värme och 
vatten. Bränslecellstekniken kan tillämpas inom många olika områden såsom att förse ett 
stort kraftvärmeverk eller bärbara datorer med elektricitet.[14, s.8]. Värmekraftverk är 
samlingsbenämningen på anläggningar som genererar el genom en värmeprocess. [18] 

 
Användningsområden för bränsleceller är väldigt breda och kan därför tillämpas för 
transporter, materialhantering, stationära, bärbara och även som ett nödvändigt back-up 
system för att producera elektricitet. Fördelar med bränsleceller, jämfört med de nuvarande 
konventionella och fossildrivna bränslen som används i många värmekraftverk och 
personbilar, är att effektiviteten hos bränsleceller är betydligt högre än förbränningsmotorer. 
Effektiviteten kan vara upp till 60 procent vid omvandling av kemiska energi till elektricitet. 
Utsläppen från vätedrivna bränsleceller utgörs enbart av destillerat vatten. Därutöver är de 
tysta, eftersom de har få rörliga delar. [14, s.4]  

2.2.2 Hur fungerar bränsleceller?  
Bränsleceller fungerar i princip som batterier utom att de inte är laddningsbara och att 
produktionen av el och värme är beroende av bränsleförsörjning. Därutöver går det inte att 
lagra energin på samma sätt som i batterier. En bränslecell består av två elektroder, en 
negativ elektrod eller anod och en positiv elektrod eller katod och emellan dem en elektrolyt. 
Anoden förses med exempelvis väte och katoden förses med luft. Det finns en katalysator i en 
vätedriven bränslecell som vid anoden delar vätemolekyler i protoner och elektroner som går 
olika vägar till katoden. Vidare leds elektronerna till en krets, som producerar elektricitet och 
protonerna går genom en elektrolyt till katoden där vatten och värme skapas som 
restprodukter. [14, s.8–9]  
 
Bränsleceller fungerar på ett liknande sätt som batterier. Den består av fyra olika delar som 
visas i figur 4 där bränslecellen förses med en negativt laddad elektrod som kallas för anod 
och syret förses med en positivt laddad elektrod som kallas för katod. Det finns en elektrolyt 
emellan som separerar de två elektroderna och en extern elektrisk krets som förbinder två 
elektroder. [14, s.9] 

 
 
 
 
 

       
 
 
 

 
 
 

Figur 4: Schematic illustration of a single cell. [14, s.9]  
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2.2.3 Olika typer av bränsleceller 
 
Det finns många olika bränsleceller på marknaden och de indelas beroende på vilken typ av 
elektrolyt som används. Mot bakgrund av denna indelning redovisar vi vilka typer av 
elektrokemiska reaktioner som sker i celler samt vilka temperaturintervaller som är aktuella 
för respektive cell. Tillämpningen av olika celler påverkas av vilken typ av katalysator och 
bränsle som används. På marknaden finns det sex olika typer av bränsleceller som är under 
utveckling med olika begränsningar och för- och nackdelar samt deras tillämpningsområden. 
[14, s.12–13]   
 
Bränsleceller kan delas i två grupper efter sin temperatur enligt nedan. [15, s.15] 
 
Låg temperatur 
 

• Alkalisk bränslecell (AFC), 50–200 °C 
• Bränslecell med membran för proton utbyte (PEMFC), <100 °C 
• Metanol bränslecell (DMFC), <100 °C 

 
Hög temperatur 
 

• Fosforsyra bränslecell (PAFC), 200–250 °C 
• Smältkarbonat bränslecell (MCFC), 600–700 °C 
• Fastoxid bränslecell (SOFC), 800–1100 °C 
 
Figur 5 visar de 6 olika bränslecellers applikationsområden samt fördelar med de olika 
bränsleceller.  
 

Figur 5: Chart to summarize the applications and main advantages of fuel cells of 
different types, and in different applications. [15, s.23]  
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2.2.3.1 PEM-bränsleceller (Polymer electrolyte membrane) 
 
PEM-bränsleceller har många fördelar och de viktigaste är att de är enkla, lätta, kompakta 
och har även en låg volym jämfört med andra vanliga bränsleceller på marknaden.  
Eftersom bränslet i denna typ av bränsleceller endast är rent väte (H) och syre (O) från luften, 
kommer de inte att bidra negativt till miljön och utsläppen utgörs endast av vatten och 
energi/värme. En annan sak som är positiv med PEM-bränsleceller är att de opererar mellan 
temperaturer 60–80 °C som leder till kortare uppvärmningstid vilket i sin tur medför snabbare 
start av systemet. [14, s.13–17] 
 
En stor nackdel med PEM-bränsleceller är att materialet som används för att tillverka 
katalysatorn består av ädelmetaller såsom platina vilket leder till ökad kostnad. Katalysator 
används i både anod och katod i bränslecellsystemet för att fördela elektroner och protoner. 
PEM-bränsleceller är känsliga för bränsleföroreningar. PEM-bränsleceller har ett 
effektområde på 1-100kW. Dessa bränsleceller har ett brett tillämpningsområde inom både 
stationära och bärbara applikationer exempelvis för personbilar och bussar. [14, s.13–17] 
I den kemiska reaktionen som sker i bränslecellen reagerar väte (H2) vid anoden och 
omvandlar vätemolekylerna till positiva vätejoner (H+) och negativa elektroner (e-) och 
därefter frigörs energin/värmen. Därefter går vätejoner genom en elektrolyt till katoden 
samtidigt som syre kommer in i bränslecellen. Restprodukten av denna kemiska reaktion 
mellan väte och syre blir vatten enligt den kemiska reaktionen. [14, s.13] 
 
Den kemiska reaktionen vid anod: 2H2 ® 4H+ + 4e- 
Den kemiska reaktionen vid katod: O2 + 4H+ + 4e- ® 2 H2O  
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2.2.3.2 AFC (Alkaline fuel cells) 
 
AFC (Alkaline Fuel Cell) benämns även alkalisk bränslecell, eftersom den elektrolyt som 
används för systemet är gjord av kaliumhydroxid som är alkalisk. Den temperatur som dessa 
bränsleceller opererar vid ligger mellan 50 – 200 0C och därför klassas de inom 
lågtemperaturgruppen. Fördelarna med dessa bränsleceller är kostnaderna, eftersom det inte 
används dyrt material i tillverkningen av bränslecellerna. Det kan användas mindre av dyra 
ädelmetaller silver, nickel och kobolt vid tillverkning av katalysatorn vilket leder till lägre 
tillverkningskostnad. Elektrolyten görs av billig kaliumhydroxid och elektroderna görs av 
billig kol-plast som också leder till lägre kostnader. En annan fördel med dessa bränsleceller 
är dess verkningsgrad, som är upp till 60 procent. Största nackdelen med alkaliska 
bränsleceller är att de är oerhört känsliga mot koldioxid (CO2) och den minsta mängden av 
koldioxid kan förgifta systemet. Applikationsområden är mest stationärt och har sedan länge i 
praktiken tillämpats inom rymdforskning i NASA i USA. De kan även tillämpas med system 
med ren vätgas och syrgas exempelvis koppling med solceller och elektrolysrör.  
[14, s.24–26] 
 
I alkaliska bränsleceller är den kemiska reaktionen olika vid olika elektroder och 
hydroxigruppen (OH-) joner är tillgängliga och reagerar med väte. När reaktionen mellan väte 
och anod sker, blir resultatet energi/värme och elektroner och restprodukten blir vatten. 
Kemisk reaktion vid anod: 2H2 +4OH-® 4H2O + 4e-. Kemisk reaktion vid katoden ser ut på 
följande sätt, där syre reagerar med elektroner som är tagna ifrån elektroden och vatten ifrån 
elektrolyten och bildar nya hydroxidgrupp (OH-) joner. Den kemiska reaktionen vid katod: 
O2 + 4e- +2H2O® 4 OH-  [14, s.4] 

 
Hydroxidgrupp är atomgrupp där en syreatom (O) är hopbunden med en väteatom (H). [19]   
 
I alkaliska bränsleceller går negativa joner genom en elektrolyt från katod till anod där de 
kombineras med väte och restprodukten blir vatten. [14, s.24] 
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2.2.3.3 PAFC (Phosphoric acid fuel cells) 
 
PAFC (Phosphorus Acid Fuel Cell) benämns även fosforsyrabränslecell. PA-bränsleceller 
anses vara den första generationen som används kommersiellt idag. Bränslecellerna tillhör 
högtemperaturgruppen, eftersom operationstemperaturen ligger mellan 200–250 0C. 
Verkningsgraden för dessa bränsleceller är mellan 35–42 procent om de endast används 
stationärt för elproduktion. Om restprodukten värme utnyttjas i kombination med 
värmekraftverk, kan verkningsgraden höjas upp till 85 procent. Nackdelarna med PA-
bränsleceller är bland annat stor volym och hög vikt. Även katalysatorn kräver stor volym av 
dyra ädelmetaller såsom platina vilket leder till högre kostnad för tillverkning av dessa 
bränsleceller. Tillämpningsområdena är framförallt stationära men de används även 
kommersiellt inom bilindustrin och för stadsbussar idag. [14, s.26–28]  
 
PA-bränsleceller använder en elektrolyt som är gjord av fosforsyra. Den kemiska reaktionen 
sker på samma sätt som i PEM-bränsleceller. Det sker en kemisk reaktion och väte (H2) 
reagerar vid anoden och omvandlar vätemolekylerna till positiva vätejoner (H+ eller protoner) 
och elektroner(e-) och därmed frigörs värme/energin. De positivt laddade vätejonerna går 
genom en elektrolyt till katoden och samtidigt kommer syre in i bränslecellen. Den kemiska 
reaktionen sker mellan väte och syre och restprodukten blir vatten (H2O). Det ger följande 
kemisk reaktion. [14, s.13] 
 
Den kemiska reaktionen vid anod: 2H2 ® 4H+ + 4e- 
Den kemiska reaktionen vid katod: O2 + 4H+ + 4e- ® 2 H2O 
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2.2.3.4 MCFC (Molten carbonate fuel cells) 
 
MCFC (Molten Carbonate Fuel cell) benämns även smältkarbonat bränslecell. MC-
bränsleceller kategoriseras inom högtemperaturgruppen, eftersom operationstemperaturen 
ligger mellan 600 – 700 0C. Den höga temperaturen leder till både för- och nackdelar. 
Fördelarna blir att man inte behöver använda dyra ädelmetaller för katalysatorn, vilket 
medför lägre kostnad för hela systemet. Smältkarbonatbränsleceller är inte känsliga för 
koldioxid (CO2) och koldioxid kan även utnyttjas som bränsle. Verkningsgraden ligger på 65 
procent om smältkarbonatbränsleceller kopplas till en turbin för elproduktionen. Om 
restprodukten värme/energin utnyttjas i kombination i ett värmekraftverk, kan 
verkningsgraden höjas ytterligare till 85 procent. Nackdelen med dessa bränsleceller är 
ohållbarheten p.g.a. den höga temperaturen, som förkortar livslängden för systemet samt 
leder till slitage av komponenterna. Applikationsområden är främst inom industrin men de 
används även för militära ändamål. [14, s.28–29]  
 
 
MC-bränsleceller skiljer sig från alla andra bränsleceller, eftersom det krävs koldioxid (CO2) 
och katoden kan förses med syre. Koldioxid och syre reagerar med de elektroner som 
kommer från anoden och bildar karbonat-joner (CO3). Dessa karbonat-joner går genom 
elektrolyten till anoden och reagerar med väte och bildar koldioxid och vatten och därefter 
frigörs elektroner. Det ger följande kemiska reaktion [14, s.28–29]:  
 
Den kemiska reaktionen vid anod: 2H2 +2CO32-® 2H2O + 2CO2+ 4e- 
Den kemiska reaktionen vid katod: O2 + 2CO2 + 4e- ® 2 CO32- 

 
I MC-bränsleceller går negativa-joner genom en elektrolyt från katod till anod där de 
kombineras med väte och restprodukten blir vatten.  
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2.2.3.5 SOFC (Solid oxide fuel cells) 
 
SOFC (Solid Oxid Fuel Cell) benämns även fastoxidbränslecell. Fastoxidbränsleceller är inte 
känsliga mot koldioxid (CO2) och kan därmed användas som bränsle för att tillverka väte. 
Eftersom SO-bränsleceller inte blir förgiftade, kan biogas, naturgas och gaser som är gjorda 
av kol användas som bränsle inom systemet. Denna typ av bränslecell opereras under mycket 
höga temperaturer mellan 700 – 1000 0C. De kategoriseras inom högtemperaturgruppen, 
vilket leder till både för- och nackdelar i systemet. Denna typ av bränslecell har ett högt och 
brett effektområde mellan 1kW-2MW. [14, s.30–35, s.14–15] 
 
Fördelarna med fastoxidbränsleceller är att de opererar under hög temperatur upp till 1000 
0C, vilket eliminerar användningen av dyra ädelmetaller i katalysatorn som i sin tur minskar 
kostnader. Fastoxidbränsleceller har även en hög effektivitet av elproduktion upp till 60 
procent. Om restprodukten energi/värme utnyttjas i kombination, kan den ökas till 85 
procent. I denna typ av bränslecell används inte flytande elektrolyt, vilket eliminerar 
användning av korrosionsmaterial och hantering av vatten i systemet. [14, s.30–35, s.14–15] 
 
Nackdelarna med denna typ av bränsleceller är att de opereras under hög temperatur som 
leder till slitage av komponenter i systemet. Detta orsakar en långsammare start, vilket 
innebär att det tar lång tid att värma upp bränslecellerna. Fastoxidbränsleceller kan användas 
inom stationära applikationer och kan även kombineras med andra cykler som till exempel 
hybrid/GT. [14, s.30–35, s.14–15] 
 
Fastoxidbränslecellers elektrokemiska reaktion sker genom att syret och elektronerna som har 
kommit in i bränslecellen både från anoden och katoden reagerar med varandra och bildar 
syrejoner (O=). Dessa syrejoner reagerar med väte som finns i anoden och då bildas vatten 
samtidigt som elektroner frigörs. De elektronerna går i sin tur genom en extern krets till 
katoden och de kemiska reaktionerna upprepas enligt följande [14, s.30]: 
 
Kemisk reaktion vid anod: 2H2 +2O2-® 2H2O + 4e- 
Kemisk reaktion vid katod: O2 + 4e- ® 2 O2-    
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2.2.3.6 DMFC (Direct methanol fuel cells)  
 
DMFC: (Direct Methanol Fuel Cell) benämns även metanolbränslecell. Den opererar i 
temperaturintervallet upp till 100 0C och klassas därmed som lågtemperaturbränslecell. Dessa 
bränsleceller har förmågan att direkt använda väte, som bränsle eller använda väterika 
bränslen såsom kolväte, etanol och metanol. Fördelen med metanolbränsleceller är att de inte 
har lagringsproblem, som de andra bränslecellerna p.g.a. att metanol har högre energidensitet. 
Nackdelen är att de har en långsammare reaktionsförmåga. Tillämpningsområden är i första 
hand för bärbara applikationer, som har ett lågt effektbehov exempelvis mobiltelefoner och 
bärbara datorer alternativ litiumbatterier. [14, s.32–33] 
 
DM-bränslecellers elektrokemiska reaktion liknar PEM- och PA-bränsleceller. DM-
bränsleceller är en del av PEM-bränsleceller där metanol(CH3OH) används som bränsle. 
Metanol går till anoden och det krävs vatten för att en oxidation ska ske och en av 
produkterna av oxidationen är koldioxid (CO2), vilken måste ventileras bort från systemet. 
Andra produkter är elektroner (e-) och vätejoner(H+). Vätejoner(H+) går genom en elektrolyt 
och elektroner (e-) går genom en extern krets till katoden. Vid katoden sker en kemisk 
reaktion mellan vätejoner och elektroner och syre från luften och restprodukten blir vatten. 
Den kemiska reaktionen upprepas enligt följande [14, s.22]:  
 
Kemisk reaktion vid anod: CH3OH + H2O ® 6H+ + 6e-+ CO2 
Kemisk reaktion vid katod: 1,5O2 + 6H+ + 6e- ® 3 H2O.  
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2.3 Urval av bränslecell  
Flygplanstillverkarna är alltmer intresserade av att ersätta komponenter och ställdon i 
flygplan med eldrivna och effektivare kontrollerbara elsystem. Därför är utvecklingen av 
bränsleceller en anledning att övergå från nuvarande APU-system till bränslecelldrivna APU-
system. Idag finns det stora och högteknologiska utmaningar för att kunna tillämpa och finna 
den lämpligaste bränslecellstypen för kommersiella flygplan. Det finns en rad stränga krav, 
som måste uppfyllas för att bränsleceller ska kunna klara av att ersätta de fossildrivna APU-
systemen. Dessa krav är [20, s.11]: 
 

• High reliability and safety,  
• Long lifetime: > 20 000 operating hours,  
• Light-weight, high power density, low volume,  
• Matching the conditions of high cruising height (10 000 m), where only ~20 % oxygen 

partial pressure of sea level value and temperature values below -50 °C exist,  
• Suitability for kerosene or kerosene reformate,  
• High tolerance against fuel impurities, thermal cycling, shocks and vibrations  
• Relatively high-power requirements (>200 kW) 

 
Det finns två centrala problem vid byte av APU mot bränsleceller som måste tas hänsyn till.  
Det den ena är syrebristen på höga höjder, som kan lösas med installation av en 
luftkompressor och den andra är temperaturproblemet som kan lösas genom isolering samt 
termisk hantering av temperaturen. PEMFC och SOFC är de två bränsleceller som har högst 
potential bland tillgängliga bränsleceller och uppfyller de stränga krav som ställs inför byte 
av APU-systemet. [20, s.11] 
 
Enligt ovan så ställs en del krav som måste uppfyllas för att bränsleceller ska bli applicerbara 
inom mobila källor, till exempel ombord på ett flygplan. Tabell 1 visar en förenklad bild av 
fem olika bränsleceller som används på marknaden idag och är under vidareutveckling. Med 
hjälp av tabell 1 kan man läsa av de olika tillämpningsområdena för samtliga 
bränslecellstyper. PEM- och SOFC-bränsleceller har högst potential för applicering inom 
flyg. Anledningen till att de andra fyra bränslecellstyperna, som har introducerats tidigare i 
detta arbete, inte tas med för vidare undersökning i examensarbetet är dels de hårda krav som 
ställs och dels är att de inte kan anpassas till flyg. [20, s.11], [14, s.542] 
 
Tabell 1 visar för- och nackdelar med de fem olika bränsleceller, som vi har presenterat i 
kapitlet. Med hjälp av matrisen kan man läsa av olika tillämpningsområden, dess elektrolyter, 
arbetstemperaturens intervall, kapaciteten av elproduktionen och dess effektivitet för fem 
olika typer av bränsleceller.    
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Comparison of Fuel Cell Technologies 

Fuel Cell Type  

 

Common 
Electrolyte  

 

Operating 
Temperature  

 

Typical Stack Size  

 

Electrical 
Efficiency   (LHV)  

 

Applications  

 

Advantages  

 

Challenges  

 

Polymer Electrolyte 
Membrane (PEM)  

 

Porfluorosulfonic acid  

 

<120°C  
 
 

<1kW–100kW 
 

60% direct H2; 
40% reformed fuel 
 

• Backup power  
• Portable power  
• Distributed        
generation 
• Transporation  
• Specialty vehicles 
 

• Solid electrolyte 
reduces corrosion and 
electrolyte 
management problems  
• Low temperature  
• Quick start-up and 
load following  
 

• Expensive catalysts  
• Sensitive to fuel 
impurities 
 
 

Alkaline (AFC)  

 

Aqueous potassium 
hydroxide soaked in a 
porous matrix, or 
alkaline polymer 
membrane 

 

<100°C  
 
 

1–100 kW 
 

60%  
 

• Military 
• Space 
• Backup power 
• Transportation 

 
 

• Wider range of 
stable materials allows 
cost components  
• Low temperature  
• Quick start-up 
 

• Sensitive to CO2 in 
fuel and air  
• Electrolyte 
management 
(Aqueous) 
• Electrolyte 
conductivity 
(polymer) 
 

Phosphoric Acid 
(PAFC)  

 

Phosphoric acid 
soaked in a porous 
matrix or imbibed in a 
polymer membrane   

 

150–200°C 
 

5–400 kW,  
100 kW module 
(liquid PAFC);  
<10 kW (polymer 
membrane)  
 

40% 
 

• Distributed 
generation  
 

• Suitable for CHP 
• Increased tolerance 
to fuel impurities  
 

• Expensive catalysts  
• Long start-up time  
• Sulfur sensitivity  
 
 

Molten Carbonate 
(MCFC)  

 

Molten lithium, 
sodium, and/or 
potassium carbonates, 
soaked in a porous 
matrix 

 

600–700°C 
 

300 kW-3 MW,  
300 kW module 
 

50% 
 

• Electric utility  
• Distributed 
generation  
 

• High efficiency  
• Fuel flexibility  
• Suitable for CHP 
• Hybrid/gas turbine 
cycle 
 

• High temperature 
corrosion and 
breakdown of cell 
components  
• Long start up time  
• Low power density 
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Tabell 1: Jämförelse av fem olika bränsleceller. [14, s.14–15] Egen omarbetning av tabellen.  
 

Solid Oxide (SOFC)  

 

Yttria stabilized 
zirconia  

 

500–1000°C  
 

1 kW–2 MW  
 

60% 
 

• Auxiliary power  
• Electric utility  
• Distributed 
generation 
 

• High efficiency  
• Fuel flexibility  
• Solid electrolyte  
• Suitable for CHP  
• Hybrid/gas turbine 
cycle  
 

• High temperature 
corrosion and 
breakdown of cell 
components  
• Long start-up time  
• Limited number of 
shutdowns  
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Under arbetets gång har vi introducerat de olika tillämpningsområden för bränsleceller. Se 
även tabell 1: 
 

• DMFC: (Direct Methanol Fuel Cell):  
Tillämpningsområden är i första hand för bärbara applikationer, som har ett lågt 
effektbehov exempelvis mobiltelefoner och bärbara datorer alternativ litiumbatterier. 
[14, s.32–33] 
 

• MCFC (Molten Carbonate Fuel cell) 
Applikationsområden är främst inom industrin men de används även för militära 
ändamål. [14, s.28–29]  
 

• PAFC (Phosphorus Acid Fuel Cell) 
Tillämpningsområdena är framförallt stationära men de används även kommersiellt 
inom bilindustrin och för stadsbussar idag. [14, s.26–28]  

• AFC (Alkaline Fuel Cell) 
Applikationsområden är mest stationärt och har sedan länge i praktiken tillämpats 
inom rymdforskning i NASA i USA. De kan även tillämpas med system med ren 
vätgas och syrgas exempelvis koppling med solceller och elektrolysrör.  
[14, s.24–26] 
 

En annan anledning till att vi har valt att inte ta med de fyra ovan nämnda bränslecellstyperna 
i arbetet är svaren från våra intervjupersoner som redovisas som bilagor i slutet av arbetet. 
Professorn vid Mälardalens högskola inom avdelning för energi, bygg och miljö Eva Thorin 
svarade [35, Bilaga 1]: ”PEM-bränsleceller används inom flesta områden och även flyg.” 
 
Valentina Zaccaria, som arbetar forskarassistent inom avdelningen för ekonomi, samhälle och 
teknik, svarade [36, Bilaga 2]: 
 
There are many studies on PEM fuel cells, these fuel cells are also used in cars. They are low 
temperature and very compact. The PEM fuel cells are also lighter and have an advantage 
when it comes to weight. There is also SOFC those are high temperature fuel cells and 
producing a lot of heat. Not really sure if there is any study that focuses on replacing the 
APU but there are studies that are looking for a hybrid APU system, a fuel cell and a gas 
turbine. There are some advantages with a hybrid system. The emissions reduce and you still 
have the reliability that the gas turbine provides. How much power should the fuel cell and 
the turbine produce depends on the length of the flight. If the flight is one hour then it’s not 
convenient to have a fuel cell because of the weight, fuel cells are heavy. But if the flight is 
long for example between 8 to 10 hours then its more convenient to have fuel cells, the weight 
of the aircraft is going to increase but if the system is more efficient you carry less fuel during 
the flight. PEM fuel cells are studied for full replacement of the APU system and SOFC for a 
hybrid system. 
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2.3.1 PEM-bränsleceller 
PEM-bränsleceller är lämpligast när det gäller vikt och volym och har även bäst prestanda 
jämfört med de övriga bränslecellerna. Stora förbättringar har skett under de senaste åren 
inom bilindustrin när det gäller PEM-bränsleceller. De ligger i fokus för forskningsgrupper 
inom bilindustrin och andra berörda partner, vilket leder till tillämpning samt utveckling av 
dessa bränsleceller. [20, s.11]  
 
Systemet med PEM-bränsleceller inom flygbranschen liknar till stor del mycket inom 
bilindustrin med likheten att PEM-bränsleceller har många delsystem. Delsystemen ansvarar 
bland annat för reformering av fotogen, reningsprocesser, temperaturreglering av massflöden 
och återvinning av vatten. Se figur 6. [21, s.5] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 6: PEMFC System Overview. [21, s.5] 
 
 
PEM-bränsleceller är lämpliga för att ersätta nuvarande APU-system. Idag finns det många 
företag som har valt att använda PEM-bränsleceller och även applicerat dem i bemannade 
och obemannade flygplan. The Naval Research Laboratory, som är ett statligt laboratorium i 
USA utförde en flygning år 2009 med en UAV (unmanned aerial vehicle), som är ett 
obemannat flygplan försett med PEM-bränsleceller. UAV:en flög i 23 timmar och 17 minuter 
och satte ett inofficiellt flygrekord när det gäller att flyga med enbart bränsleceller.  
[14, s.542] 
 
 
Flygplanstillverkaren Boeing flög med världens första bemannande tvåsitsigt flygplan, som 
drevs av PEM-bränsleceller i Spanien. Flygplanet använder sig av litium-jonbatterier under 
startfasen för att sedan växla till PEM-bränsleceller under resterande delen av flygningen. 
Flygplanet flög en sträcka på 32,18 km. [14, s.542]  



 
 
 

 23 

2.3.2 SOFC-GT Hybridsystem 
Dagens traditionella flygplan drivs med motorer via propeller eller gasturbiner. 
Generatorerna har en effektivitet på max 30–40 procent när huvudmotorerna är igång. När 
huvudmotorerna är avstängda sjunker effektiviteten till 20 procent. [22, s.54] 
 
Förutsättningar att använda och tillämpa SOFC-GT (solid oxid fuel cell-gas turbine) har 
undersökts och flera system har i praktiken applicerats för stationära ändamål. I sådana 
system kombineras SOFC med en gasturbin som är en hybrid för APU-system med syfte att 
generera mer elektricitet för kommersiella flygplan. Flygindustrin har samma 
miljöutmaningar som bilindustrin och måste utvecklas och bli bättre inom områdena 
emissioner och bränslekostnader. En annan anledning är att man vill ersätta de mekaniska 
delarna i systemen med elektriska system och därmed stimulera övergången till more-electric 
architecture or aircraft (MEA). [22, s.55]  
 
Nästa generation av flygplan kommer att kräva ännu mer elektricitet och dagens generatorer 
klarar inte av försörjningen av dessa behov. Därför behövs större generatorer, vilka tar mer 
plats och motorerna måste designas om vilket i sin tur leder till viktökning. En bra lösning på 
dessa problem skulle kunna vara att ersätta dessa motorer med ett eller flera 
bränslecellsbaserade APU-system, som är betydligt effektivare och miljövänligare och även 
kan förse flygplanet med elektricitet på marken och under flygning. Eftersom SOFC är en 
högtemperaturbränslecell, kan dessa höga temperaturer utnyttjas för att driva den radiala 
kompressor som finns i gasturbiner. Den kan i sin tur förse systemet med högtrycksluft för 
systemen samt driva en höghastighetsgenerator. Därmed kan effektiviteten i systemen öka. 
En analys av hybridsystem, som är kombinerade med SOFC och gasturbiner, visar att 
operationer blir effektivare i bägge systemen jämfört med om varje system skulle opererar 
var för sig. [22, s.55]  
 
En studie har utförts som visar systemkravet för en hybrid som är kombinerad med 
bränsleceller för en långdistans Boeing 777 med 305 platser. Kravspecifikationen för ett 
hybridsystem anpassat för Boeing 777 innehöll följande punkter [22, s.55]: 
 

• design power output: 440 kW 
• peak system power output: 438 kW (in flight), 432 kW (on ground) 
• lifetime: 40,000 h  
• system weight goal: <880 kg 
• fuel: commercial jet fuel. 
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Den sammanlagda elektriciteten som kommer att genereras från bränsleceller och 
turbingenerator blir 440kW. Detta sker med högspänning av DC (direct current) vid 
utgången av bränslecellen. Det härleds även en elektrisk belastning med 230 V (volt) och en 
spänning av AC (alternating current) effektaggregaten. För att systemen ska kunna generera 
elproduktion kontinuerligt måste följande krav uppfyllas [22, s.56]:  
 

• on ground: engine off, dc load is 330 kWand ac load is 102 kW; engine start, dc load 
is 310 kW and ac load is 108 kW 

• in flight maximum: dc load is 388 kW and ac load is 50 kW.  
 
 
 
Användning av ultraeffektiva APU är en bra alternativ för applicering inom kommersiella 
flygplan, eftersom bränsleeffektiviteten uppskattas till cirka 66 procent vid havsnivån och 
kring 74 procent på tillämpad flyghöjd. Denna utveckling innebär stora förbättringar från 
dagens teknik och medför stora besparingar i utsläpp, bränsleförbrukning och driftkostnader 
[22, s.60].  
 
Det har genomförts undersökningar kring eventuell placering av SOFC-APU i stjärtpartiet på 
flygplanet. Detta koncept uppfyller kraven på volym men inte vikt fullt ut. Med fortsatt 
utveckling av dagens teknologi kommer det uppskattningsvis att vara möjligt att uppnå 
optimal vikt och volym för APU som drivs med bränsleceller mellan år 2015–2020. [22, s.59] 
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3 Metod 
Vilken metod eller metoder som används under arbetsprocessen är avgörande för hur arbetets 
resultat kommer att se ut när arbetet är färdigställt. Inom metodlitteraturen talar man ofta om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Det är viktigt att förstå innebörden av respektive 
metodgrupp innan man går vidare och ser vilken/vilka metoder som man kommer att använda 
sig av för att få fram data och information. [23, s.56] 
 

3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 
Kvalitativa metoder 
 
Kvalitativa metoder handlar om att man söker information genom olika 
datainsamlingsmetoder såsom, intervjuer och observationer. Man försöker tolka och förstå 
olika fenomen. Den kvalitativa metoden kommer från empiriskt tänkande och har sitt 
ursprung inom filosofi, historia och antropologi. Den kvalitativa metodens fokus ligger på att 
uttrycka och ge en uppfattning samt en förståelse av de subjektiva händelser som vi 
människor upplever eller har upplevt. Subjektiva händelser handlar om hur en människa 
upplever det han/hon gör eller tycker, tänker och skapar förståelse för. Till exempel kan något 
som du tycker är fint upplevas som fult av en annan person och allt detta har med personens 
egna tankar, upplevelser och erfarenheter att göra. Alla människor är inte likadana.[24, s.54-
56] 
 
I en kvalitativ undersökning kan man påbörja sin datainsamling samtidigt som sin analys. 
Man använder inte statistiska och numeriska metoder för att redovisa sina resultat. Om man 
under sin introducerande del av arbetet stöter på nya områden, som verkar vara intressanta 
utvidgas frågeställningen i arbetet. Det här kan man göra tills en nivå av benämningen 
datamättnad uppnås.[24, s.55] 
 
Den kvalitativa undersökningsmetoden börjar med att man formulerar sina frågeställningar 
och sedan lägger upp hur arbetet ska utföras. Man arbetar utifrån ett systematiskt arbetssätt 
för att ta reda på mer om fenomenet och intervjuer förekommer oftast när man arbetar med en 
kvalitativ undersökningsmetod. Det är viktigt att använda sig av en induktiv arbetsform, som 
innebär att informationen som samlas in kopplas ihop med gemensamma normer som i sin tur 
kan hjälpa till att utveckla en teori om fenomenet.[24, s.54] 
  
 
Kvantitativa metoder 
 
Här söker man och tar fram information genom att mäta och förklara. Data som samlas in 
görs om så att det går att genomföra statistiska analyser. Exempel på kvantitativa metoder är 
enkätstudier, experiment och statistiska metoder.[23, s.56] 
 
För att genomföra en kvantitativ undersökning samlar man in information i form av 
kvantitativa data inom det område som man har tänkt att undersöka och skriva om. 
Information om ämnet kan hämtas på två sätt, nämligen genom primärdata eller 
sekundärdata. Primärdata handlar om information kring ämnet som man själv skapar och 
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detta kan man göra genom exempelvis enkätundersökningar, intervjuer, observationer och 
experiment. Sekundärdata däremot handlar om information som redan finns och det kan vara 
olika tidningsartiklar, publikationer, hemsidor, register eller olika databaser som man söker i 
efter olika sorters publikationer. Om man ska kombinera primär och sekundärdata kan 
sekundärdata vara en bra referens till primärdata. [23, s.63] 
 
Det som är positivt med kvantitativ undersökning är att man får en bra överblick av det 
område man är intresserad av och vill undersöka närmare. Den kvantitativa undersökningen 
kan vara ett bra första steg innan man går in mer detaljerat på området. Metoden går att 
använda både induktivt och deduktivt beroende på hur den bäst passar in i arbetet. Man kan 
först göra en noggrann induktiv undersökning, där man baserat på dess resultat, vill testa nya 
hypoteser med deduktiv kvantitativ studie. [23, s.64] 
 
Den kvantitativa metoden är emellertid inte helt perfekt utan har fått en del kritik och en del 
av den är att den kvantitativa undersökningen riskerar att minska komplexiteten inom 
området som man undersöker. Man måste se till att göra sin undersökning noggrant, annars 
finns det risk att någon eller några faktorer missas och det kan i sin tur påverka resultatet som 
man får fram. [23, s.64]  
 
Oftast är det svårt att undersöka hela urvalsunderlaget och därför måste man först avgränsa 
sig till de områden som är mest intressanta. Därefter kan man göra en urvalsundersökning, 
vilket man kan göra på två olika sätt, antingen slumpmässigt eller icke-slumpmässigt. 
Slumpmässigt handlar om att man utför stickprov ur urvalsunderlaget och det kan man göra 
antingen på ett helt oorganiserat sätt eller använda sig av en viss systematik när man till 
exempel ska välja efter en viss ordning. Icke-slumpmässigt urvalsundersökning handlar 
däremot om att undersöka de fall som är lättast tillgängliga och det som är positivt här är att 
man lätt kan samla information till sin undersökning. Det som däremot är negativt med icke-
slumpmässigt urvalsundersökning är att man själv väljer att utgå ifrån den information som 
lättast går att få tag på och det gör att annan viktig information kan missas. Har man tidsbrist 
i sitt arbete kan icke-slumpmässigt urvalsundersökning vara en bra metod att använda sig av. 
[23, s.64-66]   
 
Att utföra en kvantitativ studie kräver mycket tid och energi och anledningen till det är att 
man först måste läsa in sig på den forskning som finns inom ämnet för att bilda sig en bra 
uppfattning kring ämnet. Intervjuer med personer som är insatta och kan ämnet är också ett 
bra alternativ för att få information kring ämnet. Anledningen till att man ska sätta sig in i 
ämnet så mycket som möjligt innan man börjar med sitt eget arbete är att sedan kunna göra 
bra stickprov från det material som man samlar in i förhållande till sitt syfte och 
frågeställning i arbetet. [23, s.66–67]  
 
Det som verkligen är styrkan hos den kvantitativa metoden är att man kan resonera kring dess 
generaliserbarhet rent statistiskt. Det beror däremot på om man har gjort sin 
urvalsundersökning slumpmässig eller icke-slumpmässig. Skillnaden är att i det icke-
slumpmässiga urvalet är den statistiska generaliserbarheten låg och tvärtom med 
slumpmässig urvalsundersökning.  [23, s.66] 
 
För oss har det inte varit lämpligt att bara begränsa oss till en av metoderna ovan utan vi har 
kombinerat båda metoderna under arbetets gång för att få fram relevant data och information 
som vi har använt i analysen. 
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3.2 Metoder för datainsamling  

3.2.1 Litteraturstudier  
Datainsamlingen har skett genom att vi har sökt efter vetenskapliga artiklar, böcker och 
annan litteratur på internet. Tidigt under arbetets gång bokade vi tid med en bibliotekarie på 
MDH (Mälardalens högskola) för att lära oss mer om hur sökningar i olika databaser går till. 
Vi har även utfört intervjuer med personer som är insatta inom området för att lära oss mer.   
 
I samband med vårt möte med en av MDH:s bibliotekarier fick vi förslag på olika databaser i 
vilka vi kunde söka efter granskade vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar som har 
blivit refereegranskade innan publicering utgör ett bevis på att källan har hög tillförlitlighet. 
Scopus, IEEE, Libris och Swepub är databaser som vi har använt oss av för att söka efter 
vetenskapliga artiklar.   
 
Vi började med att systematiskt söka efter information för att få fram relevant material som vi 
kunde använda och bilda oss en uppfattning om kring ämnet. Systematisk sökning innebär att 
man använder datorn som hjälpmedel och söker i bibliotekskataloger och databaser som är 
relevanta och som har indexerats efter ämnesord. Sökningen kan ske genom nyckelord som 
man anser är viktiga och vill ha information kring. Vi har även sökt osystematiskt efter 
information, bland annat i högskolans bibliotek kring metodböcker och böcker som handlar 
om bränsleceller. [25, s.215] 
 

3.2.2 Frågeformulär  
 
Innan intervjun skulle utföras skrev vi ett antal frågor som vi ville ha svar på och skickade det 
till intervjupersonerna i förväg så att de kunde titta och förbereda sig inför själva intervjun. 
Frågor med svar finns som bilaga i slutet av vårt arbete. Vi valde att ha öppna frågor och 
inget frågeformulär, eftersom det finns vissa nackdelar med frågeformulär som inte skulle 
gynna oss. Båda personerna som vi intervjuade fick samma frågor. [26, s.49–55]  
 
Frågeformulär passa bäst om man vill få svar från vanligt folk, medans intervjuer lämpar sig 
bäst till experter eller personer som är väldigt bra insatta inom ett område. Med hjälp av 
intervjuer söker man efter konkreta fakta hos experter. Enkätundersökningar passar bättre om 
man vill sammanställa statistik genom att till exempel ta reda på vad människor har för 
åsikter om en speciell aspekt i samhället. Därmed är frågorna i en enkätundersökning alltid 
strukturerade, vilket respondenterna inte kan påverka på något sätt. I en intervju, som i vårt 
fall, kan man blanda strukturerade och icke strukturerade frågor samt ställa följdfrågor, som 
dyker upp under intervjuns genomförande. [26, s.49–55]     
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3.2.3 Intervjuer 
 
Inom kvalitativ metod är det vanligt att man samlar information genom intervjuer och skälet 
är att man lätt kan lära sig hur olika personer, som är insatta i ämnet tänker och resonerar. Att 
utföra intervjuer i början av ett arbete är en bra idé, eftersom man kan lära sig mycket genom 
intervjun och i efterhand förbättra sin egen problemställning. Om intervjun är av öppen 
karaktär kan man få nya idéer och frågor som man inte hade tänkt på tidigare och som kan 
leda till nya frågor. [23, s.69–74]  
 
Det finns olika typer av intervjuer. När man intervjuar en person, kallas det för kvalitativ 
intervju medans om man använder sig av en enkät där man ska kryssa för ja eller nej i 
frågorna kallas intervjun för en kvantitativ intervju eller enkät. Kvantitativ intervju är bra om 
man vill samla data för att göra mätningar och se mönster medans kvalitativ intervju har 
fokus på ord och försöker bilda kvalitativa data. [23, s.69–74] 
 
Om vi tar kvalitativ intervju som exempel, kan man utföra den antingen ostrukturerad eller 
semistrukturerad. Ostrukturerad intervju handlar om att man inte har gjort några frågor och 
man vet inte riktigt vad det är man vill få reda på. Det enda man anger är ämnesområdet. I 
början av ett arbete kan det vara bra med en sådan intervju för att bara lära sig mer om ämnet 
och få mer överblick inom ämnesvalet. Semistrukturerad intervju är den typ av intervju som 
används ofta och då har man redan bestämt de frågor i förväg som ska ställas och även gjort 
en intervjuguide. Man ställer sina frågor under intervjun samtidigt som man anpassar 
kommande frågor till de svar som man får för att intervjun ska kunna flyta på ett naturligt 
sätt. Det är viktigt att kunna samspela med den person som blir intervjuad för att ha möjlighet 
att ställa följdfrågor som dyker upp under intervjuns gång. Vissa personer talar mycket 
medans andra kräver att man hela tiden ska ställa frågor för att få fram svar och då spelar 
samspelat en viktig roll för att du som intervjuare ska få svar på alla dina frågor. Ibland kan 
tystnad vara ett bra sätt att få fram svar på sin fråga under intervjun. [23, s.69–74] 
 
Hur dokumentationen av en intervju sker är väldigt viktigt, eftersom det kan påverka 
resultatet i arbetet. Idag använder många sina mobiltelefoner för ljudinspelning. Att samtidigt 
anteckna är en bra teknik för att sedan renskriva intervjun. Anteckningarna kan bland annat 
hjälpa till att finna svaren snabbare i ljudfilen, speciellt om det är en lång intervju. [23, s.73] 
 
För att en intervju ska bli så bra som möjligt och ha kvalitet måste man som intervjuare vara 
positiv, ha ögonkontakt, säga hej och hejdå på ett artigt sätt. De frågor som man ställer måste 
följas upp. Det är viktigt att ha med både korta och långa frågor under intervjun för att det ska 
bli så bra som möjligt kvalitetsmässigt. [23, s.73]  
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3.3 Analysmetoder  
 
I detta delkapitel har vi beskrivit vilka analysmetoder som vi har använt oss av för att få fram 
resultat som beskrivs i kapitel 4. Genom att beräkna APU:s bränsleförbrukning i samband 
med ut- och intaxningsfasen har vi belyst hur mycket emissioner som släpps ut. Därutöver 
hur mycket förbrukningen minskar om nuvarande APU-system byts mot ett Hybridsystem 
eller bränsleceller.  
 
Beräkningarna har vi genomfört med FOI3-metoden och data från Safran & Honeywell. 
Genom att kombinera dessa båda metoder samt använda oss av deras data har vi beräknat 
mängden förbränt bränsle samt hur mycket det motsvarar i form av emissioner.    
 

3.3.1 FOI3-metoden  
Metoden har utvecklats utifrån en tidigare metod som heter FFA2-metoden. Beteckningen 
FFA kommer från Flygtekniska Försöksanstalten, som idag har blivit en del av 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Med denna metod kan man beräkna 
emissionsutsläppen från flygplanen genom att utgå från mängden förbränt bränsle. [27, s.11]  
 
Koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), oförbrända kolväten (HC), metan (CH4), NMVOC (Non 
Methane Volitaile Organic Compunds), kväveoxid (NOx), lustgas (N2O), och svaveldioxid 
(SO2) är emissioner som kan beräknas med hjälp av FOI3-metoden. För att kunna beräkna 
emissionsutsläppen från APU:n behövs de generella taxningstider, som gäller för den 
flygplats som man väljer att utgå ifrån samt formler för själva beräkningen. [27, s.11]   
 
Mängden koldioxid (CO2) som bildas vid förbränning av jetbränsle (Jet A1) multipliceras 
med faktorn 3,16 för att beräkningen ska bli korrekt. Förhållandet har bestämts genom 
HCR=1,92, som är väte-kol-förhållandet för jetbränsle (Jet A1). [27, s.20]   
 

3.3.2 Safran & Honeywell 
Genom att ta del av Safran & Honeywells dokument har vi fått en god förståelse för hur länge 
APU:n är igång under ut- och intaxningsskedet. Anledningen till att det är viktigt med att veta 
hur länge APU:n är igång på marken för är att kunna bestämma mängden bränsle som går åt 
för att sedan kunna beräkna utsläppen av emissioner med hjälp av FOI3-metoden. [28, s.21-
22] 
 
Safran & Honeywell har tagit fram basdata om hur lång tid det tar för ett tvåmotorigt flygplan 
att taxa ut och in. Enligt Safran & Honeywells är standardförbrukningen för en APU för ett 
tvåmotorig flygplan 1,81 kg/minut och förbrukningen för den valda APU:n som vi har valt är 
0,78 kg bränsle per minut. [28, s.21-22], [29, s.11] 
 
Data om hur länge som APU:n är igång under ut- och intaxningsfasen har hjälpt oss vidare 
med FOI3-metoden. Därmed har vi kunnat beräkna de utsläpp av emissioner, som enbart 
orsakas av APU:n. [28, s.21-22] 
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3.4 Urval  
En urvalsprocess kan ske på olika sätt för att få fram information om ämnet som man arbetar 
med. Det är viktigt att ha en struktur på urvalsprocessen för att den information, som man får 
fram ska var relevant för det arbete som man själv håller på med. En annan viktig poäng med 
att ha en urvalsprocess är att man ska söka på rätt platser efter information samt att inte slösa 
för mycket tid i onödan.   
 
Den urvalsprocess som vi har följt under arbetets gång delas upp i sex olika faser som 
förklaras här nedan [24, s.84]:    
 
Första fasen: Bestämma sig för det område man ska undersöka och även börja tänka på vilka 
sökord som är bra att använda sig av.  
 
Andra fasen: Här kan man bestämma sig för om man ska titta på kvalitativa eller kvantitativa 
studier samt begränsa sig till publicerings år och språk.  
 
Tredje fasen: Att utföra sin sökning i databaser som anses vara mest relevant för det man 
söker efter.  
 
Fjärde fasen: All information finns inte på databaser utan man får söka även utanför dessa för 
att hitta mer information om ämnet. Detta kan vara bra om man vill komma åt pågående 
forskning som ej är publicerad ännu.  
 
Femte fasen: I detta steg ska man läsa de arbeten som är relevant för ens eget arbete, ett smart 
sätt att snabbt få reda på vad ett arbete handlar om är att först läsa dess sammanfattning, det 
ger en bra inblick i vad arbetet handlar om och om det är värt att läsa hela arbetet. Här gör 
man samtidigt ett urval av det litteratur som man bedömer vara intressant för vidare läsning 
och granskning.  
 
Sjätte fasen: I den sista och sjätte fasen läses den litteratur man har samlat i sin helhet och 
även utför en kvalitetsvärdering av det hela.  

3.4.1 Urval av litteratur 
Vårt urval av litteratur genomfördes enligt den urvalsprocess som vi har beskrivit under 
punkt 3.4. Genom att först läsa sammanfattningen av litteraturen kunde vi göra en snabb 
bedömning om arbetet var intressant eller inte för vår frågeställning. I de fall där vi bedömde 
att sammanfattningen var intressant valde vi att studera litteraturen mer djupare för att samla 
information.  
 
För att få fram litteratur som är relevant för våra frågeställningar har vi prövat olika sökord i 
de databaser som vi har använt oss av. De sökord, som vi har använt, är följande: More 
electric aircraft (MEA), Fuel cell, Auxiliary power unit (APU), PEMFC (Polymer electrolyte 
membrane fuel cell), SOFC (Solid oxide fuel cells), Gas turbine fuel cell Hybridsystem, High 
temperature fuel cell, SOFC-GT (Solid oxide fuel cell-Gas turbine), Turbine, Engine, Climate 
change, Greenhouse gases, Emissions, och Klimatförändring. Dessa sökord har även 
kombinerats med andra ord under processen för att få fram litteratur och även andra sökord 
som inte nämns ovan har använts. Vi har sökt efter både kvalitativa och kvantitativa studier.  
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3.4.2 Urval av intervjupersoner 
De personer som vi har intervjuat är Eva Thorin och Valentina Zaccaria som arbetar vid 
Mälardalens högskola. Eva Thorin är professor vid avdelningen för energi, bygg och miljö. 
Valentina Zaccaria arbetar som forskarassistent inom avdelningen för ekonomi, samhälle och 
teknik.  
 
Anledningen till att valet föll på dessa personer är att de är insatta i ämnet för våra 
frågeställningar. Deras svar har hjälpt oss mycket under arbetet och intervjuerna redovisas 
som bilagor.  

3.4.3 Urval av flygplan 
Idag finns det många olika flygplansmodeller från både Boeing och Airbus som används för 
långdistansflyg inom den kommersiella luftfarten. När det kom till urvalet av flygplan tog vi 
hänsyn till den information som vi hade samlat genom litteraturstudier samt i våra intervjuer. 
Därmed föll valet på flygplansmodellen Boeing 777–300 eftersom forskningen visar att 
bränsleceller är lämpligare för långdistansflyg än korta flygningar.   
 
Den flygplansmodell, som vi har valt att utgå ifrån, är Boeing 777–300 som har en livslängd 
på 20 år. Det är ett tvåmotorigt flygplan som används vid långa flygsträckor av flygbolagen. I 
tabell 2 nedan har vi beskrivit mer fakta om flygplansmodellen. [30, s.1]  
 
Tabell 2: Specifikationer för flygplansmodell Boeing 777–300. [30, s.1] 

 
Figur 7 visar hur flygplansmodellen Boeing 777–300 ser ut. Bilden är tagen från flygbolaget 
Emirates hemsida. Flygplanet är en wide-body pax (två passagerargångar) som opereras inom 
långdistansflyg. Den första leveransen av Boeing 777–300 skedde 1998 för drygt 20 år sedan. 
Den är utrustad med två motorer med motormodellen RR Trent 892 och har maximalräckvid 
på 11029 kilometer. Enligt våra källor är livslängden för dessa långdistansflygplan mellan 
15–20 år och uppåt. Flygplansmodellen Boeing 777 är bland de populäraste inom Boeing 
familjen där den opereras av 68 olika flygbolagsoperatörer världen över. [30, s.1] 
 

Passagerarkapacitet 3 klasser – 364 
Vingbredd 60,9 meter 
Längd 73,9 meter 
Höjd 18,5 meter 
Kabinbredd 5,86 meter 
Motordragkraft 41 730 kilo 
Motorer RR Trent 892 
Marchfart 0,84 
Marschhöjd 13 136 meter 
Maximalräckvid 11 029 kilometer 
Livslängd 20 år 
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Figur 7: Spännvidd, längd och höjd för flygplansmodell Boeing 777–300. [30, s.1]  
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4 Analys och resultat 
Vi har utfört beräkningar enligt analysmetoderna i kapitel 3 för att visa APU:ns 
bränsleförbrukning och utsläpp av emissioner samt jämfört den med SOFC-GT Hybrid 
system. Vi har även belyst vilka för- och nackdelar som finns med systemen både ur ett 
miljöperspektiv och vilka tekniska hinder det finns med att implementera SOFC-GT 
Hybridsystem inom den kommersiella luftfarten.  
 

4.1 Analys av taxningstider och APU:ns bränsleförbrukning 
Vid beräkning av in- och uttaxningstider har vi valt att utgå ifrån Stockholm-Arlanda 
flygplats och flygplansmodellen Boeing 777–300. Den typ av APU som vi har använt i 
beräkningarna, är Honeywell 131/9A och väger 163,7 kg och förbrukar 0,78 kg bränsle per 
minut. Den maximala vikten, som detta flygplan får lyfta med, är 299 370 kg (MTOW) och 
den maximala flygsträckan är 11120 km. [29, s.7] 
 
Beräkningarna är genomförda med hjälp av FOI3-metoden och Safran & Honeywell. Om 
man utgår från Safran & Honeywell, tar uttaxningen 9,6 minuter och APU:n är igång under 3 
minuter. Intaxningen tar 5,3 minuter och APU:n är igång under cirka 2,5 minuter. Resterande 
delen av ut- och intaxningen har vi baserat på data för Stockholm-Arlanda flygplats. [27, 
s.18–21], [28, s.21–22] 
 
FOI3-metoden är utformad för beräkning av hur mycket emissioner ett flygplan släpper ut 
under en hel flygning. Emissioner från flygningar under 3000 fot går också att beräkna med 
FOI3-metoden. Eftersom vi har data om hur mycket bränsle en APU förbrukar per minut 
samt tiden som den är igång vid ut- och intaxningsfasen kan vi beräkna emissionerna från 
APU: n. [27, s.11] 
 
I figur 8 nedan visas taxningstider för tre av Sveriges största flygplatser samt övriga mindre 
flygplatser i landet. För flygplatser utanför Sverige antas 13 min för uttaxning och 13 min för 
intaxning, vilket uppfyller ICAO:s standardtider för taxning på utrikes flygplatser. [27, s.18]    
 

    
Figur 8: Generella taxningstider. [27, s.18]   
 
Figur 9 visar hur beräkningen av koldioxid (CO2), svaveldioxid (SO2) och mängden energi, 
som går åt sker, samt vilken enhet som används vid beräkningen. [27, s.21]   
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Figur 9: Samband mellan förbränt bränsle, CO2, SO2 och använd energi. [27, s.21]  
 
Med hjälp av figur 8 och 9 som ingår i FOI3-metoden har vi utfört våra beräkningar och 
beräknat mängden koldioxid (CO2), svaveldioxid (SO2) och mängden energi som går åt när 
APU:n är igång vid ut- och intaxning på Stockholm-Arlanda flygplats. 
 
Figur 10 visar det totala taxningsskedet mellan gate och väntplats vid aktiv rullbana och hur 
länge APU:n är igång. Under den s.k. pushback-fasen är APU:n igång under de 3 första 
minuterna av totalt 9,6 minuter. Därefter sker uttaxningen med flygplanets huvudmotorer. 
[28, s.21]  
  

9,6 minuter för uttaxning 

  
Figur 10: Uttaxningsfas med ett tvåmotorigt flygplan på Stockholm-Arlanda. [28, s.21] Egen 
omarbetning av figuren. 
 
Enligt figur 11 är APU:n igång cirka 2,5 minuter under intaxningsskedet av totalt 5,3 
minuter.  

5,3 minuter för intaxning  

  
Figur 11: Intaxningsfas med ett tvåmotorigt flygplan på Stockholm-Arlanda. [28, s.22] Egen 
omarbetning av figuren.  
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4.1.1 Bränsleförbrukning och emissioner för APU vid uttaxning  
 
Härledningen till beräkningen ser ut på följande sätt: 
Formeln för beräkning av CO2, SO2, och mängden energi framgår av figur 9. Den totala tiden 
för uttaxning är 9,6 min.  
Bränsleförbränning = 3 minuter * 0,78 kg = 2,34 kg 
CO2 utsläpp = Förbränt bränsle * 3,16. Enhet i kg 
CO2 utsläpp = 2,34 kg/bränsle * 3,16 = 7,4 kg 
SO2 utsläpp = Förbränt bränsle  ÷ 1000  
SO2 utsläpp = 2,34 kg ÷ 1000 = 0,00234 kg 
 
Energiförbrukning = Förbränt bränsle * 11,95  
Energiförbrukning = 2,34 kg * 11,95 = 28 kWh  
 
Diagram 1 visar mängden utsläpp av emissioner från APU:n och SOFC-GT Hybridsystem 
vid uttaxningen. De blå staplarna visar utsläpp av emissioner från APU:n och den röda 
stapeln visar mängden emissionsutsläppet från SOFC-GT Hybridsystem.  

 
Diagram 1: De blå staplarna visar mängden utsläpp av emissioner från APU och den röda 
stapeln visar mängden utsläpp av emissioner från SOFC-GT Hybridsystem vid uttaxning. 
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4.1.2 Bränsleförbrukning och emissioner för APU vid intaxning  
 
Härledningen till beräkningen ser ut på följande sätt: 
 
Bränsleförbränning = 2,5 minuter * 0,78 kg = 1,95 kg 
CO2 utsläpp = Förbränt bränsle * 3,16. Enhet i kg 
CO2 utsläpp = 1,95 kg/bränsle * 3,16 = 6 kg 
SO2 utsläpp = Förbränt bränsle  ÷ 1000  
SO2 utsläpp = 1,95 kg ÷ 1000 = 0,00195 kg 
 
Energiförbrukning = Förbränt bränsle * 11,95  
Energiförbrukning = 1,95 kg * 11,95 = 23,3 kWh   
 
Diagram 2 visar mängden utsläpp av emissioner från APU:n och SOFC-GT Hybridsystem 
vid intaxning. De blå staplarna visar utsläpp av emissioner från APU:n och den röda stapeln 
visar mängden emissionsutsläppet från SOFC-GT Hybridsystem.  

 
Diagram 2: De blå staplarna visar mängden utsläpp av emissioner från APU och den röda 
stapeln visar mängden utsläpp av emissioner från SOFC-GT Hybridsystem vid intaxning. 
 

4.1.3 Övriga emissioner  
Vid förbränning av jetbränsle (Jet A1) släpps även andra miljöfarliga emissioner som bidrar 
till växthuseffekten och annan miljöpåverkan. De främsta är kväveoxider (NOx), kolväten 
(HC), kolmonoxid (CO), metan (CH4), lustgas (N2O) och flyktiga organiska ämnen som 
kallas för (NMVOC= non-methane volatile organic compounds). [27, s.21]  
 
I vårt arbete har vi valt att inte ta med beräkningar av dessa emissioner på grund av att de 
släpps ut i små mängder. Koldioxid (CO2) är den gas som bidrar till växthuseffekten. Detta är 
anledningen till att fokus ligger på beräkningen av koldioxid (CO2) och utsläppen av 
svaveldioxid (SO2).  
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4.2 Resultaten av APU-systemens totala utsläpp under dess hela 
livslängd  

I denna beräkning har vi tagit del av två olika referenser om åldern för ett långdistansflygplan 
typ Boeing 777–300. Enligt årsredovisningen från bolaget CTT Systems AB ligger livslängden 
mellan 15–20 år. Enligt Helen Jiang, som har skrivit en artikel som finns i bilaga 3, är den 
uppskattade åldern för ett långdistansflygplan som även kallas för wide-body pax (två 
passagerargångar) upp till 20 år och ibland längre. Graferna som finns i bilaga 3 visar en bild 
över livslängden. Därför har vi valt att utgå ifrån att livslängden på ett långdistansflygplan är 
20 år. [32, s.27], [37, bilaga 3] 

 
I tabell 3 har vi genomfört beräkningar av hur mycket emissioner som APU:n släpper ut 
under sin livslängd. Flygplanet Boeing 777–300 har en livslängd på 20 år och i tabellen kan 
man se hur mycket emissioner som släpps ut från APU:n under flygplanets livslängd.  
 
Tabell 3: Beräkning av utsläpp av emissioner för APU:ns livslängd för Boeing 777–300. [27, 
s.18–21], [28, s.21–22] 
 Koldioxid (CO2) Svaveldioxid (SO2) Energi 
Mängden utsläpp vid 
uttaxning 

+ 

7,4 kg  0,00234 kg 28 kWh 

Mängden utsläpp vid 
intaxning 

 6 kg 0,00195 kg 23,3 kWh 

= 
Totala utsläppet för ut- och 

intaxning 

 13,4 kg 0,00429 kg 118,93 kWh 

* 
Tre flygningar per dag 

 3 3 3 

* 
Totala antalet flygningar 

under 30 dagar 

30 30 30 

* 
Totala flygningar under 12 

månader 

12 12 12 

* 
Det totala antalet 

flygningar för Boeing 
777–300 under dess hela 

livslängd (20 år) 

20 20 20 

Summan för totala 
utsläppet under hela 

flygplanets livslängd (20 
år) = 

  289 440 kg 42 kg 1 108 080 kWh 

 
Den totala mängden koldioxid (CO2) och svaveldioxid (SO2) som APU:n avger vid ut- och 
intaxningsfasen har vi beräknat i avsnitt 4.1.1 och 4.1.2. Mängden emissioner som släpps ut 
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under APU:ns livslängd har vi analyserat genom beräkningar nedan och i tabell 3.  
 
Den totala mängden utsläpp av koldioxid (CO2) för både ut- och intaxning = 7,4 kg + 6 kg = 
13,4 kg. Den totala mängden av utsläpp av koldioxid (CO2) för ett flygplan under 20 år 
(Koldioxid (CO2)) = 13,4 kg * 3 flygningar under en dag* 30 stycken flygningar under 30 
dagar * 12 (antal flygningar under 12 månader) * 20 år (antal flygningar under flygplanets 
hela livslängd vilket är). 20 år = 289 440 kg.  
   
Den totala mängden svaveldioxid (SO2) för ut- och intaxning = 0,00234 kg + 0,00195 kg = 
0,00429 kg. Den totala mängden av utsläpp för svaveldioxid (SO2) för ett flygplan under 20 
år (Svaveldioxid(SO2)) = 0,00429 kg* 3 flygningar under en dag* 30 antal flygningar under 
30 dagar * 12 (antal flygningar under 12 månader) * 20 år (antal flygningar under flygplanets 
hela livslängd vilket är 20 år) = 42 kg.  
 
Enligt analysen ovan framgår att en APU i ett enskilt flygplan under sin livslängd släpper ut 
ca 290 000 kg koldioxid (CO2). Om man skalar upp flygplansflottan på nationell och global 
nivå, framgår att mängden utsläpp av emissioner som i sin tur påverkar växthuseffekten blir 
avsevärd. [31, s.27] 
 
Diagram 3 visar mängden utsläpp av emissioner från APU:n och SOFC-GT Hybridsystem för 
ett flygplans livslängd (20 år). De blå staplarna visar utsläppen av emissioner från APU och 
den röda stapeln visar utsläppen av emissioner från SOFC-GT Hybridsystem.  

Diagram 3: De blå staplarna visar mängden utsläpp av emissioner från APU och den röda 
stapeln visar mängden av emissioner från SOFC-GT Hybridsystem för ett flygplan under dess 
hela livslängd (20 år). [32, s.27], [37, bilaga 3] 
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4.3 Utsläpp från SOFC-GT Hybridsystem  
SOFC-GT Hybridsystem använder sig av väte (H2) som bränsle. Detta medför att utsläppen 
skiljer sig helt jämfört med den traditionella APU:n som används idag. Framställningen av 
väte (H2) och kolmonoxid (CO) sker genom omvandling av jetbränsle (Jet A1), som sedan 
används som bränsle för SOFC-GT Hybridsystem. [29, s.10] 
 
SOFC-GT Hybridsystem är ett betydligt effektivare system än APU:n, eftersom 
bränsleförbrukningen minskar. Däremot ökar vikten för hela systemet, eftersom det 
tillkommer flera delar i systemet. Det som bidrar till viktökningen är bränslecellen (SOFC) 
och reformator som ska kunna omvandla jetbränsle (Jet A1) till väte (H2). [29, s.10] 
 
Restprodukten från systemet är endast vatten (H2O) och värme. Vattnet kan i sin tur användas 
som dricksvatten. Detta leder till att en mindre andel externt dricksvatten behöver tas med 
under flygningen, vilket i sin tur innebär en viktminskning [29, s.10]. Om bränsleceller enbart 
använder sig av väte (H2) som bränsle för att producera elektricitet, bidrar de inte negativt till 
miljön. Väte (H2) kan produceras från olika energikällor som bensin, etanol, naturgas och 
även metanol [14, s.5].  
 
SOFC-bränsleceller är inte känsliga mot koldioxid (CO2) och därmed förgiftas de inte vid 
framställning av väte (H2) med hjälp av de ovan nämnda bränslen.  [14, s.30–35, s.14–15] 
 
Därför har vi valt att utgå ifrån väte (H2) som bränsle för SOFC-GT Hybridsystem, eftersom 
utsläppen av emissioner är noll (zero emission). Restprodukterna blir endast vatten och 
värme/energi genom kemiska reaktioner. [15, s.23]  
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4.4 Jämförelse av buller mellan APU och SOFC-GT Hybridsystem 
Auxiliary Power Unit (APU)  
 
Buller är en benämning som används för att beskriva ljudet runt omkring oss som upplevs 
eller känns störande. Människor är olika och därmed upplevs även buller olika, ett ljud som 
är störande för en person kanske inte alls upplevs som störande för en annan. Med andra ord 
är buller personligt. Utsätts man för buller under längre perioder kan det resultera i att 
kroppen påverkas negativt, psykiskt och fysiskt. [33 s.6] 
 
När flygplanet står på marken och dess motorer är avstängda används APU:n istället för att 
generera elektricitet för flygplanets nödvändiga system som till exempel 
luftkonditioneringen. APU:n är placerad längst bak i flygplanets stjärtparti hos de större 
kommersiella flygplan och när den är igång alstras det buller vilket gör miljön runt flygplanet 
obekvämt att vistas i. Personalen som arbetar på rampen runt flygplanet utsätts för buller som 
alstras från APU:n mycket oftare än passagerarna, vilket leder till att personalen kan få sämre 
hörsel med tiden. Hörselskador uppstår genom att nervcellerna inne i örat skadas. För 
hörselskador finns oftast ingen medicinsk behandling. [34, s.657] 
 
Enheten för att mäta ljud är decibel (dB). Enheten som man mäter bullret från APU:n är 
däremot dBA (A-filter). Man lägger på ett filter när man ska mäta bullret eftersom det ska 
efterlikna den mänskliga örats känslighet för olika frekvenser. Resultatet från bullermätningar 
som erhålls redovisas i enheten dBA. [7, s.11] 
 
APU:n hos flygplansmodellen Boeing 777, som är placerad i flygplanets stjärtparti, alstrar 97 
dB buller när den är igång. I dBA-skalan blir resultatet 90 dBA som det mänskliga örat får ta 
emot. Ljudmätningar visar att APU:n genererar mest buller när flygplanet står på rampen och 
personalen som arbetar runt flygplanet är de som utsätts mest för bullret. Mätningar som har 
gjorts på andra kommersiella flygplan visar att bullret på deras APU ligger på ännu högre 
nivåer än Boeing 777. Bullervärden kan uppgå till mellan 116–120 dBA. [34, s.660] 
 
Med tanke på dessa höga bullernivåer får en person inte vistas i en miljö där ljudnivån är 90 
dBA i mer än 8 timmar per dygn. Om bullernivån skulle vara ännu högre till exempel 95 dBA 
då är det endast 4 timmar per dygn som gäller i den miljön. Ju högre bullernivån blir desto 
färre timmar får man vistas i den miljön. Anledningen till detta är att man främst vill minska 
hörselskadorna. [34, s.658] 
 
Figur 12 visar hur buller från flyg i tätortsområden påverkar miljön och människor samt vilka 
ljudnivåer som upplevs störande. Figuren beskriver bullret från flygplanets huvudmotorer. 
Eftersom APU:n alstrar en stor mängd buller som påverkar personalen som arbetar på 
rampen, kan man få en bättre förståelse för bullrets påverkan hos människan och vilka 
ljudnivåer som kan leda till försämrad hörsel om man utsätts för det under längre 
tidsperioder. [7, s.12] 
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Figur 12: Effekter av flygplansbuller i tätort. [7, s.12] 
 
 
SOFC-GT Hybridsystem  
 
Teknikutvecklingen måste uppgraderas i flygbranschen för att flygplanen ska kunna uppnå de 
miljömål som ställs inom branschen. Flygets miljöutmaningar är att minska 
bränsleförbrukning, buller och emissioner. [29, s.10] 
 
Bränsleceller är ett intressant teknikområde inom vilket det sker mycket forskning. För att 
minska bullret från APU:n undersöks möjligheten med att kombinera bränsleceller med APU 
till ett hybridsystem vilket minskar buller och även emissioner. Det nya systemet kan också 
användas under själva flygningen och minska buller på marken när flygplanet står vid rampen 
med motorerna avstängda. [29, s.10] 
 
Idag finns inga mätningar som kan visa hur högt bullret från ett SOFC Hybridsystem är i en 
decibelskala. En anledning till att det inte finns någon data om buller för SOFC hybridsystem 
är att detta system fortfarande är under utveckling. Det har inte implementerats än i något 
kommersiellt flygplan. Systemet är dock betydligt tystare jämfört med den traditionella 
APU:n, eftersom det inte finns några rörliga delar i själva bränslecellen svarar Thorin. [35, 
Bilaga 1]  
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4.5 Analys av viktskillnader mellan APU och SOFC-GT 
Hybridsystem 
Analys och resultatet av denna jämförelse visar att applicering av en SOFC-GT Hybridsystem 
ombord kan medföra en viktökning med nästan dubbelt så mycket som jämfört med befintlig 
APU. SOFC-GT Hybridsystem förbrukar 58,2 kg mindre bränsle per flygtimme samtidigt 
som systemet producerar 43,7 kg vatten per timme. Om man lägger samman 58,2 och 43,7 
blir viktbesparing 101,9 kg per flygtimme. Mängden producerat vatten, som är en restprodukt 
från SOFC-GT Hybridsystem, kan användas som drickbart vatten ombord och för toaletterna. 
Det viktigaste är att bränslet för SOFC-GT Hybridsystem endast är väte, vilket inte bidrar till 
växthuseffekten och att restprodukten blir vatten som kan återanvändas ombord. [32, s.13] 
 
Tabell 4: Gas turbine APU - GT-SOFC Hybrid APU weight comparison. [32, s.13] 
Component GT APU (kg) State of the Art 

GT-SOFC APU (kg) 
State of the Art  
Weight Difference 
(kg) 

Gas Turbine 
(Honeywell 131/9A 
with 90 kW 
generator) 

163,70 163,70 00,00 

SOFC - 90 kW (700 
W/kg) 

0 128,57 128,57 

Heat Exchanger 0 9,61 9,61 
Jet Fuel Reformer 0 59,50 59,50 
Water Tank for JFR 0 54,00 54,00 
System Net Weight 163,7 415,38 251,68 

 
Den valda APU-modellen Honeywell 131/9A har en axelkraft på 440kW och en elektrisk 
generator på 90 kW och väger 163,7 kg. Det optimala SOFC-GT Hybridsystemet som ska 
ersätta APU:n har andra delkomponenter och totala vikten blir 415,38 kg. Med hänsyn till 
viktbesparingen, enligt ovan gjorda beräkningar, blir nettovikten 313,48 kg. [32, s.11] 
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5 Diskussion 
Vi har utfört arbetet med målet att utforska miljöpåverkan från det traditionella APU-
systemet som används inom den kommersiella luftfarten. Vårt fokusområde i arbetet har varit 
att belysa systemets utsläpp och dess bullerpåverkan samt vilka möjligheter det finns med att 
implementera SOFC-GT Hybridsystem. 
 
Eftersom miljö- och klimatfrågor blir allt viktigare i samhället, är det viktigt att nya 
teknologier utvecklas som är mer miljövänliga och har mindre påverkan på klimatet. Allt fler 
människor reser och den civila luftfarten växer kontinuerligt. Boeing och Airbus är de största 
tillverkarna av kommersiella flygplan i värden och enligt deras prognoser kommer branschen 
i sin helhet att växa med 4–5 procent per år från 2015 till år 2035.  
 
Branschens årliga tillväxt och hänsynen till miljön och klimatet ställer krav på 
flygplanstillverkarna och andra forskningsorganisationer som är engagerade inom 
flygbranschen med att utveckla tekniken och dess miljöpåverkan främst med att minska 
emissioner och buller. Detta är också en av anledningarna till att nya flygplan som tillverkas 
har mer elektriska system än pneumatiska eller hydrauliska. Fördelen med elektriska system 
är att de väger mindre och därmed minskar flygplanets totala vikt vilket i sin tur resulterar i 
att även bränsleförbrukningen minskar.  
 
SOFC-GT Hybridsystemkonceptet är anpassat för att minska utsläppen och även bullret på 
flygplatser när flygplanet står vid gaten och dess motorer är avstängda. Den traditionella 
APU:n som används idag står för mellan 5–10 procent av utsläppen av emissioner på 
flygplatserna. Utöver utsläppen av emissioner är även bullret en faktor, som främst påverkar 
personalen på rampen som arbetar nära flygplanen. Utsätts man ofta för höga bullernivåer 
kan det leda till utveckling av hörselskador. Med hjälp av SOFC-GT Hybridsystem skulle 
utsläppen av emissioner bli noll, eftersom systemet använder sig av väte (H2) och 
kolmonoxid (CO) som bränsle och dess restprodukter är endast vatten och värme. Vattnet kan 
återanvändas som dricksvatten under resan vilket minskar behovet av att ta med sig extra 
vatten till passagerarna. En bränslecell har inga rörliga delar och därmed är bullernivån 
betydligt lägre.  
 
Väte (H2) och kolmonoxid (CO) kan produceras direkt i flygplanet genom att konvertera 
jetbränsle (Jet A1). Konceptet SOFC-GT hybridsystem blir tyngre än den nuvarande APU-
systemet, eftersom det behövs en reformator for omvandling av jetbränslet (Jet A1), 
värmeväxlare och själva SOFC bränslecellens vikt. Samtidigt är effektiviteten högre hos 
SOFC-GT Hybridsystem, vilket förbrukar mindre bränsle och restprodukten som är vatten 
kan återanvändas vilket jämnar ut flygplanets totala vikt.  
 
Vår analys visar att införandet av SOFC-GT Hybridsystem skulle minska utsläppen av 
emissioner av växthusgaser som bidrar till växthuseffekten till noll. Dessutom skulle 
bullernivån minska avsevärt, eftersom det inte finns några rörliga delar i en bränslecell.  
 
De forskningsartiklar och arbeten som vi har läst och sammanfattat under arbetets gång visar 
att konceptet SOFC-GT Hybridsystem har fler fördelar än nackdelar. Det som hindrar 
teknikgenombrottet ifrån att kommersialiseras är kostnader kring produktionen och 
underhållskostnader. Nya rutiner och manualer måste tas fram och personalen på ett 
flygbolag måste utbildas. Avgörande är även SOFC-bränslecellens livslängd.  
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Projekt med SOFC-GT Hybridsystem har utförts för små obemannade flygplan. Det är dock 
kostnader, vikt och säkerhet kring systemet som hindrar teknikgenombrottet. När dessa 
problem har lösts kommer vi att kunna se införandet av den nya tekniken. 
 
 
Den traditionella APU:n har också utvecklats och utvecklas hela tiden för att minska 
flygplanets vikt och reducera emissions utsläppet samt även buller. Genom utveckling av 
designen, växellådan och andra delar har man kunnat göra APU:n mer effektiv och 
bränslesnålare. Det ska även vara lätt att komma åt APU:n och utföra underhåll på systemet. 
 
 
Utvecklingen av APU:n påverkar inte vårt arbete och dess resultat eftersom den fortfarande 
drivs utav Jetbränsle (Jet A1) och släpper ut emissioner som påverkar miljön. I vårt arbete 
jämför vi emissionsutsläppet mellan APU:n och SOFC-GT-Hybridsystem och ser över vilken 
skillnad det blir.  
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6 Slutsatser 
Syftet i examensarbetet var att analysera och undersöka APU-systemet ur miljösynpunkt och 
i vilken utsträckning dess emissioner och buller påverkar miljön. Samt den tekniska 
möjligheten med att ersätta APU:n med SOFC-GT Hybridsystem för att reducera 
emissionsutsläppet och bullret som har negativa effekter på miljön.  
 
De beräkningar och jämförelser som vi har gjort visar att utsläppen av emissioner kommer att 
bli noll samt att bullret minskar markant ifall SOFC-GT Hybridsystemet skulle 
implementeras. Detta skulle förbättra miljön på flygplatser. Bränsleförbrukningen minskar 
också, eftersom SOFC-GT Hybridsystem är effektivare än den traditionella APU:n.  
 
Införandet av SOFC-GT Hybridsystem i Boeing 777–300 skulle innebära följande 
förbättringar:  

• Utsläppen av emissioner blir noll 
• Andelen växthusgaser som påverkar växthuseffekten från flyget minskar  
• Bullernivån minskar  
• Risken att utveckla hörselskador för personalen som arbetar på rampen minskar  
• Lägre bränsleförbrukning  
• I dagsläget passar systemet bäst för långdistansflyg 

 
Det finns även nackdelar med införandet av SOFC-GT Hybridsystem i Boeing 777–300. 
Nackdelarna är att flygplanets vikt ökar eftersom själva bränslecellen väger en viss del och att 
i samband med införandet av SOFC-GT Hybridsystem behövs även andra delsystem 
implementeras för att kunna omvandla Jetbränsle (Jet A1) till väte som sedan ska driva 
bränslecellen. Kostnad är också en viktig faktor för flygbolagen när de ska byta ut ett system. 
I det här fallet blir det kostnader för flygbolagen i form av att först implementera systemet 
och sedan för att kunna underhålla det måste personalen utbildas inom det vilket också är en 
kostnad.  
 
Säkerhet och tillförlitlighet är en viktig faktor inom flygbranschen och innan ett system ska 
implementeras måste det certifieras och godkännas vilket är också en utmaning för SOFC-GT 
Hybridsystem.  
 
Genom de undersökningar som vi har gjort är kostnad en viktig del för att kunna 
implementera systemet i framtiden. Det är kostnader runt systemet som hindrar 
teknikutbrottet idag.    

6.1 Framtida arbete 
Det finns många områden inom detta ämne som man skulle kunna fördjupa sig inom och 
belysa det. I vårt arbete har vi dock valt att avgränsa oss eftersom tidsåtgången skulle bli för 
mycket. Nedanstående frågeställningar skulle kunna utvecklas: 
 

• Vad är kostnaden att tillverka SOFC-GT Hybridsystemet för Boeing 777–300? 
• Hur ser flygbranschen på säkerheten och tillförlitligheten hos SOFC-GT 

Hybridsystem? 
• Vilken certifieringsprocess krävs det för att SOFC-GT Hybridsystemet ska kunna 

implementeras? 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Intervju med Eva Thorin om bränsleceller 2017-11-10. Eva Thorin är professor vid 
Mälardalens högskola inom avdelningen för energi, bygg och miljö.   
 

1. För- och nackdelar med bränsleceller jämfört med fossildrivna gasturbiner? 
 
Fördelar:  
• Inga emissionsutsläpp som påverkar miljön 
• Tystare  
• Finns inga rörliga delar och detta medför mindre underhåll  
 
Nackdelar  
• Tyngden eftersom bränslecellen blir större 
• Ökade materialkostnader för bränslecellen  
• Ökade underhållskostnader eftersom det är en ny teknik och det kommer ta tid 

innan infrastrukturen faller på plats och branschen väljer att använda sig av 
bränsleceller.  

 
För och nackdelarna skiljer sig hela tiden något åt beroende på vilket 
användningsområde bränslecellen ska ha.  
 

2. Vilken typ av bränsleceller är lämpligast för tillämpning inom kommersiellt 
flyg? 
 
PEM-celler används inom flesta områden och även flyg. Det finns även studier på 
smältkarbonat bränsleceller.  
  

3. Finns det idag någon flygplansmodell som använder sig av bränsleceller? 
 
Idag finns små obemannade flygplanstyper som använder sig av bränsleceller.  
 

4. Är det möjligt med dagens teknik att ersätta en fossildriven APU (Auxiliary 
Power Unit) med bränsleceller? 
 
Det är möjligt eftersom tekniken finns men infrastrukturen och kostnader kring 
systemet är ett hinder. Tekniskt sett går det att ersätta APU:n med bränsleceller. Det 
är mycket kostnader kring det hela som styr vilket system man använder sig av. Det 
kostar att byta ut APU-systemet hos en redan fungerande flygplansflotta samt att nya 
underhållsrutiner måste införas och personalen som jobbar med det vidareutbildas för 
att kunna hantera det nya systemet. 
 
Finns många faktorer som sätter hinder för teknikutbrottet.   
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5. Finns det något företag som tillverkar bränsleceller för olika ändamål i Sverige 
eller globalt? 
 
Vatgas.se handlar om vätgas och företaget Powercell håller på med bränsleceller till 
en viss del i Sverige.  
 

6. Vilka kostnader är förenade med tillverkning av ett bränslecellssystem för ett 
kommersiellt flygplan? 
 
Då ska man titta på en livscykelanalys för att kunna få information.  
 

7. Vilken storlek och vikt krävs för att en bränslecell ska kunna ha kapacitet för att 
producera 45–100 kW el? 
 
Leta efter vetenskapliga artiklar i databaser som finns tillgängliga genom skolan 
bibliotek för att hitta information om frågan.  
 

8. Hur stora utsläpp av växthusgaser sker under tillverkningen av bränsleceller? 
 
Då ska man titta på en livscykelanalys för att kunna få information.  
 

9. Hur mycket bränsle krävs för att en bränslecell ska kunna producera 45–100 
kW el (lämplig för flyg)? 
 
Oklart hur mycket väte som behövs för elproduktionen men man måste installera en 
separat tank i flygplanet för vätet alternativt om man kan producera väte från 
jetbränsle Jet A1.   
  

10. Finns det temperaturbegränsningar när det gäller bränsleceller och bränslet för 
att operera systemet? 
 
Vätet klarar av låga temperaturer. PEM-celler klarar inte av höga temperaturer 
eftersom de är byggda av polymermaterial. Hur bränsleceller klarar av låga 
temperatur generellt är oklart, vi får jobbar vidare med att få fram den informationen.  
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Bilaga 2 
 
Interview with Valentina Zaccaria about fuel cells and gas turbines, 2017-11-23, kl:14:00. 
The interview was conducted in English thereby the questions and answers are in English. 
Valentina Zaccaria is a research assistant at Mälardalens university within the department of 
economy, society and technology.   
 

1. Which type of fuel cells is the most suitable type for APU replacement in 
commercial aircraft? 
 
There are many studies on PEM fuel cells, these fuel cells are also used in cars. They 
are low temperature and very compact. The PEM fuel cells are also lighter and have 
an advantage when it comes to weight.  
 
There is also SOFC those are high temperature fuel cells and producing a lot of heat. 
Not really sure if there is any study that focuses on replacing the APU but there are 
studies that are looking for a hybrid APU system, a fuel cell and a gas turbine. There 
are some advantages with a hybrid system. The emissions reduces and you still have 
the reliability that the gas turbine provides. How much power should the fuel cell and 
the turbine produce depends on the length of the flight. If the flight is one hour then 
it’s not convenient to have a fuel cell because of the weight, fuel cells are heavy. But 
if the flight is long for example between 8 to 10 hours then its more convenient to 
have fuel cells, the weight of the aircraft is going to increase but if the system is more 
efficient you carry less fuel during the flight.  
 
PEM fuel cells are studied for full replacement of the APU system and SOFC for a 
hybrid system.  
      

2. Which type of commercial aircraft is most suitable or possible for replacement of 
APU with relevant fuel cells?  
 
Don’t know which type of aircraft is most suitable or possible for replacement of 
APU with relevant fuel cells. We have to do more research ourselves and see if we 
can find something. Once again, the length of the flight is very important, in shorter 
flights it is not convenient with full cells but it is more convenient and efficient for 
longer flights.    
 

3. Is there any airline company working with replacing APU with fuel cells? 
 
Boeing is doing some research in this area to replace the APU with fuel cells.  
 

4. What is the most appropriate method to write a thesis in our case? 
 
Not sure about a specific method that we can use. Writhing is the last thing we should 
do because first we have to see what has been done in the area and what has not been 
done. We have to do our research first and gather information and then start with the 
writhing.   
 

5. How is the environment affected by emissions from both systems? 
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Fuel cells are much more efficient than the APU, a gas turbine can be 30 percent 
efficient while a fuel cell can be up to 50 percent efficient which is a lot more. The 
emissions from fuel cells are only carbon dioxide and water vapor while the emissions 
from a gas turbine can be much more with different substances. The disadvantages 
with fuel cells are the weight, cost and the durability because they don’t last long. 
SOFC have to be replace every two years because it burns off, and it’s expensive to 
buy new ones.     
 

6. What are the pros and cons of both systems? 
 
Already answered in the previous questions.   

 
7. What are the challenges with the replacement of APU with fuel cells? 

 
PEM fuel cells are low temperature and can be used directly while SOFC is high 
temperature and when it starts you have to wait between 8 to 10 hours before you can 
use it because it operates at high temperature like 800 degrees Celsius. The buildup in 
the temperature must be slowly otherwise the SOFC gets destroyed.  
 

8. Is there any method to calculate the emissions from APU while it is running on 
the ground? 
 
There are models that we can look at and use it in our work.  
 

9. Is there any relevant books or other kinds of material about APU & fuel cells? 
 
She did send us some scientific articles that is very interesting for us.  
 

10. How should we choose which type of aircraft is possible for replacement with 
fuel cells? 
 
Look at what other people have done and go in that direction and do more research.  
  

11. How does an APU work technically? 
 
It’s a gas turbine, so read about gas turbines in general to learn about how it works.  
 

12. Which are the most important concrete delimitations in our thesis in both 
systems APU and fuel cells? 
 
It’s too early to say now, once you start the delimitation appears by itself in the 
meantime.  
 

13. How environmentally friendly is the production of fuel cells compared to current 
emissions from APU? 
 
Did not know.  
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Bilaga 3 
 

Efter att vi har läst en artikel ”Key Findings on Airplane Economic Life”, tog vi 
kontakt med författaren Helen Jiang, Boeing. Hennes svar angående livslängden 
för Boeing 777–300 framgår i följande mailkonversation och bifogade diagram.  
 
Abbas Heidari <abbas13020@gmail.com> 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 February 
2018 at 
13:37 

To: helen.jiang@boeing.com 

Hello dear madam! 
 
My name is Abbas Heidari and i am writing my thesis in Mälardalens university in Sweden, and i recently 
read your article about "Key Findings on Airplane Economic Life" and we are working on a project about 
Boeing 777–300 and i dont find anything about Boeing 777–300 life expectancy, i would be very pleased 
if you know/ can answer this question with a reliable source.   
 
 
-- Your sincerely  
Abbas Heidari 

 

 
Jiang, Helen <Helen.Jiang@boeing.com> 20 February 2018 at 20:48 
To: Abbas Heidari <abbas13020@gmail.com> 
 

Hi Abbas Heidari, 

 Thanks for your note.  The first delivery of 777-300 took place in 1998, or 20 years ago.  The entire 777-
300 fleet is still young and mostly in service today.  I’d suggest you using the range of widebody life 
expectancy in the paper for your project.  Attached is a recent update on aircraft economic life. 

Thank you, 

  Helen Jiang 

Technical Fellow 

Boeing Commercial Airplanes 

Office: +1 206 766 2458 

Mobile:  +1 206 304 9262 

From: Abbas Heidari [mailto:abbas13020@gmail.com]  
Sent: Monday, February 19, 2018 4:37 AM 
To: Jiang, Helen <Helen.Jiang@boeing.com> 
Subject: Key Findings on Airplane Economic Life 
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