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Sammandrag  
I dagsläget är det ett stort fokus på eldrivna bilar, många intressanta uppfinningar och 
innovationer i just elfordon branschen men betydligt mindre fokus på eldrivna flygplan eller 
miljövänligare flygplan[1].  
 
Rapporten innefattar en analys kring kyl samt värmesystem av eldrivna flygplan då detta är 
huvudområdet i själva arbetet. Det finns flertal kyl samt värmesystem för flygplan, men 
arbetet fokuserar endast på små flygplan vilket innebär att systemen som finns att välja på 
är begränsade på grund av vikten och storleken på systemen. Dessa system skall hålla 
batterierna i konstant temperatur under alla operationer flygplanet går igenom. Då effekten 
på batterier kan variera beroende på temperaturen.  
 
Arbetets vision är att hitta en konkret lösning till hur batteriet kan hålla konstant temperatur 
för ett eldrivet flygplan.  
Arbetet inkluderar även en studie om olika typer av batterier och dess specifikationer. 
Studien omfattar även olika batteri kylnings typer som kan installeras i ett eldrivet flygplan.  
 
Arbetets metod är att samla in fakta i bakgrunden, därefter analyseras faktan under 
metoden och kunna jämföra de olika flygplanen, batterierna och olika kyl samt värmesystem 
som kan vara passande för ett elektrisk flygplan.  
 
Huvud Resultatet av rapporten landade på Extra 330LE flygplanet. Valet av batteri är 
litiumjonbatterierna, på grund av den höga effekten och lätta vikten batterierna har. Båda 
värme och kylsystemet som är vald för båda Extra 330LE och litiumjonbatterierna är direkt 
luftkylning och isolering systemet Tesla använder sig av.  
 
Arbetet i helhet sammanfattar vilka möjliga kyl samt värme systemet ett eldrivet flygplan 
kan ha för bäst prestanda, det vill säga hur kommer dessa kyl och värmesystem påverka 
flygplanet, såsom vikten, kyl samt värme förmågan och om flygplanet är kapabel av att ha ett 
sådant värme eller kylsystem.  
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Abstract 

At present, there is a great focus on electric cars, many interesting inventions and 
innovations in the electric vehicle industry, but significantly less focus on electric aircraft or 
more environmentally friendly aircraft. [1] 
  
The report includes an analysis of cooling and heating systems of electric aircraft as this is 
the main area of the work. There are several cooling systems and heating systems, but this 
work focuses only on small aircraft, which means that the systems available are limited due 
to the size importance of the systems. These systems should keep the batteries at constant 
temperature during all operations the aircraft is going through. As the effect on batteries 
may vary depending on the temperature. 
  
The vision of this work is to find a solution to how the battery can maintain constant 
temperature for a powered aircraft. 
The work also includes a study on different types of batteries and its specifications. The 
study also includes various battery cooling types that can be installed in a powered aircraft. 
  
The method of this work is to collect facts in the background, then analyze the fact under the 
method and compare the different aircrafts, batteries and different cooling as well as 
heating systems that may be suitable for an electric aircraft. 
  
The main result of the report landed on the Extra 330LE aircraft. The choice of battery is 
lithium ion batteries, due to the high power and light weight the batteries have. Both 
heating and cooling systems selected for both Extra 330LE and Lithium Ion batteries are 
direct air cooling and insulation system Tesla uses. 
  
The report summarizes the possible cooling and heating systems that an electric powered 
airplane can have for best performance, in other words, how will these cooling and heating 
systems affect the aircraft, such as the weight, cooling and heating ability and if the aircraft 
is capable of having such heat or cooling system. 
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Nomenklatur 

Nox……………………………………………….Kväveoxid 
 
Vocs………………………………………………Volatile organic compound 
 
Pm……………………………………………….. Particle matter 
 
Co………………………………………………...Koldioxid  
 
dB………………………………………………...Decibel  
 
EASA…………………………..Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 
 
LRU…………………………….line replaceabale unit 
 
UKF…………………………….Unscented Kalman Filter 
 
LiOn…………………………..Litiumjonbatteri 
 
NiCd…………………………..Nickel-kadmium 
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1. Inledning  
Människor har alltid varit i behov av transport, sen långt tillbaka har människor alltid hittat 
på sätt att transportera sig på och även transportera gods. Transport typen har ändrats med 
tiden, I början hade inte människan mer än sina ben och transportera sig på, senare kom det 
användning av djur, segelbåt, fossilbränsledrivna bilar,fossilbränsledrivna flygplan och nu har 
det även kommit elbilar.  
 
För de senaste 100 åren, har människor varit beroende av fossildrivna motorer. Dessa 
motorer används för alla slags transportmedel, 90% av jordens transportmedel drivs av 
fossila bränslen [3].  
 
Historien slutar inte här, människorna har brett ut sig runt hela världen och behovet av 
transport har blivit allt större. Därför har flygplan haft en stor roll i dagens samhälle.  
 
År 1903 då kom det allra första flygplanet som är skapad av bröderna Orville och Wilbur 
Wright i USA [4].  
Långt innan detta har det varit försök av andra uppfinnare som Leonardo Da Vinci. År 1914 
då bildas det första flygbolaget i USA som flög  mellan Saintpetersburg och Tampa, Florida. 
Året 1937 testade Frank Whittle den första Jetmotor flygplanet i Cambridge University, 
England [2]. 
 
Med tanke på att Fossila bränsle är ändliga så försöker olika företag redan att hitta 
alternativa energikällor. Elfordon bidrar till minskad växthusgaser och renare luftrum för 
samhället.  
 
I dagens samhälle diskuteras det mycket om alternativa bränslen, hållbar energi och gröna 
energikällor. Sedan 1800-talet har det funnits idéer om elektriska drivmedel, den Italienska 
forskaren Alessandro Volta gjorde det första elektriska fordonet genom att skapa ett batteri 
som är gjord av både silver och zink. Efter den händelsen har elektriska fordon fångat 
intresset av många andra forskare. Än idag konkurrerar företagen om det bästa batteriet för 
eldrivna fordon.  
  
Enligt författaren Thomas Sterner [4] så orsakar fossildrivna fordon till stora giftiga gas 
utsläpp som bidrar till global uppvärmning. Utsläppen skiljer sig mycket mellan de olika 
fordonen. Det beror på typen av motorn, fordonets design och fordonets behov av effekt. 
Äldre motorer släpper ut ungefär 97% mer giftiga gaser än nya motorer enligt tabell 1 .  
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Tabell 1, tabellen visar bilar samt bussars gas utsläpp.  

Fordons års model VOCs (g/km) NOx (g/km) PM (mg/km) Landkörning Stadskörning 

Passagerare bil           

1988 2.50 1.53 37 12 35 

2000 0.46 0.17 7 1.6 5 

2010 0.08 0.04 1.2 0.3 1 

Bussar, diesel           

1988 1.30 13.2 500 53 140 

2000 0.40 7.3 150 30 74 

2010 0.15 3.2 70 13 33 

 
En av de olika faktorer som gör att motorn släpper ut mer växthusgaser är motorns 
temperatur, om motorn inte är uppvärmd då den släpper ut mer giftiga gaser än vanligt. Om 
man starta fordonet i kallt väderförhållande släpper det ut mer än hälften av giftiga 
växthusgaser. Tabell 2 visar hur mycket giftiga gaser motorn släpper ut vid olika 
väderförhållande.  
 

Tabell 2, tabellen visar bilkörning till förhållandet av vädret.  
 

Yttre temperaturen 1 km körning(VOCs) 

(g/km) 

1 km körning 

CO (g/km) 

2 km körning 

(VOCs) g/km 

2 km körning 

CO (g/km) 

Varm motor 

VOCs 

(g/km) 

Varm motor 

CO (g/km) 

22 2.6 21.0 0.07 0.16 0.02 0.12 

-7 15.7 123.1 1.38 11.0 0.25 0.80 

 
I Sverige har minskning av växthusgaser påbörjat sedan året 1990 enligt Naturvårdsverket. 
Detta har varit med hjälp av de alternativa energikällor som till exempel vattenkraft och 
vindkraft [5]. 
 
Flygindustrin är idag ansvarig för 2,6% av utsläppen, en lösning till flygindustrins utsläpp är 
att ändra flygets energikälla [6]. Elflygplan kan vara framtidens ersättning av fossildrivna 
flygplan. 
För att ha ett flygplan som skall flyga längre distanser på alternativa energikällor såsom 
batterier, då är det viktigt att ha ett kombinerat kyl- och värmesystem för eldrivna flygplan 
som kan hålla batterierna vid konstant temperatur. Effekten batteriet levererar ändras 
beroende av temperaturen, batterierna är effektivare vid varmare dagar och mindre 
effektiva vid kallt väder [7]. 
 
Alla batterier klarar av olika temperatur, det finns olika batterier som man kan ha i ett 
flygplan baserat på vikten, brandrisken och effekten per kilo hos batteriet. Arbetet 
inkluderar även ett studie på dessa batterier Bly batterier, Nickel-kadmium, 
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Litiumjonbatterier, Nickel-Metal Hydrid Batterier och  Natrium Sulfat batterier. Den mest 
användbara batteriet som används av oss idag som till exempel mobiler, datorer, bilar och 
även de flesta eldrivna flygplan är Litiumjonbatterier. Eftersom dessa batterier kan ge bra 
effekt och har längst livscykeln. Nackdelen med detta batteri är att det ger mindre effekt per 
kilo vid kallt väder. Därför är det viktigt att ha ett värmesystem som kan hålla en konstant 
temperatur för batteriet. Tabell 3 innehåller de olika egenskaperna för batterierna.  

 
tabell 3  

Tabellen visar egenskaperna hos de olika batteri typerna, EV står för (Electric Vehicle).  

            

 Batteri typ  Använding Energi (Wh/kg) Öppen 

strömspänning (V) 

Livscykel Energieeffektivitet 

PbA EV 35-50 2.1 500-1000 80+ 

NiCd EV 40-60 1.3 800 75 

NiMH EV 75-95 1.25-2.35 750-1200 70 

 Li-ion EV 75 2,5 6000-8500 85-95 

Na/S EV 103-116  4700-7200 75-83 

  
Det finns många olika kylning samt värme metoder för batterier i eldrivna flygplan  som kan 
hålla batterierna vid konstant temperatur. Ett urval av metoder är RAM-luft vätskekylning, 
Direkt luftkylning genom tryckt kabinluft, Direkt luftkylning och Bleed air. Alla dessa 
kylningssystem är anpassade för olika flygplan beroende på flygplanets operation. Dock är 
båda direkt luftkylning genom tryckt kabinluft och Bleed air skulle inte passa båda Antares 
20E och Extra 330LE för att båda flygplanen är elektriska. Om luftkylning genom tryckt 
kabinluft skall monteras på någon av flygplanen måste dessa flygplan vara passagerare 
flygplan som har ett stort kabin och flyger höga höjder med längre distanser.  

1.1 Förnybara drivmedel 
Enligt Maria Grahn och Julia Hansson [8] är möjligheterna stora för förnybara drivmedel i 
Sverige från och med året 2013. Ungefär 10-25% av den svenska vägsektorns 
energianvändning skall kunna bestå av biobränsle och eldrivna bilar fram till året 2020. 
Energianvändning skall bestå av 55% biobränsle och elbilar fram till året 2030.  

 
Tabell 4, visar olika ljudnivå som människor stöttar på.  

Samtal Stadsgata Startande Lastbil Startande Jetplan 

60-70 db 70-80 db 90-100 db 120-130 db 

 
Eldrivna flygplan kan bidra till minskat buller. Buller har varit ett problem i det svenska 
samhället. Enligt Trafikverket störs många invånare av buller från vägar, järnvägar och från 
flygplan. Bullernivå för flygplan visas i tabell 4 som är tagen av Folk hälsa och myndighet som 
visar hur mycket ett jetflygplan låter i dB med förhållandet av andra transportmedel samt 
vardagshändelser. Därför kan Elektrisk drivna flygplan bidra till minskad bullernivå [9].  
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1.2 Eldrivna flygplan 
Ett elektriskt flygplan är ett flygplan som drivs av elmotorer. Energin kan levereras med en 
mängd olika metoder inklusive; batterier, solceller,ultrakondensatorer och bränsleceller. 
 
Seimens och Airbus är två företag som samarbetade för att tillverka ett hybrid flygplan som 
heter Extra 330LE. Flygplanet kan flyga med sitt maximala hastighet i 15 minuter. Mer 
information och data angående flygplanet hittas under bakgrunden.  

1.3 Frågeställning 
Detta arbete kommer att fokusera på olika lösningar av uppvärmning och kylning för 

batterierna. 

1. Är det nödvändigt att kyla batterierna på ett elektriskt drivet flygplan vid extrem hetta 

och är det nödvändigt att värma batterierna vid extrem kyla? 

2. Vilka kyl- respektive värmesystem kan man använda sig av för att kyla respektive 

värma batterierna? 

3. Hur mycket kommer vikten att påverkas av de olika kyl-/värmesystemen? 

4. Är val av värmesystem beroende på batterityp? 

1.4 Begränsningar 
Begränsningar i arbetet är att kylning tillämpas för batterier i flygplanet Extra 330LE. Det vill 
säga kylningssystem kan därmed ge andra resultat i andra elektriska flygplan med tanke på 
att dem använder sig av olika typer av batterier, deras struktur och även temperaturen 
flygplanet utsätts för är beroende på i vilken del av världen flygplanet skall flyga i. Arbetet 
har även begränsat sig vid flygplanets prestanda, räckvidd och flygplanets förbrukningen.  
Arbetet omfattar inte heller ett experiment då det inte finns tillgång till experiment material 
som batterier eller flygplan.  

1.5 Syftet 
Syftet med arbetet är att kunna göra eldrivna flygplan med fokus på sportflygplan 
miljövänligare och hitta den bästa typen av kylningssystem för de elektriska flygplanen.  
Insatsen fokuserar även på lösningar man kan ha för att hålla batteri temperaturen konstant 
och oberoende av den externa temperaturen.  
 
Arbetet fokuserar också på att flygplanet skall ha likvärdig prestanda som ett vanligt 
bränsledrivet flygplan. Arbetet inriktar sig även i flygplanets vikt, med tanke på att flygplanet 
är ett sportflygplan då det ska inte väga för mycket.  
 
Arbetets motivering är att kunna förlänga livstiden för batterierna i eldrivna flygplan genom 
att ha en bra kylning och värmning systemet som kan hålla en konstant temperatur för 
batterierna, då batterierna kan ge den optimala effekten för flygplanet.  
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Arbetets vision är att förlänga livstiden på batteriet i eldrivna flygplan, genom att hitta en 
lösning till kylning samt värmning system för batterierna i eldrivna flygplan. Detta kan ses 
som en lösning för minskning av flygplanens utsläpp. Då Växthuseffekten ökar än idag.  
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2. Bakgrund 

2.1 EASA (Europeiska byrån för luftfartssäkerhet)  
Enligt EASA CS-E 260 Engine cooling system skall designen på ett kylsystem garantera kylning 
under alla slags operationer flygplanen utgör. EASA har även specifika regler gällande 
vätskekylnings system, då får vätskan inte läcka under de olika operationer ett flygplan går 
igenom [10].  
CS-E690 beskriver att det måste ske ett test för bleed air om den skall användas för kabin 
tryck eller ventilation[11].  

2.2 Extra 330LE flygplan 
Extra 330LE flygplan är tillverkade av båda Siemens och Airbus företagen. Flygplanet har en 
SP260D motor som har ett uteffekt på 260 kw (348hp). Denna motor kan driva propellrarna 
2500 varv per minut, den har även vridmoment på 1000 nm och spänning på 580V[12].  
 
Extra 330LE flygplanet har två batteripack var och en av batteripacken har 14 hög effekt 
Li-ion batterier med kapacitet av 18,6 kwh.  
Flygplanets motor väger 50kg, men flygplanet i helhet väger ungefär 1000 kg och den 
genomsnittliga stigningshastighet är 2300 ft per minut [13]. 

2.3 Antares 20E  
Antares 20E är ett elektiskt flygplan som är tillverkad av Lange aviation. Flygplanet är 
utrustad med EM42 motor med en effekt på 42kW, denna motor är den första elektriska 
motorn som är godkänd av EASA.  
Antares 20E är utrustad med litiumjonbatterier, då batterierna har hög effekt och längsta 
livscykeln.  Flygplanet innehåller 72 enskilda celler som är fördelade i 24 batterimoduler. 
Varje cell har sin egen övervakning av temperatur och spänning [14]. 

2.4 Batterityper 
Detta avsnitt beskriver om olika sorters batterier. Dessa batterier är bly batterier, 
Nickel-kadmium, Li-ion, Nickel-Metal Hydrid och natruimsulfat batterier. 

2.4.1 Bly batterier 

Blybatterier har använts i flera år, oftast har de använts som bilbatterier. Forskningen har 
stadigt kommit fram till bättre egenskaper som har hög effektivitet, hållbarhet och livstid. 
Dock är kemikalierna i batteriet oändrade. Blybatterier klarar av temperaturer mellan minus 
20 grader celcius till 50 grader celcius, batteriets acceptans av laddning klarar sig  vid 
förhöjda och låga temperaturer. Blybatterier har ganska kort livstid jämfört med andra 
batterier, då livstiden på batteriet varierar mellan 500-1000 timmar enligt tabell 3. Batteriet 
energi är på 35-50 (Wh/kg) och batteriets energieffektivitet är 80% enligt tabell 3 [15].  
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2.4.2 Nickel-kadmium (NiCd) 
Under tjugohundratalet har Nickel-kadmium batterier blivit mer i marknaden, då i den tiden 
har det kommit flera mobila enheter som mobiltelefoner, bärbara datorer, o.s.v.  
Fördelen med dessa batterier är att batterikapaciteten inte skadas under urladdning. 
Minneseffekten skadas när Nickel-kadmium batterier laddas utan att vara totalt urladdat. 
Dessa batterier är de enda batterierna som kan klara sig bra även vid låga temperaturer från 
-20 ° C till -40 ° C. Enligt tabell 3 har nickel-kadmium batterier en livstid på 800 timmar som 
livscykel, specifik energi på 40-60 (Wh/kg) och energieffektivitet på 75% [15].  

2.4.3 Litiumjonbatterier 
Litiumjonbatterier har olika komponenter, när det gäller båda katoder, anoder och 
elektrolyter. det beror på användningen av litiumjonbatterier. Enligt  Sullivan, J. L. [15]  kan 
Litiumjonbatterier användas för många olika elektroniska föremål såsom mobiltelefoner, 
datorer osv.  
 

Tabell 5  
Tabellen visar komponenterna i Litiumjonbatterier[15] .  

 

 Komponenter Material Procenttal 

Katoder Li2CO3 
LiCoO2 
LiMn2O4 
LiNiO2 
LiFePO4 
LiCo1/3 Ni1/3Mn1/3O2 
LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 

15-27% 

Anoder  Graphite (LiC6) 

Li4Ti5O12 

10-18 

Elektrolyt Ethylene carbonate 
Diethyl Carbonate 
LiPF6 
LiBF4 
LiClO4 

10-16 

Separator  polypropylen 3-5 

Skal Stål 40 

Litiumjonbatterier har en helt ny teknologi med hög energi samt livstid, dessutom har dessa 
batterier ingen minneseffekt. Litiumjonbatterier används vanligtvis inom mobiltelefoner, 
datorer och liknande apparater. I dagens läge används dessa batterier redan inom 
bilmarknaden [15].  
 
Litiumjonbatterier har olika komponenter beroende på Katodens komponenter. Tabell 5 
visar de olika komponenterna en litiumjonbatteri kan ha. Tabellen visar även de olika Anoder 
och Katoder som kan användas i dessa batterier.  
 
Säkerhet är en allvarlig fråga i litiumjonbatteri teknologi. De flesta metalloxid elektroderna är 
termiskt instabila och kan sönderfalla vid förhöjda temperaturer. 
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Litiumjonbatteri presterar bäst vid ungefär 25 grader Celcius men batteriet klarar själv klart 
ännu högre temperaturer upp till 40 grader Celcius. Litiumbatteriet kan även klara ner till -10 
grader celcius. Enligt tabell 3 har litiumjonbatterier mellan 6000-8000 timmar som livscykel, 
specifik energi på 80-120 (Wh/kg) och energieffektivitet mellan 75-83% [15].  

2.4.4 Nickel-Metal Hydrid Batterier 

Dessa batterier har blivit ett bättre val för handverktyg, eftersom Nickel- Metal hydrid 
batterier inte påverkas av minneseffekt. Det finns även Idé om att använda dessa batterier i 
hybrid bilar. Den höga reaktiviteten av litium med luft och fuktighet kan orsaka stor 
brandrisk, vilket är en hög säkerhetsrisk  [15]. 
 
Nickel-Metal Hydrid batterier kan klara av temperaturen mellan -20 grader till 60 grader 
celcius. Enligt tabell 3 har batterierna 75-95 (Wh/kg) specifik energi och och energi 
effektiviteten på batterierna är 70%.  

2.4.5 Natrium sulfat batterier  
Natrium sulfat batterier skulle bli det bästa valet för elektriska bilar, men det är inte det för 
tillfället. Det finns några orsakar som gör dessa batterier opassande på grund av deras tunga 
vikt och behovet av hög värme. Dessa batterier opererar endast vid hög energi och värme 
upp till 300 grader Celcius. Dock har Natrium sulfat batterier hög livslängd [15].  

2.5 Batteri kylningssystem  
Under detta avsnitt presenteras olika typer och metoder av olika kylsystem som kan vara 
passande i ett flygplan.  

2.5.1 El-bilar värme samt kylsystem 
När det kommer till elbilar i dagsläget går tankarna direkt till Tesla bilen, som drivs endast av 
el med hjälp av batterier. De flesta andra elbilar använder sig av vakuumförpackade 
oupprullade folier som en typ av isoleringssystem för den externa temperaturen.  
Tesla är den enda elbilstillverkaren som använder sig av ett annat typ av system för kylning 
samt värmning av deras litiumjonbatterier.  
Tesla använder sig av runda battericeller med upprullade folier, anledning till detta är värme 
hanteringen. Under hög belastning när batterierna levererar ström eller laddas med hög 
effekt då blir de varma. Tesla som har individuella aluminium skal runt varje batteri samt 
kylvätska runt batterierna gör det mycket lättare att leda bort värme än andra elbilar. Därför 
laddas Teslas batterier snabbare och kan leverera hög ström [16].  

2.5.2 RAM-luft Vätskekylning 
RAM-luft vätskekylning är den mest använda kylsystemet hos flygplan. Kylnings vätskan 
flödar i rör runt flygplanets motorer eller andra delar som behövs att kylas. Vätskan i det 
fallet kyler de olika delarna och tar samtidigt emot värmet.  
Medan den processen sker, kyler propellrarna ner den varma vätskan genom att få  atmosfär 
temperaturen på dessa rör som innehåller kylvätskan.  
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figur 1, figuren visar hur RAM-luft vätskekylning är kopplad.  

Fördelarna med RAM-luft vätskekylning är att systemet är lätt att montera och väger mindre 
än andra kylsystem, systemet ger även en effektiv kylning för större motorer.  Nackdelarna 
med systemet är att underhållet av LRU kräver en snabb avbrytning av kylnings vätskan [17].  
 
Systemet innehåller två värmeväxlare, batterier och en radiator.Detta är ett standard 
kylningssystem med hjälp av RAM-luft [18]. 

2.5.3 Direkt luftkylning genom trycksatt kabinluft  
Denna kylning använder sig av  trycksatt kabin luft och den går genom fläkten som är 
kopplade till vätska rören, skillnaden är att flygplanets avionik och elektriska delarna är kylda 
direkt genom trycksatt kabinluft. Nackdelarna med direkt luftkylning genom trycksatt 
kabinluft är att luftflödet behöver kyla stora delar av motorkomponenter  och kanske är 
större än vad systemet klarar av, all förlorad värme i motor skickas direkt till den interna 
trycksatta kabinluften [19].  

2.5.4 Direkt luftkylning  
Direkt luftkylning innebär att otryckt luft direkt från atmosfären skickas in genom 
Probellerna eller RAM. Fördelarna med direkt luftkylning är att den förlorade värmen skickas 
direkt ut ur flygplanet och lufttemperaturen är alltid låg. Nackdelarna är däremot att den 
typen av system behöver en aerodynamisk design på en luftintag och luftutsläpp. Kylning är 
också beroende av mach hastigheten [19]. 
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2.5.5 Bleed air temperatur kontroll system  

 
 

Figur 2, visar hur “Bleed air” kommer in genom en turbopropmotor [20].  
 
Bleed air är varm luft som kommer in genom jetmotorn, som visas i figur 2. I dagsläge 
används bleed air system för att hålla en jämn kabin temperatur eller för de-icing system.  
 
Kontrollsystemet för bleed air är uppbyggd av en felfri termisk givare som kan läsa av 
temperaturen för sektorn den skall värma, Bleed air system kan även användas för att hålla 
konstant temperatur och tryck i flygplanets olika delar som T.ex. kabinen eller kan systemet 
användas för ett fungerande de-icing system som innebär ett värmesystem för flygplanets 
vingar som hindrar isbildning [21]. 

2.5.5 Hybrid vätska kylning med värme avstötning till 
otryckt RAM-luft  
Hybrid vätska kylning fokuserar på att eliminera snabb avkoppling från vätska rören, detta 
innebär snabbare underhåll för kylningssystem. Systemet har en enklare design på vätska 
rören. Värmen bort tas från luften med hjälp av dessa vätska rören, för att kunna förflytta 
värmen används det externa RAM-luftsuttaget. Det här konceptet är lik till andra koncept 
som används i stora datorer och telekomutrustning.  
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Figur 3: Visar Hybrid vätska kylning med värme avstötning till otryckt RAM-Air.  
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3. Metod  
Metoden ska förtydliga för läsaren på vilket sätt arbetet är uppbyggt och vilka metoder 
arbetet innehåller för att ha en klar bild över arbetsprocessen. 

 
Tabellen visar arbetets planering. Tabell 6 

Datum Mål 

2017-09-23 Status och planeringsrapport inlämning. 

2018-03-02 Klar med arbetets inledning och bakgrund.  

2018-05-14 Färdig med arbetets resultat 

2018-05-16 Klar och lämnar in arbetet.  

2018-01-23 Färdig med opponering rapporten  

 
Metoden för svaren av problemformuleringen utgår ifrån att använda sig av informationen 

från bakgrunden, då dras det slutsatser på vilken typ av flygplan som passar mest i arbetet, 

därefter bestämma batterityp och slutligen kan det bestämmas om kylsystem är ens 

nödvändig för just den utvalda typen av batterierna.  

3.1 Val av flygplanstyp  
Valet av båda batteriet och kylning samt värmesystem beror på flygplanets modell.  
Arbete begränsar sig till en flygplanstyp, då kylningen samt uppvärmningen är beroende på 
flygplanets altitud, luftintag och även hastigheten.  
För Extra330LE så finns det mer fakta om flygplanet såsom prestanda och allmän information 
som till exempel typ av batterier och även kylningssystemet, flygplanet är även 
nyproducerad jämfört med Antares 20E då Extra330LE producerade år 2016. Antares20E är 
den första godkända eldrivet flygplan av EASA, men det är svårt att hitta allmän pålitliga 
information om antares20E än Extra330LE. Vilket gör det svårt för arbetet att jämföra dessa 
två flygplan med varandra med samma prestanda, effekt och även livslängden på flygplanen.  
 

Tabell 7 
Tabellen visar båda motorns och flygplanets prestanda.  

 

Uteffekt 260 kw 

Maximala varv per minut 2500 rpm 

Verkningsgrad 1000 nm 

Maximala temperaturen 90 grader Celcius 

Motorns Vikt 50 kg 
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Motorns verkningsgrad 95% 

Vingbredden 8 m 

Längd 7,5 m 

Höjd 2,6 m 

Vingyta 10,7 kvadratmeter 

Total vikt 1000 kg 

 

3.2 Val av batterier  
Nedan presenteras alla batterier som inkluderade i arbetet i form av tabell. Dessa batterier 
har olika egenskaper när det gäller livstid, temperatur och även energin per kilo. Kraven på 
batterier som skall monteras på flygplanet är att den ska tåla hög samt låg temperatur, hög 
livstid och hög energi per kilo. Batterie valet hänger på livscykeln och effekten batteriet kan 
ge per kilo, det är också viktigt att få reda på brandrisken och temperaturen batteriet klarar, 
annars kan det begränsa flygplanets altitud medan den flyger eftersom ju högre flygplanet 
flyger desto kallare blir då atmosfären.  

Tabellen visar batteriernas olika egenskaper. Tabell 8 
 

Batterityp Livscyklar Energi effektivitet Specifik energi 

(Wh/kg) 

Temperatur 

Blybatteri 500-1000 80% 35-50 -20 till 50 Celsius 

Nickel-kadmium 800 75% 40-60 -20 till 45 Celsius 

Litiumjon batteri 1000-2900 85% 75 -10 till 40 Celsius 

Nickel-metall 

hydrid 

750-1200 70% 75-95 -20 till 60 Celsius 

Natrium sulfat 4700-7200 75-83% 103-116 300 Celsius 

 
Med hjälp av jämförelsen i tabell 8 och baserad på parametrarna har valet av lämpligt batteri 
landat på litiumjonbatterier, då dessa batterier har den längsta livscykeln, mest energi och 
högsta spänningen enligt tabell 8.  Litium är den lättaste metallen vilket innebär att det 
uppfyller vikt begränsningen då arbetet inriktar sig mot lätta/sportflygplan.  
Just Litium metallen har den högsta negativa standard potentialen. Den höga spänningsnivån 
och låga materialtätheten leder till hög specifik energitäthet.  
 
Enligt Sullivan [15]så används litiumjonbatterier till nästan allt vi använder oss av idag som 
mobiler, datorer, elbilar och även de flesta elektriska flygplan.  
Nackdelen med dessa batterier att de tål inte extrem hetta eller kyla, därför måste det finnas 
en kyl/värme system för att hålla batterierna vid konstant temperatur då litiumjonbatterier 
presterar bäst vid ungefär 25 grader Celcius. Enligt Johan Bergvall och Sebastian Johansson 
[23] påverkas litiumjonbatteriet mycket av den yttre termiska miljön. Vid temperatur över 40 
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grader Celcius då exponeras battericellerna. Vid temperatur under -10 grader då minskas 
förmågan att leverera urladdningsström. Laddnings acceptansen skadas också vid låg 
temperatur.  
För att få fram vilket kylningssystem som passar mest för flygplanets batteri så genomfördes 
en undersökning av olika batterityper. 

3.3 Val av Kylning/värmesystem  
Arbetets viktigaste del är kylningssystemet. Analysen av kyl/värmesystem är baserad på olika 
vetenskapliga studier samt examensarbete som har fokusen på kyl och värmesystem.  
 

Tabell 9, Tabellen visar oss en jämförelse mellan de olika systemen som är inkluderade i 
arbetet.  

 

Kyl/värmesystem Fördelar Nackdelar 

Elbilar värme/kylsystem Lättare att leda bort värme, 

batterier laddas snabbare och 

levererar hög ström 

  

Ram luft vätskekylning Mest använda hos flygplan, 

lätt att montera och väger 

mindre. 

Används för stora motorer underhållet av LRU kräver snabb 

avbrytning. 

Direkt luft kylning genom 

trycksatt kabinluft 

  Används för stora flygplan med trycksatt kabin. Luftflödet 

behöver kyla stora delar av motor kontroller. 

Direkt luftkylning. Förlorad värme skickas direkt 

till atmosfären, 

lufttemperaturen alltid låg 

under flygning. 

Behöver aerodynamisk design på luftintaget. 

Bleed air temperatur kontroll 

system 

  Behöver en bränsle driven motor för och kunna ha varmluft 

i flygplanet och det behövs även större flygplan. 

Hybrid vätska kylning Snabbare underhåll, systemet 

har en enklare design på 

vätska rören. 

  

 
Man kan bortse från Ramluft vätskekylning, direkt luftkylning genom trycksatt kabinluft, 
bleed air temperatur kontroll system och hybrid vätskekylning.  
Ramluft vätskekylning kräver stora motorer att kyla samt väger mycket då systemet är tänkt 
för stora flygplan. Direkt luftkylning genom trycksatt kabinluft går helt enkelt inte att 
montera på båda Antares 20E och Extra 330LE flygplanen, eftersom den typen av kylning 
kräver en stor kabin, det vill säga att det behövs större flygplan.  
Bleed air temperatur kontroll system behöver en bränsledriven motor för och kunna driva 
systemet, det behövs även större flygplan än de två som är inkluderade i arbetet.  
 
Systemen som är kvar och kan vara lämpliga för båda Antares 20E och Extra 330LE är direkt 
luftkylning och sättet elbilar värmer/kyler sina batterier. Eftersom direkt luftkylning kräver 
endast ett aerodynamiskt luftintag, som Flygplanet Extra 330LE har redan dessa luftintag i 
designen. Systemet är lätt och skickar den förlorad värme direkt ut till atmosfären och ger en 
effektiv kylning direkt till batterierna. Dock är det svårt för systemet att kontrollera 
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temperaturen för batterierna eftersom yttre temperaturen kan vara minus grader Celcius 
och batterierna redan är kalla då kan systemet kyla batterierna ner till 0 grader Celcius vilket 
resulterar att flygplanet kan förlora mycket effekt från batterierna, då batterierna fungerar 
bäst vid plus grader Celcius.  
Skillnaden från elbilar och speciellt Tesla, hur de håller sina batterier vid konstant 
temperatur, som tidigare nämnt så har tesla ett isoleringssystem runt batterierna med 
vätska rör som omringar battericellerna. Men vätskan kan vara ett problem då det kommer 
att väga mer än luftkylning system.  
 
Luftkylningen har förmågan att hålla konstant temperatur eller kyler batterierna upp till 10 
grader Celcius, av endast 1 kubik meter luft vilket väger ungefär 1,2 kg och systemet kan 
även acceptera 12 kj av värme energi. 
 
Kj/s är samma som KW, det vill säga värme källan alltså batterierna kommer upp till 12 KW 
som ett exempel så behövs det endast 1 cbm/s luft för systemet att kyla.  
 
Alla dessa recensioner kan bevisas med hjälp av denna enkla ekvation: 
 

(1) /Cp TV = Q * ⍴ * Δ  

 
Där står för luftflödet i cbm/s,  är värmeenergin i KJ/s eller KW, är luftens densitet,V Q ⍴  

är temperaturskillnaden på intern och extern luft och står för specifik luft värmeTΔ pC  

kapacitet [22].  
 
Sättet elbilar värmer samt kyler sina batterier kan vara en bra ändring i elflygplan, då 
systemet ger ett effektivt kylning och värmning som gör att batterierna kan ge högsta 
effekten eftersom den är kapabel av att hålla batterierna vid konstant temperatur i elbilar.  
 
Val av värme/kylsystem är inte beroende av batterityp, för att kylsystemet är mer beroende 
av flygplanet, systemet skall ha lätt vikt eftersom flygplanet ska hålla sin prestanda, d.v.s 
hastigheten, altituden och samma vikt.  
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4. Resultat 
Resultatet baseras på andra studier och forskningar inom området. Dessa olika studier 
nämns i arbetets bakgrund. Under resultatdelen kommer frågeställningen besvaras på ett 
vetenskapligt sätt.  
 
Valet av flygplanet landade på Extra 330LE flygplan som är tillverkad av både Airbus och 
siemens, eftersom det fanns mer information och fakta för just Extra 330LE som till exempel 
flygplanets design och flygplanets prestanda,  Antres 20E saknar enkel tillgång till denna 
information på deras officiella hemsida. En till orsak på varför Extra 330LE blev vald är för att 
detta flygplan ett hybrid flygplan som använder sig av litiumjonbatteri. Flygplanet kan flyga 
med sin maxhastighet i ungefär 15 minuter, maxhastigheten på flygplanet är 340km/h. 
Tabell 7 visar flygplanets prestanda och specifikationer.  
 
Att kyla eller värma batterierna är nödvändigt vid extrem hetta eller kall väder, enligt John 
Bergvall och Sebastian Johansson [23] påverkas litiumjonbatterier av båda temperaturökning 
och temperatursänkning. Då battericellen exponeras vid hög värme och vid låg värme 
minskas förmågan av urladdningsström och även laddnings acceptansen skadas.  
Valet av batteri för flygplanet landade på litiumjon batteri, eftersom batterierna har mellan 
6000-8500h livscykel, energin på 75-95( Wh/Kg) och energieffektivitet på 85-95 Kw. 
Batterierna har ingen minneseffekt heller, det innebär att man kan ladda batterierna även 
fast de inte är helt urladdade [15]. 
 
Värme samt kylsystemet som kan göra att batterierna ger mer effekt är direkt lufts kylning 
och isolerings systemet Tesla använder sig av. Det skulle hjälpa batterierna med att kunna 
producera högre effekt per kilo då litiumjonbatterier påverkas av den yttre temperaturen. 
Direkt luftkylning kräver aerodynamisk luftintag som flygplanet har redan och använder 
dessa luftintag för att direkt luft kyla motorn [25].  
Dock har inte siemens eller airbus någon kyl respektive värme system för batterierna i 
flygplanet. Detta gör att flygplanet kan maximalt flyga i 15 minuter med högsta farten.  
 
Då kan luftkylningen används för båda motorn och batterierna för att systemet är väldigt 
effektiv att det kräver endast 1 kubikmeter luft för och kyla batterierna upp till 10 grader 
Celcius  ifall batterierna kommer upp till 12 KW.  
 
Systemet har stora fördelar, såsom att systemet är extremt enkel att underhålla, enkel 
konstruktion det vill säga väger inte mycket, systemet är felsäker och viktigaste av allt är att 
systemet är extremt energieffektiv [22].  
Systemet Tesla använder sig av runda batterier med upprullade folier. Dessa folier används 
som isolering system som kan hålla batteri temperaturen konstant. Som tidigare nämnt så 
presterar batterierna bäst vid ungefär 25 grader Celcius.  
 

  
Extra 330LE kommer inte att påverkas av direkt luftkylningen vikt eftersom flygplanet har 
redan den typen av kylning monterat och i helhet väger hela flygplanet ungefär 1000 kg, det 
innebär att systemet är perfekt för flygplanet. Enligt Pal, D., & Severson, M. [17]  är systemet 
lätt att montera och används av de flesta flygplanen tack vare den lätta vikten och 
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volymstorleken vilket innebär att den inte skadar flygplanets prestanda. Dock kan Teslas 
isolering system väga för mycket då den innehåller vätska röra runt batteri cellerna vilket kan 
innebära att vätskan väger för mycket för Extra 330LE.  
 
Valet av värme/kylsystem är inte beroende av batterityp. Eftersom valet av kylsystem är mer 
beroende av vikten, då systemet skall inte väga för mycket för ett flygplan som är så lite som 
Extra330LE som är tillverkad för korta sträckor med snabb hastighet. Därför är vikten på 
systemet spelar ett stort roll och rapporten begränsar sig till endast luftkylning som redan är 
monterat i flygplanet men då expandera systemet så den används för båda batterierna och 
motorn som flygplanet har.  
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5. Diskussion  
Arbetets resultat bevisar att det är nödvändigt att ha ett kyl samt värmesystem för 
batterierna. Enligt olika vetenskapliga källor så analyserar jag att batterier ändrar faktiskt på 
sin prestanda när det är kallt eller varmt. Detta kan vi se med i vardag, 97% av Sverige 
befolkning har en smartphone. Batteriet på våra mobiltelefoner urladdas snabbt under 
vintern tiden när vädret är ungefär vid -25 grader Celcius [24].  
 
Detta betyder att kyl och värmesystem ger längre livscykler till batterierna. Under arbetets 
resultat så finns det värme samt kylsystem som kan hålla batteri temperaturen konstant. 
 
Dock så tycker jag att det saknas beräkningar som hade gjort resultatet noggrannare om jag 
hade tillgång till labbmaterial som litiumjonbatterier eller andra batterier med ett 
temperaturmätare, då arbetet skulle bevisas praktiskt också. Beräkningen skulle göra arbetet 
noggrannare om under flyg ingenjörsutbildningen hade vi lärt oss som studenter att använda 
matlab som kan beräkna avancerade ekvationer.  
 
Enligt siemens och airbus så påverkar inte litiumjonbatterier flygplanet 330LE:s vikt. 
Eftersom litium är en av de lättaste metallerna. Direkt luftkylning är också en av de lättaste 
och mest använda kylningssystem i flygplan. Därför har jag valt det som system och det har 
även funnits gott om information om det. 
 
Jag valde litiumjonbatterier, direkt luftkylning och även sättet elbilar värmer och kyler sina 
batterier  på grund av två olika anledningar. Litiumjonbatterier används i de flesta 
elektroniska apparater såsom mobiltelefoner, datorer, elektriska bilar och även de flesta 
elektriska flygplan som är godkända av EASA som till exempel Antares 20E som är den allra 
första flygplanet som blev godkänd av EASA.  
 
Andra batterier som Bly, nickel-kadmium, nickel-metal hydrid och natriumsulfat batterier har 
jag inte lagt tid på hur mycket effekt per kilo de kan ge eller hur mycket vikten på dessa 
batterier skadar flygplanet. Eftersom det inte fanns gott om information angående dessa 
batterier som är monterade i andra flygplan. Däremot litiumjonbatterier används i många 
olika flygplan som har redan monterade batterier som till exempel båda Extra 330LE och 
Antares 20E.  
 
Direkt luftkylning  valde jag på grund av den kända låga vikten och volymen, detta system är 
det mest använda igenom flygplan.  
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6. Slutsatser 
Arbetets syfte var att hitta den bästa kylning samt värmning för batterierna på eldrivna 
flygplan. Genom att hitta ett lämpligt kylsystem samt batterityp så förbättras system och 
batterityp, då förbättras batteriets prestanda, det blir längre livscykler och högre maximal 
effekt på batterierna.  
 
Resultatet bevisar att det är nödvändigt att kyla eller värma batterierna eftersom litiumjon 
batteriernas prestanda skadas av hög eller låg värme.  
Direkt luftkylning och Teslas isolering system är de två systemen som kan vara lämpliga för 
Extra 330LE, dock så innehåller isolerings systemet vätska rör som kan tillägga extra vikt för 
flygplanet. 
 
Kylsystemet valet landade på direkt luftkylning  eftersom systemet har följande fördelar:  

● Lätt att montera.  
● väger mindre än andra kylsystem.  
● systemet ger en effektiv kylning. 
● Systemet skickar ut den förlorad värme direkt ur flygplanet.  

 
Valet landade på Extra 330LE flygplanet eftersom flygplanet har redan luftkylning monterad 
med alla luftintag och även litiumjonbatterier. Dock är kylsystemet i flygplanet för dagsläge 
är endast för flygplanets motor och inte batterierna.  
 
Batteriet som skall monteras på flygplanet är litiumjonbatterier, dessa batterier påverkas 
inte av minneseffekt, urladdnings acceptansen skadas inte, längre livscyklar än de flesta 
batterier, hög effekt per kilo och litium är en av de lättaste metallerna.  
 
Värme/kylsystemet är inte beroende av batteritypen då det är mer beroende av flygplanet 
systemet skall monteras i. Flygplanet ska hålla samma prestanda, det vill säga vikt, hastighet 
och altituden. Därför begränsas kyl/värme systemet. 
 

6.1 Framtida arbeten 
Detta arbete skulle kunna utvecklas med praktiska bevis, så som labbar eller så kan 
resultatet på arbetet bevisas matematiskt. På det sättet skulle arbetet utvecklas på båda 
matematiskt och praktiskt sätt.  
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