
EN1615  
Examensarbete Civilingenjör, 30 HP  

 

Undersökning om värmeförluster 
från kabinen kan användas som 
avisningsmetod 

 

A study to determine if heat losses from an airplane 
cabinet can be used as a deicing method 

 

Richard Hållbus  
 



 

i 

Sammanfattning 
Under de kallare delarna på året är det vanligt att det förekommer avisningar inom flygbranschen. Det 

är när ett flygplan bedöms vara belagt med för mycket is eller snö för att flygas utan att äventyra 

säkerheten. En avisning sker i nuläget genom att avisningsvätskor innehållande propylenglykol (PG) 

värms upp till ungefär 90°C och sprutas på utsatta områden. Målet är att värmen från vätskan ska 

smälta substansen som ligger på flygplanet, för att sedan få PG att blanda sig med det. Detta sänker 

fryspunkten och förhindrar att en återfrysning sker. Problemet med PG är att den skapar miljöproblem. 

Det finns regler om att avisningsvätskor ska återvinnas men det är omöjligt att ta hand om allt, och en 

liten del försvinner ut i naturen. Där hamnar enligt genomförda undersökningar en stor del av PG [1] 

[2].  

Syftet med detta arbete är att studera om det går att undvika vissa avisningstillstånd med hjälp av 

smart styrning av kabintemperaturen. Undersöka under vilka väderförhållanden risken för avisning är 

stor. Samt vilka avisningstillstånd som är vanligast förekommande och kräver mest avisningsvätska. 

Fokus på arbetet har varit att konstruera en modell som tar hänsyn till värmeförluster i form av ledning, 

konvektion och värmestrålning. Det har därför varit viktigt att inkludera vindhastighet, 

flygplansmaterialets värmegenomgångsegenskaper, molntäthet, omgivande temperatur och 

temperatur på himlen, som påverkar värmeövergången. Detta har gjorts genom att studera tidigare 

genomförda arbeten och litteratur. Utifrån studierna konstruerades en tvådimensionell modell av en 

Boeing 737-800 i simuleringsprogrammet COMSOL MULTYPHYSICS 5.2. Modellen kalibrerades genom 

att jämföras mot en nedkylningsprocess av en stillastående Boeing 737-800 utan tillkopplad värme i 

75 minuter. 

Undersökningar i detta arbete visar att avisning av snö kräver mest total avisningsvätska per år. Snö är 

också ett avisningstillstånd där risken för återbeläggning är hög då nederbörd kan ske under avisning. 

Det visar sig att Frost/rimfrost är den vanligaste orsaken till avisning, men på grund av att det kräver 

en mindre volym avisningsvätska än snö för att avisa, samt att risken för återbeläggning är liten kräver 

den mindre total avisningsvätska årligen.  

Utifrån den konstruerade simuleringsmodellen kan det visas att utomhustemperaturen är den största 

påverkande faktorn för yttemperaturen. Utomhustemperaturen påverkar värmeövergången genom 

en ökad ledning och konvektion, och den påverkar också strålningstemperaturen från himlen. Som 

orsak av strålningstemperaturen från himlen blir yttemperaturen på flygplanet ibland lägre än 

omgivande temperatur. Detta sker oftast då det är lite moln på himlen d.v.s. att molntäckningsgraden 

är låg. 

Resultat från simuleringarna visar att det inte är realistiskt att helt undvika avisning med endast 

reglering av kabintemperaturen. Under lugna förhållanden då vindhastigheten är 0,5 m/s, 

utomhustemperaturen är -2°C och himlen är halvklar, krävs det att kabintemperaturen ökas till drygt 

38°C för att påverka yttemperaturen tillräckligt mycket för att smälta beläggningen. 

Simuleringar har utförts för att undvika scenariot där snö smälter och fryser till is. Detta kan inträffa 

då snö lägger sig på den varmare flygplanskroppen och smälter. Utetemperaturen sänks och fryser 

vattnet till is. Under dessa förhållanden testas det att sänka kabintemperaturen för att hålla 

yttemperaturen kallare och därmed undvika att snön smälter. Genom en förändring på 

kabintemperaturen mellan 10 till 20°C kunde yttemperaturen på flygplanet varieras med 2°C. Under 

dessa förhållanden är det viktigare att ta hänsyn till molntäckningsgraden som har en större påverkan 

på yttemperaturen.  
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Abstract 
De-icing is a common procedure during the colder part of the year in the aviation business. It is done 

when the body of an airplane is considered to be contaminated by ice, snow or frost. The de-icing 

process is carried out by spraying a de-icing fluid containing propylene glycol (PG) on the contaminated 

areas of the aircraft. The purpose of this is to melt the contaminated substances and mix with the fluid. 

As a result, the freezer temperature is lowered and the liquid does not re- contaminate the aircraft. 

The problem with using this method is that PG demand a good amount of oxygen to decompose. Even 

though there are restrictions of recycling, some of the PG still finds its way to the nature. This especially 

effects the water which become deoxygenated. 

The purpose with this thesis is to examine the possibility with the help of smart control of the cabin 

temperature prevent that a de-icing process is necessary. The work also includes an investigation 

under which condition that most de-icing fluid is used and what condition that is most common. 

The focus in this work has been to create a model which take thermal conductivity, convection and 

radiation in to consideration, and all the factor that effects these three. This is done by studying 

previous studies and literature. From this knowledge a model is put together in the simulation program 

COMSOL MYLTYPHISICS 5.2. The model is validated by comparing the model to the cooling process to 

a Boeing 737-800 on the ground without connection to a heating source. 

From obtained data it could be concluded that snow is the condition that require the most de-icing 

fluid. It is not the most common condition that requires de-icing but it is regular. It is the condition 

where re- contamination is likely because snowfall is not uncommon during a deicing process. 

Rime/frost is the most common condition for de-icing but because of the low amount of de-icing fluids 

that is required, the total volume deicing fluids that is used is less than during a snow contamination. 

These two condition are by far the most common. 

The outside temperature is the most affecting factor for the surface temperature. It affects both the 

surrounding temperature and the radiated temperature from the sky. Because of the sky temperature, 

the surface temperature is often lower than the surrounding temperature.  

The results from the simulations show that it is not realistic to de-ice an aircraft by using the cabin 

temperature. During calm conditions when the wind speed is 0,5m/s, the surrounding temperature is 

-2°C and the cloud coverage is 50% of the sky, the cabin temperature must be over 38°C to melt the 

contaminated substance. 

With the purpose to prevent that snow melts and refreezes to ice, tests are made where the goal is to 

keep the surface temperature under the freezing point for water. This is done by keeping the cabin 

temperature in a realistic range of 10 to 20°C. The result shows that the surface temperature has a 

change of 2°C under calm condition. When doing this it is important to consider the cloud coverage 

because of the large effect it has to the surface temperature. 

In future studies it is proposed that to examine if it is possible to prevent a deicing by stop the 

contaminated substance to come in contact with the aircraft. It is also proposed that an investigation 

of how the recycling of the de-icing fluids are working.  
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Nomenklatur 
Begrepp Förklaring Enhet 

ACU Air Climate Unit, aggregat för värmning 
av luft till flygplan. 

 

APU Auxilary Power Unit, Jetmotor som 
startar huvudmotorerna på flygplan 

 

Kabin Passagerarutrymme i ett flygplan   

Bagageutrymme Utrymme för bagage på ett flygplan  

Epoxi En härdplast  

Avisningsvätska  Vätska som används vid avisning  

Emissivitet Ett materials absorptionsfaktor vid 
värmestrålning. 

 

Molntäckningsgrad Hur stor del av himlen som är täckt av 
moln (0 = molnfritt, 8 = helt molntäckt) 

 

SMHI Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut 
 
 

 

U-värde Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 

W/(m2K) 

λ-värde  Värmeledningstal W/(mK) 

α -värde Konvektionens värmeövergångstal W/(m2K) 

Ts Yttemperatur K 

T∞ Omgivande temperatur K 

∆𝑻 Temperaturskillnad K 

Tsky Temperaturen på himlen K 

C Specifik värmekapacitet J/(kgK) 

ρ Densitet kg/m3 

ε Emissivitet  

𝛔 Stefan-Boltzmann konstant (5,67∙10-8) W/(m2K4) 

Rkond Värmeledningsmotståndet  (m2K)/W 

Rkonv Konvektionsmotståndet  (m2K)/W 

𝑹𝒕𝒐𝒕 Totala värmegenomgångsresistansen (m2K)/W 
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1. Inledning  
Detta kapitel fungerar som en kort introduktion av arbetet. Kapitlet tar upp bakgrund, syfte, mål samt 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden ger en kort introduktion. Den innefattar isbildning, åtgärder samt hur temperaturen kan 

styras i kabinen. Kapitlet tar också upp vad beläggning ger för effekt på ett flygplan och varför det är 

viktigt att undersöka alternativa avisningsmetoder. 

1.1.1 Isbildnings påverkan 
Det är direkt farligt att lyfta med ett flygplan utan att först avisa det om behov finns. Farorna av att 

slarva med avisning kan vara kostsamma, och det finns många exempel genom historien där ignorans 

har fått katastrofala följder [3] [4].  

Även på Svensk mark har haverier inträffat på grund av beläggning på flygplanskroppen. Den nionde 

december 1991 startade ett flygplan av typen ”McDonnell Douglas DC-9-81”, även kallade MD-81 från 

bana åtta på Arlandas flygplats med destination Warszawa och en planerad mellanlandning i 

Köpenhamn. Efter 23 sekunders flygning började det smälla våldsamt från motorerna. Det visade sig 

att slarv med avisning bidragit till att is som suttit fastfrusen på flygplanskroppen slitits loss av vinden 

och sugits in i båda motorerna. Efter 78 sekunder var båda motorerna sönderslagna och den vänstra 

hade fattat eld. Planet som befann sig dryga 1000 meters höjd över marken började falla, och efter 

fyra minuter och fem sekunder efter start slog planet i backen i en hastighet av 198 km/h. Mirakulöst 

överlevde alla 129 passagerare och hela besättningen [5]. Denna incident kallas miraklet i Gottröra. 

Erfarenheter har visat att det är viktigt att flygplanet är rent från beläggning för att inte äventyra dess 

säkerhet. Effekter från beläggning på ett flygplan kan delas in i fyra olika kategorier [6]. 

1. Aerodynamiken förändras. 

Beläggning på flygplanskroppen kan förändra aerodynamiken. Från en slät yta kan planet istället anta 

en ojämn profil. Det räcker med ett islager som är lika tjock som ett sandpapper på flygplanet för att 

minska lyftförmågan med 30 % och öka luftmotståndet med 40 % [6]. 

2. Vikten förändras. 

Både den totala vikten och viktfördelningen förändras när ett flygplan är belagt med is eller snö. Som 

en effekt av beläggningen ökar tyngden, och därmed ökar bränslekonsumtionen. Vikten kan också 

placera sig ojämnt på flygplanet, vilket leder till att planet blir svårare att manövrera och i värsta fall 

börja luta något håll [6]. 

3. Effekt på avläsningsinstrument. 

Runt om ett flygplan finns det mätutrustning som förser flygplanets piloter samt autopiloten med data 

om planets läge, tryckförhållande, hastighet och lyftkraft mm. Täcks ett av dessa instrument över med 

is kan det resultera i att mätarna anger fel värden. Detta kan förvirra autopiloten och piloterna, vilket 

kan få de att utföra manövrer som egentligen inte behövs, och kan vara direkt farliga. Detta var fallet 

för ”Air France 447” som störtade i Atlanten efter att andrepiloten gjort farliga manövrar på grund av 

felaktiga givarvärden från övertäckta mätinstrument [3].  
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4. Allmänna problem. 

Andra problem som beläggning kan medföra är som vid exemplet Gottröra då is flyger av 

flygplanskroppen och slår sönder motorerna. Även andra delar av flygplanet kan ta skada på grund av 

detta.  

Att flyga med ett flygplan som behöver avisas är därför något ska undvikas även i modern tid [7].  

1.1.2 Åtgärder 
Moderna flygplan är utrustade med olika system för att motverka isbildning eller till och med avisa 

under flygning [8]. Uppe i luften genererar flygplansmotorerna överskottsvärme som primärt leds om 

för att värma kabinluften, men som även kan användas för att smälta eventuell isbildning. Andra 

tekniker tillämpas också, bland annat där små fastsatta ballonger blåses snabbt upp och ”spränger” 

bort isen på vingarna. Gemensamt för dessa metoder är att de bara kan användas under flygning och 

kan därför inte nyttjas när flygplanet står på marken.  

Under natten står flygplanen som inte är i drift oftast parkerade utomhus, då de är för stora för att det 

ska vara lönsamt att bygga en uppvärmd hangar för dem [8]. Under den kallare delen av året då 

temperaturen är runt eller under fryspunkten för vatten finns det en risk för att planet samlar på sig is 

eller snö. Bedöms det att planet är för belagt med is eller snö då det ska tas i drift vidtas åtgärder för 

att få bort beläggningen innan flygning. I dagens läge utförs detta genom att avisningsvätskor som 

innehåller propylenglykol (PG) värms upp och besprutas där det behövs. Avisningsvätskans uppgift är 

att smälta beläggningen och sänka frystemperaturen. Detta för att substansen ska rinna av och inte 

frysa till igen. Det finns flera avisningsvätskor som är framtagna för olika typer av avisningstillstånd och 

väderförhållande. Under avisningsförhållanden då risken för återbeläggning är liten, är det fördelaktigt 

att hålla en hög halt av PG, som avisar effektivt och rinner sedan lätt av. Under andra förhållanden då 

risken för återbeläggning innan start är stor, är det mer fördelaktigt att använda mer trögflytande 

vätskor som stannar längre på flygplanet. Det finns tre huvudtyper av avisningsvätskor [8]: 

1. ISO typ 1 vätska. Denna typ av vätska innehåller en hög halt av glykol (upp till 80 %) och har 

en låg viskositet. Den är bra för att avisa ett flygplan, men är sämre för att skydda mot 

återbeläggning. ISO typ 1 vätska används alltid vid avisningstillfälle men vid strängare 

förhållande då det finns en stor chans för återfrysning måste den kompletteras med hjälp av 

ISO typ 2 eller ISO typ 4 vätska [8]. 

2. ISO typ 2 vätska. Dessa vätskor har minst ett glykolinnehåll på 50 % och är trögflytande, 

vilket göra att den stannar på flygplanskroppen. När hastigheten runt omkring ökar blir 

denna vätska mindre trögflytande och rinner av planet. Denna vätska kompletteras oftast till 

ISO typ 1 vätska under väderförhållanden då chansen för återbeläggning är hög [8]. 

3. ISO typ 4 vätska. Denna fluid är väldigt lik ISO typ 2 vätska. Den största skillnaden är att den 

är ännu mer trögflytande vilket skyddar flygplanet under en längre tid [9]. 

På Sveriges största flygplats Arlanda används huvudsakligen två olika typer av avisningsvätskor. Typ 1: 

Safewing®MP I ECO PLUS (80) som är en ISO typ 1 vätska, och typ 2: Safewing®MP II Flight som är en 

ISO typ 2 vätska. De är huvudsakligen en blandning av PG och vatten men har också annat innehåll som 

är klassificerat [2]. I bilaga tre finns mer information om dem.  
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Avisningsvätskors effekt på naturen har utretts i tidigare studier och det finns regler för användning 

och återvinning [10]. På grund av att PG nedbrytningsprocess kräver syre, sker provtagningar av 

närliggande vattendrag oftare än normalt under avisningssäsongen. 

Avisning med hjälp av avisningsvätskor är den enda metod som används i modern tid i större 

utsträckning när planet står på marken. Det finns alternativa metoder som befinner sig i 

forskningsstadiet. Forskare från Rice Universitet i Houston har tagit fram ett nytt kompositmaterial 

innehållande grafen som kan hållas helt isfria ner till en temperatur på -20 °C. Detta kompositmaterial 

är elektriskt ledande och består av tunna band av grafen inlagda i epoxi. Detta material kommer även 

kunna tillämpas vid vindkraftverk och kraftledningar. Kostanden för att implementera detta material 

beräknas vara liten i jämförelse med alternativa material och användning av avisningsvätskor [11]. En 

annan metod kommer från ett Japanskt universitet som testar en teflonbaserad färg som förhindrar 

vattendroppar att vid underkylt regn fastna på flygplanskroppen, och därmed fryser till [12].  

1.1.3 Styrning av Kabintemperatur  
När ett flygplan står på marken under en längre tid används en Air Climate Unit (ACU) för att ventilera 

planet med förbehandlad luft, och därmed hålla en temperatur oftast runt 20 °C [13]. Det finns tre 

anledningar till att ventilera ett plan när det står på marken. Den första anledningen är att förse de 

nya passagerarna som stiger på planet med ett tillräckligt bra klimat för deras komfort. Den andra 

anledningen är att ventilera ut luft med en hög relativ fuktighet. Det är viktigt för att förhindra att 

fukten kondenserar på material och bidrar med extra vikt till planet. Den tredje anledningen för är att 

se till att vatten i flygplanet inte fryser till och därmed förstör vattenledningar. En ACU får vara igång 

under en längre tid och används därför oftast för att förse nattparkerade plan med luft. Med en ACU 

går det att styra temperaturen i kabinen genom förbehandling. 

Flygplanen är också försedda med en Auxiliary Power Unit (APU). En APU är en liten jetmotors vars 

huvuduppgift är att starta flygplanets motorer, men den kan också användas för att generera el. Med 

den genererade elen kan kabintemperaturen styras. Det finns dock restriktioner om när en APU får 

användas som varierar beroende på flygplats. 

1.1.4 Flygplanstyp 
Under arbetet undersöks en Boeing 737-800. Denna flygplanstyp valdes av främst två orsaker. För det 

första är det ett av de mer trafikerade flygplanen i världen, och för det andra finns det mätdata för en 

nedkylningsprocess för denna modell. Nedkylningsprocessen kommer kunna användas för kalibrering 

av simuleringsmodellen. 

Denna flygplanstyp är jetdriven och används för kommersiell linjetrafik på kort och medeldistans. 

Flygplanet började tillverkas 1967 och är den vanligaste typen av flygplan avsedd för distansen. 

Flygplanet finns i nio olika modeller. 

1.2 Syfte 
Ur säkerhetssynvinkel är det nödvändigt att avisningar utförs [14], men på grund av att 

avisningsvätskorna innehåller till stor del PG vars nedbrytningsprocess är syrekrävande får det 

konsekvenser för miljön [10]. Därför är det viktigt att utreda om det finns alternativa lösningar till 

avisningsvätskor. Syftet med arbetet är att undersöka om det går att undvika eller förmildra en avisning 

genom en smart reglering av kabintemperaturen när flygplanet står på marken.  

1.3 Mål 
För att kunna möjliggöra syftet definieras följande mål innan arbetes början. 
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 Undersök med hjälp av erhållen data, vilka väderförhållanden som är mest påverkande 

för att en avisning behövs, hur de uppstår och hur ofta varje avisningstillstånd inträffar. 

 Ta fram en modell i ett simuleringsprogram som tar hänsyn till de viktigaste 

värmeförlustfaktorerna, och jämför den mot ett verkligt fall. 

 Att med hjälp av den konstruerade simuleringsmodellen, undersöka om det är möjligt att 

påverka yttemperaturen på flygplanet med hjälp av smart styrning av kabintemperatur 

och därmed undvika eller förmildra en avisning. 

1.4  Avgränsningar 
Flygplanstillverkarna är förtegna om deras produkters egenskaper. Vilket betyder att simuleringarna 

kommer att utföras med ungefärliga värden och kan därför inte betraktas som exakta. Resultaten kan 

därför inte bara appliceras utan borde testas i praktiken innan. Arbetet begränsar sig också till 

flygplanskroppen, på grund av att vingarna ligger för långt ifrån kabinen för att påverkas av 

värmeförlusterna därifrån. 
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2. Avisning och återvinning av avisningsvätskor 
Denna del av rapporten beskriver under vilken period avisning är vanligast, hur det går till då ett 

flygplan avisas, vilken utrustning som används, olika typer av avisningsvätskor samt vilken effekt de 

har på naturen. 

2.1 Avisning 
Från början av oktober till april är det vanligast att det sker avisning av flygplan på Svenska flygplatser. 

Är det nödvändigt kan det även ske utanför denna tidsperiod [1]. 

 

Figur 1. Avisningsfordon på Heathrows flygplats [15]. 

När en avisning bedöms nödvändig sker detta med hjälp av specialdesignade fordon likt den i figur 1. 

På Arlanda flygplats används bemannade lyftkorgar monterade på lastbilar för att avisa flygplan. Inuti 

lastbilen finns det tankar där de olika avisningsvätskorna och vatten hålls separat från varandra. 

Innehållet i tankarna blandas i en mixanordning, innehållet avisningsvätska och vatten varierar 

beroende på utomhustemperatur och rådande väderförhållande. Från mixanordningen leds vätskan 

till den bemannade korgen via en slang som leder vätskan till ett munstycke, där den sedan sprutas på 

de delarna av flygplanet där det behövs [16]. Vid en avisning ska temperaturen på vätskan vara minst 

65 °C när den lämnar munstycket. För att säkerställa att detta är fallet värms den upp till 90 °C innan 

den tankas in i lastbilen [17].  

Avisningsvätskornas innehåll är hemligt och svårt att uppskatta. Den största delen består av PG, men 

det finns även annat innehåll som skiljer sig beroende på de egenskaper som eftersöks för olika fall. 

Liksom egenskaperna hos material som används i olika flygplansmodeller är detta sekretessbelagt [2]. 

Se bilaga tre för avisningsvätskorna som används vid Arlanda flygplats. 

2.2 Uppsamling och återvinning  
Avisning är endast tillåtet på avisningsplatser som är konstruerade för att göra återinsamlingen 

effektiv. Normalt ligger dessa ytor intill gaten där planen står parkerade, för att en avisning ska kunna 

genomföras utan att behöva flytta på planet. På de större flygplatserna där transportsträckorna är 

längre finns det avisningsplatser som ligger längre ut mot startbanorna. Anledningen till detta är att 

under sådana förhållanden där det finns risk för återbeläggning efter att flygplanet blivit avisat, 

behöver inte flygplanet vända tillbaka till gaten för att avisas igen.  
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Figur 2. Brunnar avsedda för uppsamling av använd avisningsvätska på Sundsvall-Härnösands flygplats. (Foto: L. Marklund) 
[1]  

Efter utförd avisning återvinns det mesta av den använda avisningsvätskan. Vätskan rinner ner i 
uppsamlingsrännor som ligger nedgrävda runt om avisningsplatsen. Där sugs den upp med speciella 
uppsamlingsfordon som fungerar med hjälp av vakuum. Den avisningsvätska som sugs upp med 
uppsamlingsfordon kallas A-glykol, och förvaras vid Swedavias glykoluppsamlingsanläggning innan den 
transporteras vidare för att användas för andra ändamål eller återanvändas. Mängden avisningsvätska 
som återvinns varierar beroende på underlag och rådande väderförhållande [2]. 

Den delen avisningsvätska som inte sugs upp av uppsamlingsfordonet blandas med t.ex. nederbörd 

och rinner via uppsamlingsrännor ner i ett ledningssystem. Detta system leder vätskan till 

utjämningsdammar som samlar upp substansen. Avisningsvätskan som tas hand om på detta sätt kallas 

B-glykol och innehåller mindre mängd PG i förhållande till vatten. Denna substans går igenom olika 

processer som renar vattnet från PG innan det leds tillbaka till det vanliga avvattningssystemet [2].  

All avisningsvätska rinner inte av flygplanet direkt under en pågående avisning. Det uppskattas att 1 % 

av ”typ 1 vätska” stannar på flygplanen efter avisning. För ”typ 2 vätska” stannar ungefär 95 % på 

flygplanet. Detta beror på att typ 2 vätska är mer trögflytande. Den största delen av denna vätska åker 

av planet när det startar, men en liten del stannar kvar och följer med upp i luften där den sedan flyger 

av. Avisningsvätskan som följer med upp i luften är svår att återvinna[18].  
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Figur 3 Massbalans för avisningsvätskor vid Arlanda flygplats [2]. 

Figur 3 visar ett uppskattat massbalansschema över den använda avisningsvätska på Arlanda flygplats 

under ett normalår. Den visar koncentrationerna av PG i substansen som plockas upp som A-glykol, B-

glykol samt snötipp-smältvatten och vart dessa typer av substans tar vägen när det väl är upptaget. 

Figuren visar att även fast den största delen av avisningsvätskan samlas upp, finns det fortfarande en 

liten del som försvinner upp med planen eller av annan anledning inte återvinns. 

2.3 Miljöpåverkan 
Som tidigare nämnt i rapporten är en av huvudkomponenterna i avisningsvätskan PG. Det finns många 

fördelar med detta ämne förutom dess önskade egenskap att sänka frystemperaturen. PG har låg 

giftighet och bryts lätt ned i naturens eget ekosystem. Nedbrytningsprocesserna har dock en hög 

syreåtgång. Detta skapar problem då avisningsvätskorna oftast slutligen hamnar i olika vattendrag där 

det bryts ner, vilket leder till syrebrist i vattendrag samt i grundvattnet om för stora mängder släpps 

ut i naturen [1]. 

Som ett exempel på detta gjordes en inventering av Märstaån utanför Arlanda 1988. Vattenkvaliteten 

bedömdes som dålig och var syrefattig. Det konstaterades att det berodde främst på avisningen som 

förekommer på Arlanda flygplats. Efter det sattes det upp regler för återvinning av avisningsvätskor. 

10 år senare sågs en minskning av kvävehalterna i ån. Enligt en utvärdering utfärdad av länsstyrelsen i 

Stockholm [19] berodde minskningen främst på ett förändrat omhändertagande av avisningsvätskor. 

Efter denna förändring har kvalitén i ån ökat och nivån ”måttligt ekologisk status” har uppnåtts. Nivån 

”god ekologisk status” siktas uppnås 2021 [20].  
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3. Vädrets påverkan 
Vilka avisningstillstånd som inträffar beror på vilket väder som råder. I detta kapitel behandlas olika 

förutsättningar för de vanligaste typerna av avisningstillstånd. Vädermätstationerna beskrivs också.  

3.1 Väder 
För att en avsining ska behövas krävs det speciella väderförhållanden, som vanligtvis sker under 

vinterhalvåret. De fyra mest förekommande avisningstillstånden och vilka väderförutsättningar som 

krävs för dem redovisas nedanför. 

3.1.1 Snö 
Snö är nederbörd i form av nedkylda iskristaller. Snö uppstår i de övre luftlagren när luft som är mättad 

med vattenånga kyls ner till under 0°C. När luft kyls ner och blir kallare kan luften hålla kvar en mindre 

mängd vattenånga [21], vilket leder till att vatten kondenseras ut i skepnader av kristallstjärnor. 

Storleken och utseendet av dessa varierar beroende på utomhustemperatur fuktighet och 

vindhastigheter. Kristallerna faller sedan ner mot marken. Där de kan landa på ett flygplan. Oftast är 

det under 0°C vid marken för att snö ska falla men det kan också förekomma temperaturer i upp till 

4°C [22]. Egenskaperna på snön varierar betydligt med utomhustemperatur och har påverkan på hur 

svårt det blir att avisa.  

Det finns två förutsättningar för snö.  

1. Det måste finnas ett moln som är kapabelt till att skapa nederbörd. Detta sker om molnet 

tvingas uppåt av någon anledning, vilket leder till en snabb avkylning och kondensering sker. 

När ett moln tvingas upp, kallas det att det hävs och åstadkoms oftast av tre olika 

anledningar [21]. 

 

– Molnet utsätts antingen för en varmfront eller kallfront och tvingas upp. 

– Molnet värms upp under en relativt varm markyta eller sjö och blir lättare än omgivningen, 

vilket resulterar att molnet stiger. 

– Molnet stöter på ett terränghinder tillexempel ett berg och måste söka sig över det nya 

hindret. 

2. Det ska vara högst några plusgrader vid marknivå [21]. 

Anledningen till att det kan vara några grader över 0°C och ändå snöa är att det inte är säkert att 

snöflingorna hinner smälta innan de når marken, då det endast är varmare än fryspunkten för vatten 

precis vid jordytan. 

Torrare luft kan också vara en orsak till att det kan snöa när det är varmare än 0 °C, detta på grund av 

avdunstning. Denna process avger kyla som kyler ner snöflingorna. Enligt SMHI kan det snöa i 

tempereraturer upp till 1,5 °C då den relativa fuktigheten är 100 % och upp till 4°C om den relativa 

fuktigheten är 60 % [21].   

Problemet med snö är att det oftast kommer i stora volymer. Förutom de stora mängderna är det 

också vanligt med nederbörd under en avisning, och därför är risken stor för återbeläggning. Då det 

landar ny snö på flygplanskroppen som måste avisas. Under snöförhållande används i genomsnitt mest 

mängd avisningsvätska typ 1 och 2 årligen. Snö är ett av de vanligare avisningstillstånden som inträffar. 

3.1.2 Frost/Rimfrost 
Frost är små iskristaller som bildas när luft med hög fuktighet kyls ner mot kalla ytor och kondenserar. 

Detta kondensat bildar en ishinna på den kalla ytan. Frost bildas oftast vid högtryck och vid klart väder 
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där det är tillräckligt vindstilla för att luften ska hinna kylas ned tillräckligt mycket. Värmestrålningen 

från himlen bidrar till att ytan håller en lägre temperatur än omgivande luft.  

Rimfrost bildats oftast ur dimfri luft och iskristallerna som skapas uppkommer på plana ytor som 

avkylts med hjälp av värmestrålning under klara och vindstilla nätter. Rimfrost kan också bildas efter 

omslag från kallt till milt väder då relativt varm och fuktig luft förs vidare till kallare ytor och 

kondenserar [23].  

Rimfrost består i största del till av ett tunt och stadigt lager av små iskristaller, och kan även bildas på 

snötäcken. 

De förutsättningarna för att frost/rimfrost ska bildas är: 

1. Det ska vara klara förhållanden med liten eller ingen vindhastighet. Där strålningen från 

himlen är den största nedkylningsfaktorn [23]. 

2. Luften ska vara varmare än ytan och ha en hög relativ fuktighet [23].  

Frost/rimfrost är den vanligaste orsaken till avisning av flygplan. Men på grund av att det oftast rör sig 

om en tunn ishinna krävs det inte mycket avisningsvätska per gång. På grund av att rimfrost och frost 

behöver lugna förhållande under en längre tid är risken för återbeläggning liten mellan avisning och 

start.  

3.1.3 Förebyggande syfte 
Detta avisningstillstånd är ett specialfall då det anses att risken för beläggning är stor. Detta kan bero 

på att den relativa fuktigheten är hög och att utetemperaturen förväntas sjunka eller att det råder 

underkylt regn. Detta görs som en försiktighetsåtgärd då det anses vara nödvändigt för att inte 

äventyra flygplanets säkerhet. Därför används en större mängd vätska typ 2 för att avisningsvätskan 

ska stanna på planet tills att det lyfter. Detta avisningstillstånd förekommer i mindre utsträckning. 

3.1.4 Is 
Is bildas när vatten understiger 0°C vid normalt atmosfärstryck. Detta betyder att is oftast bildas av 

vatten som redan ligger vid ytan, som i sjöar eller smält snö. 

Is är svårt att avisa. Detta beror på att isen oftast sitter fastfrusen på flygplansskalet till skillnad från 

t.ex. snö som bara ligger som ett snötäcke utanpå. Isen måste smältas för att få bort allt. Risken för 

återbeläggning för is är liten, eftersom det krävs tid innan vatten fryser naturligt. Därför används 

nästan uteslutande avisningsvätska typ 1 under avisning. Is är inte lika vanligt förekommande som snö 

och frost.  

3.2 Väderstation 
För att kunna utvärdera information som erhållits under arbetets gång har det jämförts mot väderdata 
som tagits från SMHI:s mätstationer från närbelägna platser. Dessa mätstationer kan ge information 
om olika parametrar som till exempel vindhastighet/riktning, nederbörd och temperatur mm., vid 
tidpunkter för den erhållna datan. Väderstationerna är utformade för att minimera felkällors påverkan 
på mätresultatet. Som exempel på det är temperaturgivaren oftast placerad 1,5-2 meter ovanför 
marken för att minimera vegetationens påverkan på mätresultatet. Ett strålningsskydd finns också för 
att minimera påverkan från solen. Detta betyder att mätosäkerhet är väldigt liten och att endast mätfel 
på någon tiondels grad förekommer. Detta förutsatt att strålskyddet sitter rätt påmonterat [24].  
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4. Tekniska detaljer för flygplan 
För att kunna förutse hur yttemperaturen på en flygplanskropp förändras med kabintemperaturen, är 

det viktigt att förstå de tekniska detaljerna för ett flygplan.  

I detta kapitel beskrivs de termiska egenskaperna hos ett flygplan. Här beskrivs isolering samt 

värmetillförsel under markservice. Isoleringen skiljer sig mellan olika flygplanstyper men 

grundprincipen är ungefär densamma. 

4.1 Termiska egenskaper 
De termiska egenskaperna hos ett flygplan tillhör de viktigare delarna i detta arbete. Ett väl isolerat 

flygplan ger en mindre värmetransport genom skalet, vilket gör det svårare att påverka ytterskalet 

med kabintemperaturen. Därför är det viktigt att förstå de termiska egenskaperna för att kunna 

förutse vilken effekt en förändring av kabintemperaturen medför.  

4.1.1 Isolering 
Isoleringen är en av de delar på ett flygplan som har förändrats mest under de senaste decennierna. 

Fokus har legat på att få ner vikten för att minska bränsleförbrukningen under flygning. Det beräknas 

att för varje 1 % minskning i vikt, sparas 0,75 % i bränsle [25]. Ett problem som äldre flygplansisolering 

hade var att den sög till sig fukt. Det beräknades att flygplan som vart i bruk några månader kunde 

suga till sig upp till 680 – 1089 kg fukt beroende på flygplanstyp [26]. Detta har lett till att nyare och 

lättare isoleringsmaterial tagits fram.  

 

Figur 4. Isolering mellan kabin och uteluften på ett modernt flygplan [27]. 

Ur figur 4 kan det ses att moderna flygplan använder sig av flera skikt av olika typer isolering för att 

optimera dess önskvärda egenskaper. Det synliga skiktet utifrån består av en smal metallplatta vars 

uppgift är att skydda planet och hålla allt på plats. Det är viktigt att materialet är stryktåligt men också 

att det väger lite. Innanför plåten sitter det ett stålskelett som fördelar ut krafterna som det utsätts 

för och ger planet dess struktur [8]. Mellan skelettet ligger det isoleringsmaterial som främst består av 

fiberglas [26]. Fiberglas är både en bra värme och ljudisolator. Det tredje lagret är vanlig luft. 

Stillastående luft har en bra isoleringsförmåga [28]. Det väger också lite vilket betyder att det är ett 

bra material utifrån ett bränslekonsumtionsperspektiv. I väggen som ligger intill kabinen finns det en 

inredning som främst är ljudisolerande.  
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Moderna flygplan är inte mer än nödvändigt isolerade, som tidigare nämnt för att få ner vikten och 

därmed bränsleförbrukningen. I luften förses flygplanen med tillräckligt mycket värme från motorerna, 

för att klara av att hålla en tillräckligt hög kabintemperatur för passagerarnas komfort.  

Isoleringen till bagageutrymmet skiljer sig mot isoleringen till kabinen. 

 

Figur 5. Isolering mellan bagageutrymme och uteluften på ett modernt flygplan [27]. 

Skillnaden på isoleringen mellan kabinen och bagageutrymme är att väggen till bagaget innehåller färre 

skikt av olika material och är smalare. Anledningen till detta är att det inte ställs samma krav på 

isolerande förmåga på bagageutrymmet som för kabinen. Ur figur 5 ses det att isoleringen till 

bagageutrymmet endast består av två olika material. De två skikten som skyddar bagageutrymmet är 

de samma som de två yttersta i kabinen, d.v.s. en smal metallplatta samt metallskelettet och 

isoleringen av fiberglas. 

Mellan bagageutrymmet och kabinen finns det ett golv. 

 

Figur 6. Isolering i golvet mellan bagageutrymmet och kabinen på ett modernt flygplan [27]. 

I figur 6 visas flygplansgolvet som skiljer bagageutrymmet från kabinen. Golvet består av två skikt där 

det övre skiktet är en smal platta för inredningsmässiga och estetiska skäl. Det undre skiktet är en 

tjockare isolering som har en värme och ljudisolerande funktion. 

4.2 Värmetillförsel under markservice 
Som tidigare nämnts styrs kabintemperaturen i luften med hjälp av överskottsvärme från motorerna 

när de är i drift. Detta går inte att göra när motorerna inte är i drift. På marken finns det främst två 

olika alternativ till att styra kabintemperaturen. Det första alternativet är att använda en ACU, Ett 

aggregat som levererar förbehandlad luft in till flygplanets egna ventilationssystem. ACU använder sig 
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traditionellt av el för att värma luften till önskad temperatur [13]. Det finns också andra varianter som 

får värme från bränsle eller fjärrvärme.  

Det andra alternativet är att använda en APU. Det är en liten jetmotor som oftast sitter i det bakre 

partiet på ett flygplan, och har den primära uppgiften att starta igång flygplanets motorer. En APU kan 

också användas för att generera el för att kontrollera temperaturen i flygplanet [29]. På grund av 

ljudnivå finns det restriktioner för när en APU får användas, som varierar mellan olika flygplatser. Vid 

Wiens flygplats får en APU användas 30 minuter före planets avgång och 30 minuter efter landning 

[13]. Jämförelsevis med Landvetters flygplats utanför Göteborg då en APU får användas fem minuter 

före avgång med undantag om det är varmare än 20 °C, då den får vara igång 20 minuter innan start 

av motorerna [13]. Om förbehandlad luft behövs under annat tillfälle än de som restriktionerna tillåter 

måste en ACU användas. 

När den förbehandlade luften levererats till ventilationssystemets luftblandarenhet distribueras luften 

ut till resten av flygplanet via olika luftkanaler.  

 

Figur 7. Översikt över ett flygplans ventilationssystem [30]. 

Oavsett om den förbehandlade luften kommer från en APU, ACU eller motorerna kommer luften till 

flygplanets luftbehandlingssystem enligt figur 7, där det distribueras vidare in till flygplanets 

ventilationssystem.  

 

Figur 8. Ventilationens kanaler för distribution av luft inne i kabinen [7].  



 

13 

Luften distribueras ut i kabinen via ventilationskanaler i taket och sugs sedan från golvet ner till 

bagageutrymmet som visas figur 8. Efter att luften har varit i bagageutrymmet går den antingen 

tillbaka till flygplanets luftblandarenhet eller ventileras ut ur flygplanet.  

  



 

14 

5. Väsentliga studier 
Detta kapitel behandlar tidigare genomförda studier som varit viktigast för detta arbete. De har hjälpt 

till för förståelse av processerna under avisning samt avisningsvätskornas miljöpåverkan. Andra studier 

har legat till grund för beräkningarna av startvärden på egenskaper för isoleringen på 

simuleringsmodellen.  

5.1 Avisning och miljöpåverkan  
I en studie som är utförd på uppdrag av luftfartsverket har avisningsvätskans livscykel kartlagts, hela 

vägen från användning till slutlig nedbrytning i naturen [1]. I studien föreslogs det att ett minskat 

användande av avisningsvätska är nödvändigt. Två detaljer diskuteras varav den första är att använda 

minsta tillåtna koncentration PG i avisningsvätskan som situationen kräver. Den andra är att föra 

munstycket nära det belagda området för att minska spill. Detta för att minska mängden PG som 

kommer ut i naturen. 

I en liknande studie som genomförts 10 år senare på Arlanda flygplats har det undersökts hur stor del 

av den använda avisningsvätskan som återvinns [2]. Slutsatsen drogs att 1 till 2,5 promille av den totala 

använda PG försvinner ut och bryts ner i naturen.  

5.2 Flygplans termiska egenskaper 
Tidigare publicerade artiklar som behandlar termiska egenskaper har oftast baserats på 

passagerarkomfort under flygning [31] [32]. Gemensamt för dessa artiklar att de är sparsamma när det 

gäller angivande av uppgifter som är avgörande för att kunna beräkna termiska egenskaper. Arbetena 

är utförda i samarbete med flygplanstillverkare, och därför är egenskaperna hos deras produkter 

sekretessbelagda.  

För att en simulering ska kunna utföras behövs det information om flygplansmaterialets utformning 

tjocklek samt materialets densitet, specifika värmekapacitet och värmeledning. Publicerade artiklar 

finns med angiven densitet och specifik värmekapacitet för olika delar i flygplanskroppen [27] [33]. I 

dessa artiklar har det också angivits de olika barriärernas värmegenomgångskoefficient. Utifrån dessa 

värden har värmeledningstalet beräknats med några antagande, se teoriavsnittet. Dessa studier har 

utgått från en annan flygplanstyp, men anses kunna ge startvärden för en simulering. 

I en studie inom CFD undersöktes luftströmmarna i ett mindre affärsplan. Den generella 

värmegenomgångskoefficienten beräknades till 3 W/(m2∙K), samt värmeledningstalet till 0,16 W/(m∙ 

K) [34].  

Det finns också nya tekniker som det forskas på. Förutom den teflonbaserade färgen som hindrar 

vatten från att frysa på ytan som nämndes i inledningen, finns det förslag på att ersätta hela isoleringen 

med en varmluftsbarriär mellan skalet och inredningen [26]. Resultatet av detta skulle leda till att 

vikten minskade. Rapporten fokuserar endast hur detta påverkar under en flygning och tar inte upp 

effekten som den förändrande isoleringen får när planet står på marken. 

 

 

 

  



 

15 

6. Teori  
Detta kapitel tar upp och går igenom teorin bakom det beräknade resultatet.  

6.1 Värmeövergång 
Inom byggnadsfysiken då värmeövergång är centralt används ofta ett U-värde. Det beskriver 

värmegenomgången från ett byggnadsobjekt som fönster och dörrar. Begreppet U-värde går också att 

applicera på ett flygplan. I arbetet används U-värdet som är angivet i tidigare studier [27] [33] för att 

beräkna värmekonduktivitet från material som senare används i simuleringsprogrammet COMSOL 

MULTYPHISICS 5.2. U-värdet är tänkt att ta hänsyn till konvektions och strålningsförluster. Är U-värdet 

känt kan den totala värmegenomgången beräknas enligt 

   𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑈𝐴 ∆𝑇 .  (1) 

Där 

𝑄𝑡𝑜𝑡  är transmissionsförluster (W). 

U är det genomsnittliga värmegenomgångstalet för objektet (W/m²·K).  

A är arean för objektet (m²). 

∆𝑇 är skillnaden mellan kabin- och utomhustemperaturen (K). 

Är transmissionsförlusterna okända kan värmemotståndet användas för att ta ut det genom  

   𝑈𝐴 =
1

𝑅𝑡𝑜𝑡
.   (2) 

Där Rtot är värmemotståndet. Detta värmemotsstånd påverkas av strålning, konvektion och 

värmeledning. Hur de olika parametrarna påverkar värmemotståndet beskrivs i senare kapitel i 

teoriavsnittet. 

6.1.1 Värmeledning  
Värmeledning beskriver hur bra värme transporteras genom material, beroende på materialets 

tjocklek och värmeledningsförmåga. Den generella ekvationen för värmeledning kan beskrivas enligt  

 

𝜌𝑐 ∙  
𝛿𝑇

𝛿𝑡
= 

𝛿

𝛿𝑥
(λ

𝛿𝑇

𝛿𝑥
) + 

𝛿

𝛿𝑦
(λ

𝛿𝑇

𝛿𝑦
) + 

𝛿

𝛿𝑧
(λ

𝛿𝑇

𝛿𝑧
) + 𝑞𝑣.  (3) 

Där 

ρ är densiteten hos materialet (kg/m3). 

c är specifika värmekapaciteten (J/kgK). 

λ är materialets värmeledningstal (W/mK). 

qv är intern värmekälla(W/m2).  

Ett snitt ur kabinen kan som närmast beskrivas som en cylinder (se figur 8). Detta betyder att ekvation 

(3) kan förenklas till värmetransport genom en cylinder. 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑,𝑐𝑦𝑙 =  2𝜋𝐿λ
𝑇1− 𝑇2

ln (𝑟2/𝑟1)
.  (4) 

Där 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑,𝑐𝑦𝑙 är värmetransport genom mantelytan hos en cylinder (W). 

L är längden på cylindern (m). 

r2 är yttre arean (m).  

r1 är inre arean(m). 
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6.1.2 Värmekonvektion 
Konvektion är rörelse i en vätska eller gas. I detta fall orsakas konvektionen av luften som rör sig på 

båda sidorna om ytterskalet, dvs. kabinen och uteluften. Konvektion ger upphov till värmetransport 

som kan beskrivas  

    �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣 = α𝐴 (𝑇𝑠 − 𝑇∞).  (5) 

Där 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑣 är värmetransport via konvektion vid ytor (W). 

α är värmeövergångskoefficient (W/m2K). 

Ts är yttemperaturen (K). 

T∞ är omgivande temperatur(K). 

Problemet med ekvation (5) är att det är sällan lätt att beräkna konvektionens värmeövergångstal. Den 

beror på faktorer som utformning av objektet, hastigheten på omgivande mediet mm. Detta görs med 

hjälp av Nusselts tal. Som tidigare nämnt är den flygplanskropp som undersöks i detta projekt mest lik 

en cylinder. För att ta reda på konvektionens värmeövergångskoefficient måste temperaturen på ytan, 

omgivningen och filmtemperaturen samt hastigheten på mediet och radien på cylindern vara känd. 

Mediet närmast flygplanskroppen i detta projekt är luft. Med hjälp av filmtemperaturen kan Prandtls 

tal, värmeledningsförmågan samt den dynamiska viskositeten tas fram för luften enligt tabell A1 (se 

bilaga 1), och Reynolds (Re) tal beräknas. Konvektionens värmeövergångskoefficient beräknas enligt 

α =
λ𝑓𝑙𝑢

𝐷
(0,3 + 

0,62𝑅𝑒1/2𝑃𝑟1/3

[1+(0,4/𝑃𝑟)2/3]1/4
 [ 1 + (

𝑅𝑒

282000
)5/8]4/5). (6) 

Där  

D är diametern på cylindern (m). 

λ𝑓𝑙𝑢 är fluiden värmeledningstal (W/mK).  

Denna ekvation gäller endast när planet står på marken, detta för att under högre hastigheter blir 

Reynolds tal för stort för att ekvation (6) ska få användas. 

6.1.3 Värmestrålning  
Strålningsutbyte sker mellan två kroppar som kan vara åtskilda från varandra. Det som skiljer 

kropparna åt behöver inte vara ett medium utan strålningsutbyte sker även om vakuum ligger emellan 

[35].  Värmetransport via värmestrålning, Qrad (W), beskrivs enligt 

Q̇rad = εσA (Ts
4 − Tsky

4).  (7) 

Där 

ε är emissiviteten på materialet (exempel på ε ges i A2).  

Tsky är temperaturen på den motstrålande kroppen, i detta fall himlen (K). 

σ är Stefan-Boltzmann konstant = 5,67 ∙ 10-8 (W/m2K4). 

Problemet med strålningen i detta fall är att det inte finns något definierat objekt på himlen som 

flygplanskroppen kan stråla mot. 1985 gjorde Daguenet [36] en studie där temperaturen som himlen 

strålar förklaras matematiskt. I studien tas det hänsyn till olika faktorer som: molntäckningsgraden, 

omgivande temperatur och ångtrycket i luften. Temperaturen för skyn kan enligt Daguenet ges  

   Tsky = (εsky)
0,25Tamb.  (8) 
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Där 

Tsky  beskriver emissivitet från himlen. Emissivitet från himlen varierar beroende på plats. Enligt 

Daguenet bestäms den enligt följande för Uppsala [36]. 

εsky = (0,43 + 0,082 Pv
0,5)(1 − 0,1N) + 0,1N. (9) 

Där 

Pv är ångtrycket i luften. 

N är molntäckningsgraden mellan 0-8 där 0 är molnfritt och 8 är helt molntäckt. 

Observera att ekvation (9) endast gäller för Uppsala. Daguenet bestämde också samband för 

lufttemperaturen i Benson (England), Washington (USA) samt Poona (Indien). Dessa ekvationer skiljer 

sig på konstanterna i första parentesen i ekvation (9).  

När strålningstemperaturen räknats ut med ekvation (8) och (9), kan den totala strålningseffekten 

beräknas med ekvation (7). 

6.2 Värmegenomgång genom flygplansskalet  
Det finns olika tillvägagångssätt för att beräkna de totala transmissionsförlusterna genom ett material. 

Ett smidigt sätt är att räkna ut de termiska resistanserna från varje värmeavgivande process.  

 

Figur 9. En tvådimensionell del av en flygplanskropp där olika delarna är numrerade [27]. 

Flygplansmodellen delas in i olika sektioner enligt figur 9. Detta på grund av att värmegenomgången 

skiljer sig i olika delar av flygplanskroppen. Dessa sektioner har i tidigare studier numrerats mellan 1 

till 9 [27] [33].  
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Figur 10. Ytterskalet på ett flygplan och resistansen som uppkommer genom varje lager i flygplansväggen [27]. 

Figur 10 visar indelningen av ytterskalet som omger kabinen. Ett flygplans yttervägg är indelat i fyra 

olika materialskikt. Den högra bilden i figur 10 beskriver värmemotståndet hos de olika materialen i en 

flygplansvägg, samt konvektionsmotståndet på båda sidor om ytterskalet. 

 

Följande ekvation beskriver värmeledningsresistansen hos ett cylindriskt objekt.  

𝑅𝐾𝑜𝑛𝑑 = 
𝑙𝑛
𝑟𝑒𝑥𝑡
𝑟𝑖𝑛𝑡

2𝜋𝐿𝜆
.  (10) 

Där: 

Rkond är värmeledningsmotståndet (K/W). 

L är längden på cylindern (m). 

rint är den inre radien på cylindern (m). 

rext är den yttre radien på cylindern (m). 

λ är värmeledningstalet hos materialet (W/mK). 

Konvektionens värmeresistans beräknas med  

𝑅𝑘𝑜𝑛𝑣 =
1

αA𝑠
.   (11) 

Där 

Rkonv är konvektionsmotståndet (K/W). 

α är värmeövergångskoefficient (W/m2K). 

As är ytarean (m2). 

En högre hastighet på omgivande medium ger en högre värmeövergångskoefficient vilket enligt 

ekvation (11) ger en mindre resistans. α beräknades med ekvation (6). 

När de olika materialens värmeledningstal beräknas utifrån tidigare arbeten, försummades den 

omgivande värmestrålningen från himlen. Anledningen till detta är att det inte står beskrivet om 

värmestrålning tagits hänsyn till, eller vilka förhållanden som förekom.  

 Detta betyder att den totala värmegenomgångsresistansen beräknas enligt 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝐾𝑜𝑛𝑑 + 𝑅𝐾𝑜𝑛𝑣 .  (12) 

Den totala värmegenomgången kan beskrivas 
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𝑅𝑡𝑜𝑡 = (
1

α𝐴1
)
𝐼𝑛𝑠
+ ( 

𝑙𝑛
𝑟𝑒𝑥𝑡
𝑟𝑖𝑛𝑡

2𝜋𝐿𝜆
)
𝐼𝑛𝑟

+ (
𝑙𝑛
𝑟𝑒𝑥𝑡
𝑟𝑖𝑛𝑡

2𝜋𝐿𝜆
)
𝐿𝑢𝑓𝑡

+

(

 
 
(
𝑙𝑛
𝑟𝑒𝑥𝑡
𝑟𝑖𝑛𝑡
2𝜋𝐿𝜆

)

𝐼𝑠𝑜

(
𝑙𝑛
𝑟𝑒𝑥𝑡
𝑟𝑖𝑛𝑡
2𝜋𝐿𝜆

)

𝑆𝑘𝑒

(
𝑙𝑛
𝑟𝑒𝑥𝑡
𝑟𝑖𝑛𝑡
2𝜋𝐿𝜆

)

𝐼𝑠𝑜

+(
𝑙𝑛
𝑟𝑒𝑥𝑡
𝑟𝑖𝑛𝑡
2𝜋𝐿𝜆

)

𝑆𝑘𝑒)

 
 
+ (

𝑙𝑛
𝑟𝑒𝑥𝑡
𝑟𝑖𝑛𝑡

2𝜋𝐿𝜆
)
𝑀𝑒𝑡

.  (13) 

Där index: 

Ins är insidan. 

Inr är inredningsskiktet i flygplansväggen. 

Luft är luftskiktet i flygplansväggen. 

Iso är isoleringen i flygplansväggen. 

Ske är metallskelettet i flygplansväggen. 

Met är metallskalet på flygplanet. 

Detta uttryck är för komplicerat för att beräkna materials enskilda värmeledningstal. En förenkling av 

uttrycket utförs där alla väggskikt slås ihop till en enda vägg, med ett värmeledningstal. En annan 

förenkling är att värmeledningstalet beräknas från utsidan av kabinen till innersta väggen, d.v.s. 

värmemotståndet för R37 [27], (se figur 10). Det antas att vinden blåser snabbare utanför 

flygplanskroppen än inne i kabinen, vilket bidrar till ett högre värmeövergångstal för konvektion. 

Detta i sin tur leder till en mindre konvektionsresistans enligt ekvation (11). Detta för att den yttre 

konvektionen antas bidra försumbart till det totala värmemotståndet. På grund av detta används U-

värdet som angivits för R37 (se figur 10). Dessa två antaganden förenklar ekvation (13) så att den kan 

beskrivas enligt 

𝜆𝑊𝑎𝑙𝑙 = (
𝑙𝑛
𝑟𝑒𝑥𝑡
𝑟𝑖𝑛𝑡

2𝜋𝐿𝑅𝑡𝑜𝑡
. ).  (14) 

Denna ekvation används för att beräkna värmeledningstalet för den övre och undre isoleringen. På 

grund av att de skiljer sig i antal skikt kommer värmeledningstalet variera mellan dem. I 

bagageutrymmet är det kallare för att det inte ställs samma krav på komfort. För att kompensera för 

detta är kabingolvet värmeisolerat. Värmeledningstalet genom kabingolvet beräknas enligt 

𝜆𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟 = 
𝐿

𝑅𝑡𝑜𝑡𝐴
.  (15) 

6.3 Turbulent flöde 
För att kunna beskriva hur flöden beter sig måste Navier-Stokes ekvationer lösas. Detta har dock inte 

gjorts för annat än specialfall. Istället får CFD modeller byggas i simuleringsprogram som använder 

numeriska metoder för att lösa strömningsproblem. I detta arbete har två stycken numeriska metoder 

används för detta ändamål [37].  

6.3.1 Numeriska metoder för turbulent flöde 
Två olika numeriska metoder har använts för att simulera luftflöden i detta arbete. Den första är low 

reynolds number k-epsilon metoden [37], den går ut på att lösa två olika variabler. Den löser ut k, som 

är den turbulenta kinetiska energin och ε som beskriver förlusten av den kinetiska energin. Metoden 

är relativt säker när det kommer till att blåsa extern luft runt komplicerade geometrier, och har i detta 

arbete använts för att simulera vinden som blåser på flygplanskroppen.  

Den andra metoden som använts är L-VEL [37]. Det är en enklare variant som bara baseras på 

hastigheten på mediet och avståndet till väggen. Denna metod används för att simulera luftens rörelse 

i kabinen på grund av densitetsskillnaden som förekommer då luften i kabinen värms upp olika snabbt. 
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6.4 Vindprofil över cylindriska objekt 
När vind stöter på ett objekt måste luften gå runt det. 

 

Figur 11. Hastighetsprofil runt ett cylindriskt objekt [38]. 
 

Hastighetsprofilen som uppstår när vind blåser sker enligt figur 11. En flygplanskropp av typ Boeing 

737-800 står drygt en meter över marken. När vinden blåser på trycks luften under planet och bildar 

en flaskhals mot marken. Detta leder till en ökad vindhastighet under planet vilket leder till ökade 

värmeförluster på grund av konvektion under planet. Denna effekt är känd som venturieffekten. Över 

flygplanet rör sig luften fritt och påverkas inte av detta fenomen. 

6.5 Uppvärmning av avisningsvätska 
Innan avisningsvätska appliceras på ett flygplan måste den värmas upp för att smälta substansen som 

ska avisas, innan den beblandar sig och sänker frystemperaturen. I normala fall värms vätskan upp till 

90°C innan den används [17]. Avisningsvätska består i största del av PG och vatten. Andelen vatten och 

PG varierar beroende på avisningsvätska [39]. Det finns andra ämnen i avisningsvätskan för att få de 

egenskaper som avses men dessa är försumbart små och i de flesta fall hemliga. För att beräkna 

energiåtgången för att värma upp detta används  

𝐸 = (𝜌𝑉𝑐𝑝(𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 − 𝑇𝑓ö𝑟𝑒))𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 + (𝜌𝑉𝑐𝑝(𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 − 𝑇𝑓ö𝑟𝑒))propylenglykol.  (16) 

Där 

E är den totala energiåtgången (KJ). 

𝜌 är densiteten (kg/dm3). 

V är volymen(dm3). 

𝑐𝑝 är specifika värmekapaciteten (KJ/(kg·K). 

Tefter är temperaturen efter uppvärmning (K). 

Tföre är temperaturen innan uppvärmning (K).  



 

21 

7. Metod 
I detta kapitel presenteras genomförande, antagande, konstruerandet av modell och beräkningar som 

utförts under detta arbete. Metoden tar upp på vilket sätt arbetets initiala frågor har besvarats. 

7.1 Genomförande  
Under arbetets gång har kontakt tagits med ett flygbolag som har dokumenterat utförda avisningar på 

Arlanda flygplats under ett år. I denna dokumentation har det noterats tidpunkt, flygplanstyp, rådande 

utomhustemperatur, volym avisningsvätska av typ 1 och 2 som användes samt vilken avisningsorsak 

(snö, is, frost, förebyggande) för varje avisning.  Dessa data sorterades och sammanställdes. Med hjälp 

av SMHI öppna databas kunde rådande typ och mängd nederbörd samt vindhastighet tas fram för varje 

avisningstillfälle från närliggande väderstationer [40].   

För att kunna skapa en modell behövs det fysikaliska egenskaper samt geometri på materialen som 

används. Detta gjordes genom en litteraturstudie där fokus låg på olika värmeavgivande processer och 

vilka faktorer som amplifierar dessa.  Tjockleken på isoleringen samt storleken på kabinen hämtades 

från Boeings egen hemsida för planering av flygplatser [41].  

Från tidigare studier fanns det angivna U-värden som beräknats för andra flygplanstyper [27] [33]. Med 

hjälp av dessa värden kunde ett startvärde för flygplansväggens värmeledningstal beräknas. På grund 

av antaganden som gjordes samt att föregående studier utförts på andra flygplanstyper skiljde sig 

dessa startvärden från de faktiska värdena. Detta löstes med hjälp av kalibrering. Se kapitel 7.3. 

7.2 COMSOL MULTYPHYSICS 
Nästa steg i arbetet var att konstruera en modell i simuleringsprogrammet ”COMSOL MULTYPHYSICS 

5.2”. Här förklaras uppbyggandet av modellen samt vilka funktioner som används för att hänsyn till de 

värmeavgivande processerna. 

7.2.1 Geometri 
För att besvara arbetets fråga om det går att påverka yttemperaturen med hjälp av kabintemperaturen 

tillräckligt mycket för att undvika en avisning, anses det att det räcker med att skapa en 

tvådimensionell modell runt kabinen. Måtten för en Boeing 737-800 hämtades från Boeings egen 

hemsida för planering av flygplatser [41], och modellen skapades med verktygen som återfinns i 

COMSOL MULTYPHYSICS 5.2. I programmet kan modeller skapas med hjälp av olika geometriska 

figurer. Eftersom att ett flygplan oftast inte är en perfekt cirkel får detta modifieras inne i programmet 

med hjälp av andra geometriska figurer samt operationer där delar av figurer kan tas bort. Totalt 

användes 26 olika figurer och operationer för att få en modell av flygplanet. 

7.2.2 Fysik 
För att göra modellen verklighetstrogen utformades en CFD-modell, där luft blåser på kroppen från 

sidan. En strålningsfysik sätts runt om ytterskalet på modellen där strålningstemperatur från 

motstrålande kropp kan ställas in manuellt, som beräknas genom ekvation (9). Inne i kabinen ställs en 

volymskraft in som ser till att luftrörelser sker på grund av densitetsskillnader till följd av ojämn 

uppvärmning.  

Modellen körs i tre olika steg. Först körs en stationär modell oberoende av tid, där temperaturen i 

ytterskalet beräknas. Detta stegs körs för att få en initial temperaturprofil på ytterskalet som annars 

hade krävt energi och därmed tid för att värma upp i en tidsberoende modell. Detta är realistiskt då 

det i verkligheten sällan är samma temperatur genom en flygplansvägg. Det andra steget simulerar 

vinden som blåser på från sidan i en stationär modell oberoende av tiden. Syftet med det var att få till 

hastighetsprofilen som skapas då vind blåser på modellen, och därmed kunna sätta vindprofilen som 
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initialvärde inför det sista steget, med avsikt att minska tiden för den sista simuleringen. När både 

initialvärdet för ytterskalet och hastighetprofilen var simulerade kunde det tredje steget köras. Det 

sista steget är tidsberoende och beräknar värmegenomgången med hjälp av ovanstående 

initialvärden. Den tar hänsyn till värmetransport på grund av ledning, konvektion samt strålning. 

Efter att hela simuleringsprocessen hade körts erhölls temperaturen på ytterskalet via fyra mätpunkter 

som placerats runt om flygplanskroppen. Med detta anses modellen vara färdig och nästa steg kunde 

tas då modellen kalibreras mot ett verkligt fall. 

7.3 Kalibrering 
På grund av att värmeledningstalet för materialet beräknades från en annan flygplanstyp samt att 

värmestrålning och konvektion försummades under beräkningen motsvarar den konstruerade 

modellen inte verkligheten. För att kunna dra någon slutsats utifrån modellen var den tvungen att 

kalibreras först. Detta kunde göras med hjälp av en mätning som utfördes på en Boeing 737-800 vid 

Umeå Airport. Utomhus samt kabintemperaturen mättes under en tidsperiod på 75 minuter då 

flygplanet stod utan tillkopplad värme. Vindhastigheten och utomhustemperaturen erhölls från SMHI 

öppna databas [40] till 5,5 m/s respektive 6,73°C. Molntäckningsgraden bestämdes på samma sätt till 

4 på den 8 gradiga skalan. Den genomsnittliga temperatursänkningen i kabinen erhölls och jämfördes 

mot den simulerade modellens temperatursänkning. Modellens värmeledningstal justerades i små 

steg för att minska skillnaden mellan den uppmätta och simulerade nedkylningen. Nya simuleringar 

kördes med jämna mellanrum för att se effekten av förändrat värmeledningstal för olika sektioner. 

Detta utfördes tills simuleringsmodellens och den uppmätta nedkylningen stämmer relativt bra 

överens.  

7.4 Scenarion 
Med den färdigkonstruerade och kalibrerade modellen kan tre olika scenarion testas. Dessa olika 

scenarion beskrivs nedanför. 

7.4.1  Scenario 1 
I detta scenario testas lugna förhållanden. Syftet med detta test är att se om det är möjligt att påverka 

yttemperaturen med reglering av kabintemperaturen överhuvudtaget. Utetemperaturen sätts till -2°C 

och vindhastigheten till 0,5 m/s. Molnen täcker halva himlen vilket representeras med en 4 på den 8 

gradiga skalan enligt Daguenet metod [36]. Temperaturen på den motstrålande himlen beräknas enligt 

ekvation (9).  

Tabell 1. Strålningstemperatur från himlen vid -2°C och molntäckningsgraden 4 

Lufttemperatur (°C) – 2 

Molntäthet (0-8) 4 

Vattentryck (mbar) 8,27 

Vattentryck (Pa) 827 

εskyUppsala 0,8 

TskyUppsala (°C) – 16,74 

Tabell 1 visar den motstrålande temperaturen från himlen vid angivna väderförhållande för Uppsala. 

Kabintemperaturen varieras mellan 15 till 40°C   

7.4.2  Scenario 2 
Målet med detta scenario är att testa om det går att förhindra att snön smälts genom att sänka 

kabintemperaturen. Detta för att vattnet från snön som smält kan under kalla förhållanden frysa till is. 
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Upplägget är att snöfall sker vid en temperatur på -2°C och molntätt. Två timmar innan avgång blir det 

en helt molnfri himmel där utetemperaturen ökar till 2°C.  

Tabell 2. Strålningstemperatur från himlen vid 2°C och molntäckningsgraden 0 

Lufttemperatur (°C) 2 

Molntäthet (0-8) 0 

Vattentryck (mbar) 10,84 

Vattentryck (Pa) 1084 

εskyUppsala 0,7 

TskyUppsala (°C) – 21,45 

Tabell 2 visar strålningstemperaturen på himlen i Uppsala under rådande förhållanden 

Kabintemperaturen varieras mellan 10 till 20°C. Vindhastigheten sätts konstant till 0,5 m/s. 

7.4.3  Scenario 3 
Målet med scenario 3 är att testa molntäckningsgradens effekt på yttemperaturen. Detta görs genom 

att samma händelseförlopp som scenario 2 genomförs med skillnaden att det är molnigt under hela 

processen. Resultatet jämförs sedan mot resultatet som erhölls i föregående scenario.  

Tabell 3. Strålningstemperatur från himlen vid 2°C och molntäckningsgraden 8 

Lufttemperatur (°C) 2 

Molntäthet (0-8) 8 

Vattentryck (mbar) 10,84 

Vattentryck (Pa) 1084 

εskyUppsala 0,94 

TskyUppsala (°C) – 2,22 

Tabell 3 visar strålningstemperaturen under rådande förhållanden för Uppsala. Kabintemperaturen 

varierades mellan 10 och 20°C. Vindhastigheten sattes konstant till 0,5 m/s. Det noterbara mellan 

scenario 2 och 3 är att strålningstemperaturen från himlen skiljer sig åt. 
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8. Resultat 
Resultatet kan delas in i fyra olika delar. I den första delen redovisas sammanställt mätdata om 
avisningar och använd avisningsvätska. Där återfinns också energiåtgången för uppvärmning av 
återvinningsvätskorna. Den andra delen presenteras de beräknade startvärdena för 
värmeledningstalet samt kalibrering av simuleringsmodellen. Tredje delen visar hur olika parametrar 
påverkar yttemperaturen. Den sista delen sammanställer resultaten från scenariona. 

8.1 Sammanställning av mätdata 
Nedför visas resultatet av de sammanställda data som arbetet tagit del av. Resultatet av detta 

presenteras i olika grafer. Datan är begränsad till ett flygbolag och en flygplanstyp under ett år på 

Arlanda flygplats. Det anses förekomma tillräckligt många avisningar för att ett samband ska kunna 

urskiljas.  

 

Figur 12. Antal avisningar på Arlanda flygplats under 2014/15 för flygplanstypen Boeing 737-800 sorterat för olika 
avisningstillstånd. 

Från de sorterade data kunde det avläsas att den vanligaste orsaken till avisning är rimfrost/frost som 

stod för 320 av avisningarna under 2014/15, vilket visas i figur 12. Den näst vanligaste orsaken till 

avisning är snö på 278 avisningar under 2014/15. Dessa två orsaker är mycket mer förekommande än 

is och i preventivt syfte som var orsaken till 11 respektive 21 avisningar under 2014/15. 

För att kunna utvärdera under vilka förhållande som mest avisningsvätska behövs, sorteras data efter 

avisningsorsak. Den genomsnittliga använda volymen vätska för varje avisningsorsak beräknas och 

sattes in i ett stapeldiagram.  
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Figur 13 Volym avisningsvätska som i genomsnitt används vid olika rådande väderförhållande i jämförelse med varandra i 
liter avisningsvätska. 

Ur figur 13 avläses det att under snöiga förhållanden krävs det i genomsnitt störst volym 

avisningsvätska per avisning. Detta beror på att snö oftast förkommer i större mängd, enligt SMHI 

öppna databas gällande samma tidpunkt för snöiga avisningstillstånd [40]. Detta tillsammans med att 

återbeläggning är vanligt då nederbörd kan förekomma under avvisningsprocessen. Därför används i 

genomsnitt en större mängd avisningsvätska typ 2 för snö än för is eller frost. 

Det avisningstillstånd som kräver i genomsnitt näst mest avisningsvätska årligen är is. Enligt SMHI 

öppna data förekommer is oftast i mindre volymer än snö [40]. Detta tyder på att snö inte är svårare 

att avisa än is, utan snarare på det rakt motsatta då det krävs mer avisningsvätska vid avisning av is. 

Från figur 13 framgår det också att risken för återbeläggning av is är liten då knappt någon mängd 

avisningsvätska av typ 2 behövs. 

Rimfrost och frost som var den vanligaste avisningsorsaken enligt figur 13 visar sig behöva minst 

genomsnittlig avisningsvätska per avisning. Anledningen till det är att rimfrost och frost endast skapar 

ett tunt lager iskristaller på ytan (se kapitel 3.1.2). Risken för återbeläggning är liten då avisningsvätska 

typ 2 inte används i stor utsträckning. 

I förebyggande syfte används ungefär lika mycket genomsnittlig avisningsvätska per avisning som för 

is, men i förebyggande syfte används naturligt mer avisningsvätska typ 2 då vätskan ska stanna kvar 

på planet. 

8.2 Energiåtgång 
Med hjälp av den genomsnittliga använda avisningsvätskan, kan den genomsnittliga energiåtgången 

för uppvärmning för olika avisningsorsaker beräknas. Vätskan värms upp till 90 °C [17] för att 

säkerställa att en temperatur på 65°C under avisning. Utifrån detta kan energiåtgången för 

uppvärmningen beräknas enligt ekvation (16). 
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Figur 14. Mängd energi som krävs för att värma upp avisningsvätska för en genomsnittlig avisning under rådande 
väderförhållande enligt ekvation (22). 

Eftersom att vatten kräver mer energi för att värma upp PG (se bilaga 3), kräver det mer energi att 

värma avisningsvätska typ 2 än 1. Detta spelar i slutändan mindre roll då det i genomsnitt används 

mycket mer avisningsvätska av typ 1 än av typ 2, och därmed är uppvärmningen av avisningsvätska typ 

2 nästan försumbar. Snö är det avisningstillståndet som kräver mest total avisningsvätska och därmed 

mest uppvärmningsenergi.  

Den totala energin som årligen går åt för att värma upp avisningsvätskan för avisning av flygbolagets 

Boeing 737-800 på Arlanda flygplats, kan beräknas genom att multiplicera antal avisningar för varje 

avisningsorsak, med den genomsnittliga använda uppvärmningsenergin för varje avisningsorsak.  

Tabell 4. Den totala energiåtgången för olika avisningstillstånd under ett år för Boeing 737-800 på Arlanda flygplats. 

Avisningstillstånd Total Uppvärmningsenergi (MJ) 

Snö 45472 

Rimfrost/frost 19012 

Preventiv 1934 

Is 1078 

Totalt 67496 

 

Även fast rimfrost/frost är den vanligaste orsaken till avisning har snö i genomsnitt en större åtgång av 

avisningsvätska per tillfälle. Detta leder till att i slutändan förbrukas det totalt mer än dubbelt så 

mycket energi för att värma upp avisningsvätskan under snöavisning än när orsaken är rimfrost/frost. 

Eftersom förebyggande och is inträffar sällan behövs relativt lite energi för att värma upp 

avisningsvätska jämförelsevis de andra två.  

8.3 Kalibrering av simuleringsmodell 
För att simuleringsmodellen ska vara trovärdig är det viktigt att den testas mot ett verkligt fall, och 

eventuellt modifieras. Från tidigare studier beräknades värden för olika sektioners värmeledningstal 
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enligt ekvation (14) och (15). De tidigare studierna baseras inte på Boeing 737-800 men anses vara 

tillräckligt nära för att kunna användas som startvärden inför nästa steg i kalibreringsprocessen. 

Tabell 5. Beräknade startvärden för värmeledningstalet inför simulering 

Beräknade 

värden 

Värmegenomgångskoefficient, 
U (W/m²·K) 

Area, A 
(m²) 

Värmemotstånd, 
R (m² ·K/W) Värmeledningstal, λ 

(W/m·K) 

Övre 
isolering 

1,8526 4,0391 0,13364 0,072 

Undre 
Isolering 

7,3727 1,6009 0,08472 0,083 

Kabingolv 0,80439 1,3968 1,3968 0,09 

Säten 2,1327 0,62524 0,74993 0,25 

 

I tabell 5 visas beräknade värden för olika sektioner. Värmetransport sker igenom kabingolvet samt 

övre och undre isoleringen. Sätena är dock också viktiga att ta med i beräkningarna då de bidrar till en 

termisk tröghet.  

Värmeledningstalen från tabell 5 sätts in i simuleringsmodellen för att kalibreras mot det uppmätta 

tillfället. Vid detta tillfälle är utomhus och kabintemperaturen kända, vindhastighet och 

molntäckningsgrad erhålls från SMHI mätstationer i närområdet. Efter genomförd simulering 

jämfördes det simulerade fallet mot det verkliga.  

 

Figur 15. Nedkylningsprocess av en Boeing 737-800. Verkligt uppmätta data mot simulerad nedkylning i COMSOL 
MULTIPHYSICS 5.2. Utetemperatur 6,73 °C och vindhastighet 5,5 m/s och molntäckningsgrad 4. 

Den simulerade och den uppmätta nedkylningsprocessen skiljde sig från varandra. Enligt figur 15 kan 

det avläsas att det beräknade värmeledningstalet för flygplansväggen är överskattad, på grund av att 

nedkylningen av kabinen sker långsammare för det simulerade fallet jämfört med det uppmätta. 

Anledningarna till överskattningen är dels för att beräkningarna baserades på andra typer av flygplan, 

men kanske främst på att värmetransporten i form av strålning och konvektionen försummades under 

beräkningen av värmeledningstalet. Därför bidrog bara värmeledningen till den totala 

värmeresistansen. Enligt ekvation (14) blir värmeledningsledningstalet mindre med en högre 
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värmeresistans. Simuleringsmodellen tar dock hänsyn till både konvektion och strålning, vilket ökar 

det totala värmemotståndet. För att få modellen att likna det verkliga fallet ökades värmeledningstalet 

för de olika sektionerna.  

I programmet COMSOL MULTYPHYSICS 5.2 sattes kabinutrymmet till luft. Luft är inbyggt i programmet 

och ändrar därför fysikaliska egenskaper när temperaturen ändras. På grund av detta anses det inte 

troligt att den specifika värmekapaciteten orsakar skillnaden i nedkylningsprocessen. 

Tabell 6. Justerade värden för sektioners värmekonduktivitet i en Boeing 737-800 

Justerade värden Värmeledningstal, λ (W/m·K) 

Övre isolering 0,197 

Undre Isolering 0,205 

Kabingolv 0,09 

Säten 0,25 

 

Med de justerade värmeledningstalen i tabell 6 stämmer den simulerade processen nästan precis 

överens med den verkliga, vilket visas i figur 15. Under de första tre minuterna minskar det justerade 

värdet hastigare än det uppmätta värdet, för att sedan stabiliseras in och stämma väl överens vilket 

ses i början på figur 15. Temperaturminskningen i början av nedkylningsprocessen kan bero på att det 

finns för få finita element i modellen och därmed sker nedkylningen snabbare än normalt i vissa 

punkter. Simuleringsmodellen stabiliseras senare och stämmer då bättre överens med verkligheten. 

Efter att ha justerat värmeledningstalen anses modellen vara tillräckligt bra för att ge trovärdiga 

resultat.  
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8.4 Olika faktorers påverkan på ytterskalet 
Med syfte att få en bättre förståelse för vilka faktorer som är mest påverkande för yttemperaturen 

körs olika simuleringar där endast en parameter ändras mellan varje gång. De parametrarna som 

förändras mellan varje simulering är vindhastigheten, utomhustemperaturen och 

molntäckningsgraden.  

 

Figur 16. 2D på simuleringsmodell för en Boeing 737-800 med angivna mätpunkter. 

Temperaturer registreras i fyra olika mätpunkter runt om flygplanskroppen enligt figur 16. 

Simuleringen körs tills stationärt tillstånd uppnås, d.v.s. när modellen befinner sig i energibalans. 

Kabintemperaturen sätts konstant till 20 °C under dessa tester. 

8.4.1 Vindens påverkan 
Första faktorn som testas är vindens påverkan. Vindhastigheten har en påverkan på värmeförluster i 

form av ökad konvektion vid ökad vindhastighet. Under testet sätts utomhustemperaturen och 

molntäckningsgraden konstant till -2°C respektive 4 på den 8-gradiga skalan. Vindhastigheten 

förändras mellan 1 till 10 m/s.  
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För att förklara yttemperaturkurvorna från figur 17 redovisas hastighetsprofilen som uppkommer 

under simuleringen. 

 

Figur 18. Hastighetsprofil där vind blåses på en Boeing 737-800 med en hastighet på 5,5 m/s från sidan 

Skillnaden i yttemperatur varierar beroende på vilken mätpunkt som avses enligt figur 17. Detta beror 

på hastighetsprofilen som visas i figur 18. Detta betyder att vindhastigheterna skiljer sig åt vid alla 

mätpunkter och därmed varierar värmeförluster i form av konvektion, vilket leder till att temperaturen 
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fördelas ojämnt över ytan. Där ytan som är i kontakt med högst vindhastighet får den största 

värmetransporten i form av konvektion. 

Vindens påverkan är inte linjär utan konvergerar när vindhastigheten ökar. Detta beror på att 

yttemperaturen inte kan bli kallare än omgivande temperatur med bara konvektionsförluster enligt 

ekvation (5). 

Under lägre vindhastigheter är yttemperaturen lägre i mätpunkt syd än mätpunkt norr. Detta beror på 

venturieffekten mellan flygplanets undre del och marken. Detta leder till att vindhastigheten blir 

högre.  Vid högre hastigheter ökar motståndet i det trånga utrymmet under planet, vilket leder till att 

vindhastigheten blir högre över planet.  

8.4.2 Utomhustemperaturens påverkan 
Nästa parameter som testas är utomhustemperaturen. Utomhustemperaturen är en viktig faktor 

eftersom den både påverkar den omgivande temperaturen och temperaturen på den motstrålande 

himlen. I denna simulering sätts vindhastigheten och molntäckningsgraden konstant till 0,5 m/s 

respektive 4 på den 8-gradiga skalan. Utomhustemperaturen varieras mellan 4 och -5 °C.  

 

Figur 19 Yttemperatur på en Boeing 737-800 med Kabintemperatur 20 °C och vindhastighet på 0,5 m/s och 
molntäckningsgrad 4 med varierande utomhustemperatur vid stationärt tillstånd. 

Av figur 19 avläses det att på grund av låga vindhastigheter är temperaturen från alla mätpunkter 

nästan jämnt fördelade. Till skillnad från vindhastigheten har utomhustemperaturen en linjär påverkan 

på yttemperaturen. Dessutom kan det bli kallare än omgivande temperatur. Detta beror på 

värmestrålningen från himlen som är kallare än den omgivande temperaturen. 

8.4.3 Molntäckningsgradens påverkan 
Den sista parametern som kan ändras i simuleringsmodellen är molntäckningsgraden. 

Molntäckningsgraden bestäms av en skala mellan 0-8 som beskriver hur mycket av himlen som täcks 

av moln.  
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Tabell 7. Förändring i strålningstemperaturen beroende på molntäckningsgraden då utomhustemperaturen är 2°C. 

Molntäckningsgrad, N Strålningstemperatur, Tsky (°C) 

0 – 21,45 

1 – 18,80 

2 – 16,23 

3 – 13,73 

4 – 11,30 

5 – 8,94 

6 – 6,64 

7 – 4,40 

8 – 2,22 

 

Från tabell 7 går det att avläsa hur motstrålningstemperaturen varierar beroende på 

molntäckningsgraden enligt ekvation (8). Med minskad molntäckningsgrad minskar 

strålningstemperaturen. Detta är logiskt då temperaturen minskar med ökad höjd. Om himlen inte 

täcks av moln strålar flygplanskroppen mot en kallare himmel högre upp. Den motstrålande 

temperaturen varierar med 20°C beroende på om det är molnfritt eller helt molntätt.  

I detta test sätts vindhastigheten konstant till 0,5 m/s och utetemperaturen till 2°C. 

Molntäckningsgraden varierades mellan 0-8. 

 

Figur 20. Yttemperaturen beroende på molntäckningsgraden för en Boeing 737-800. Utomhustemperaturen 2°C, 
vindhastigheten 0,5 m/s och kabintemperaturen 20 °C och en varierande molntäckningsgrad. 

Figur 20 visar hur yttemperaturen på simuleringsmodellen förändras med molntätheten. 

Molntäckningsgraden har en stor inverkan på yttemperaturen. Detta går att se då 

molntäckningsgraden måste vara ungefär sex på skalan för att yttemperaturen ska vara likadan som 

omgivande temperatur. Från molnfritt till helt molntäckt varierar yttemperaturen med 11°C.  

-9,1875

-6,125

-3,0625

0,

3,0625

6,125

0 2 4 6 9

Y
tt
e
m

p
e
ra

tu
r 

(°
C

)

Molntäthet (0-8)

Yttemperatur beroende på molntäthet på en Boeing 
737-800

Mätpunkt Väst

Mätpunkt Syd

Mätpunkt Nord

Mätpunkt Öst



 

33 

8.5 Scenario 1 
I första scenariot förändras kabintemperaturen för att ta reda på om det går att förhindra en avisning 

med hjälp av kabintemperaturen. Detta görs genom att molntäckningsgraden, vindhastigheten och 

utomhustemperaturen sätts till konstanta värden till 4 på 8-gradiga skalan, 0,5 m/s respektive 2°C 

Kabintemperaturen förändras sedan mellan 15 till 40°C. 

Om det går det att styra yttemperaturen till över 0 °C anses det att det går att smälta eller undvika 

beläggning på planet. Detta kan göras då ledning, konvektion och värmestrålning tas hänsyn till i 

modellen. 

 

Figur 21. Yttemperaturen som funktion av Kabintemperaturen i en Boeing 737-800 i stationärt tillstånd då 
utomhustemperaturen är -2°C och vindhastigheten är 0,5 m/s och molntäckningsgraden 4. 

Resultatet framgår ur figur 21 som visar hur yttemperaturen förändras beroende på 
kabintemperaturen under lugna förhållanden. Grafen visar att det är möjligt att förändra 
yttemperaturen med kabintemperaturen, men att det krävs att kabintemperaturen ökas till drygt 
38°C för att undvika en avisning.  

8.6 Scenario 2 
Under detta scenario sätts vindtemperaturen initialt till -2 °C för att under simuleringen ökas till 2° C. 

Detta för att simulera en temperaturomsvängning. Vindhastigheten är konstant 0,5 m/s, 

kabintemperaturen ändras mellan 10-20°C och det är en molnfri himmel. 
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Figur 22. Yttemperaturen beroende på Kabintemperaturen för en Boeing 737-800. Utomhustemperaturen 2°C, 
vindhastigheten 0,5 m/s och molntäckningsgraden 0. 

Från figur 22 framgår det att yttemperaturen varierar med 2°C med en realistisk styrning av 

kabintemperaturen mellan 10 och 20°C under lugna väderförhållanden. Himlens värmestrålning har 

också en stor inverkan på yttemperaturen då den är kallare än omgivande temperatur.  

8.7 Scenario 3 
Under scenario 3 testas samma förutsättningar som i scenario 2 fast med helt molntäckt himmel. Syftet 

med detta är att undersöka effekten av värmestrålningen från himlen. Utomhustemperaturen sätts 

initialt till -2°C för att ändras till 2°C under simuleringen. Vindhastigheten är konstant 0,5 m/s och 

molntäckningsgraden 8 (molntätt). 

 

Figur 23. Yttemperaturen beroende på Kabintemperaturen för en Boeing 737-800. Utomhustemperaturen 2°C, 
vindhastigheten 0,5 m/s och molntäckningsgraden 8. 
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Ur figur 23 avläses det att yttemperaturen fortfarande varierar med ungefär 2°C med en förändring av 

kabintemperaturen mellan 10 till 20°C. Dock kan effekten av en molntät himmel ses då yttemperaturen 

skiljer sig från den vid scenario 2.  

Från scenario 2 och 3 går det att se att molntäckningsgraden är en viktig faktor för yttemperaturen. 

Det går att variera kabintemperaturen för att påverka yttemperaturen mellan 2 till 3°C, men det är 

viktigare att förutspå molntäckningsgraden, då den har en större påverkan på yttemperaturen.  
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9. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultat, antaganden, felkällor och U-värde. 

9.1 Faktorers påverkan 
Som tidigare nämnt har utomhustemperaturen störst påverkan på yttemperaturen. Dels för att den 

påverkar omgivande temperatur men också för att den påverkar himlens motstrålande temperatur. 

En annan faktor som också har en stor effekt på himlens temperatur är molntäckningsgraden. Under 

lugna förhållanden varierar yttemperaturen med 11°C beroende på om himlen är helt molntäckt eller 

molnfri. Enligt figur 19 har utomhustemperaturen en linjär påverkan på yttemperaturen. Ur samma 

figur går det också att se att yttemperaturen är lägre än omgivande temperatur. Detta beror troligtvis 

på värmestrålningen mot himlen.  

Vindens påverkan på yttemperaturen är icke linjär och avtar med högre hastigheter. Detta är naturligt 

då yttemperaturen aldrig kan bli kallare än omgivande temperatur enligt ekvation (4). Vindens effekt 

är inte försumbar, vilket framgår då temperaturen skiljer sig åt i de olika mätpunkterna.  

9.2 Antaganden och förenklingar 
För att kunna beräkna startvärden till värmeledningstalet till modellen görs en del antaganden samt 

förenklingar. Syftet med dessa är att underlätta beräkningar av värden samt att ge en förminskad 

simuleringstid. Dessa antagande har kunnat göras då det har funnits ett uppmätt fall för en 

nedkylningsprocess att jämföra mot och justeras efter. 

Det första antagandet var att en flygplansvägg består av ett skikt istället för fyra som har olika 

egenskaper. Anledningen till detta är att det endast finns en ekvation att utgå ifrån och fyra olika 

värmeledningstal att beräkna. Dessutom minskar tiden det tar att utföra simuleringen.  

Två andra antaganden är att U-värdet var detsamma för flygplan undersökta i tidigare studier och en 

Boeing 737-800. I beräkningarna försummades värmetransport i form av konvektion samt 

värmestrålning från utsidan av planet, för att kunna isolera värmeledningstalet till den enda okända 

variabeln.  Dessa båda antaganden kan göras eftersom det finns en uppmätt avkylningsprocess som 

simuleringsmodellen kan jämföras mot. Värmeledningstalet kan sedan justeras för att efterlikna den 

uppmätta nedkylningen. Vad detta kan innebära för fel tas upp i kapitel 9.5. 

9.3 Simuleringsresultat 
Utifrån resultatet ser det inte ut som att kabintemperaturen har tillräckligt stor påverkan på 

yttemperaturen för att användas i avisningssyfte. Även fast moderna flygplan är mindre isolerade för 

att minska vikten under flygning, är de fortfarande för bra isolerade för att kabintemperaturen ska ha 

en tillräckligt stor påverkan på yttemperaturen.  

Det är viktigt att hålla en jämn temperatur när avisning sker med hjälp av kabinen. Anledningen till 

detta är att vattnet som uppkommer när substansen på flygplanet smälter inte ska frysa till igen. Detta 

kan vålla ett större problem än ursprungligen då vattnet kan rinna ner i svåråtkomliga områden och 

frysa till, då skulle denna metod snarare försvåra en avisning. Ett av de större problemen med att hålla 

kontinuerligt hög temperatur är att passagerarkomforten är dålig. Det betyder att kabintemperaturen 

måste sänkas innan passagerarna stiger ombord, vilket leder till problem att det smälta vattnet på 

flygplanet kan frysa på igen. 

Enligt simuleringsmodellen behöver kabintemperaturen ökas till runt 38°C för att påverka 

yttemperaturen tillräckligt mycket för användas i avisningssyfte. Det är möjligt att förbehandla luften 

till sådana temperaturen, men oftast står luftbehandlaraggregaten 10-25 meter ifrån 



 

37 

flygplanet(beroende på flygplanstyp och flygplats). Den varma luften transporteras i slangar som inte 

är överdrivet isolerade och detta skulle leda till onödiga värmeförluster. 

9.4 U-värde 
Att använda ett U-värde för att beskriva ett materials värmegenomgångsegenskaper är inte en exakt 

metod. Enligt ekvation (12) beror ett U-värde på Rtot som beror på Rkond, Rkonv och Rrad. Rkonv och Rrad är 

beroende på vilka förhållande som råder. Till exempel är Rkonv beroende på hastigheten på det medium 

som är i kontakt med materialet, och Rrad beror i detta fall på molntäckningsgraden. Som resultat av 

detta, kan olika U-värden erhållas vid olika mättillfällen på samma objekt.  

9.5 Felkällor 
Under arbetet har det mesta utförts i simuleringsprogrammet ”COMSOL MULTYPHYSICS 5.2”.  

Modellen som konstruerades visade sig ha en bra överensstämmande nedkylningsprocess, men det 

betyder inte att denna modell kan ta hänsyn till allt som händer i verkligheten.  

Även fast det försökts att minimera felkällorna i modellen finns det några som är svåra att eliminera. 

Till exempel kan luften bara blåsas på från en riktning under simuleringens gång, medan under ett 

verkligt fall kan vinden blåsas på från olika riktningar. 

För beräkningen av värmeledningen utifrån tidigare genomförda studier görs diverse antagande. För 

att beräkningar ska vara möjliga görs antagandet att konvektionsresistansen från utsidan och 

värmestrålningsresistansen är försumbar, vilket visade sig under kalibreringen inte riktigt stämma. 

Som resultat blev det en liten skillnad på temperaturnedgången jämfört med det uppmätta fallet. 

Detta kompenseras med att små justeringar av värmeledningstalet gjordes. Efter justeringarna följer 

den simulerade avkylningsprocessen den verkliga bra vilket visas i figur 15. Detta kan bero på att 

justeringar gjorts felaktigt men att felen eliminerar varandra, därför finns det fortfarande en osäkerhet 

om alla väggars värmeledningsegenskaper tillgodoses. 

När sammanställningen av erhållen mätdata utfördes gjordes detta med hjälp av SMHI mätstationer. 

Dessa befinner sig inte exakt på flygplatserna utan är lokaliserade i närområdet, vilket betyder att de 

olika parametrarna för vädret anses vara något osäkra.  

I avisningsrapporten som arbetet tagit del av står det vilket tillstånd och utomhustemperatur som 

råder under avisningstillfället. Det framgår inte hur dessa mätningar har utförts. Avisningstillståndet 

kan också variera beroende på vem som har utfört avisningen.  
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10. Slutsatser 
I det avslutande kapitlet presenteras slutsatserna som dragits under arbetet. Här besvaras de frågor 

som sattes upp i början av arbetet.  

Efter sammanställningen av erhållen data om avisningen kunde slutsatsen dras att under snöiga 

förhållanden var det genomsnittligt mest avisningsvätska som användes årligen. Det kunde också ses 

att snö var den näst vanligaste orsaken till en avisning under 2014/15.  

Det avisningstillstånd som var vanligast förekommande under 2014/15 är frost/rimfrost. På grund av 

att det går åt i genomsnitt mindre volym avisningsvätska per avisnings när frost/rimfrost var orsaken 

behövdes mindre total mängd avisningsvätska, än för när snö var orsaken till att en avisning behövdes. 

Risken för återbeläggning för frost var liten, då frost behöver en längre tid för att uppstå. 

Efter att ha testat olika faktorers påverkan på yttemperaturen på simuleringsmodellen har slutsatsen 

dragits att omgivande temperaturen har störst påverkan på ytterskalet. Detta beror på att det är den 

omgivande temperaturen påverkar värmeöverföring både i form av konduktion, konvektion och den 

påverkar den motstrålande kroppens temperatur. Yttemperaturen förändras linjärt med 

utomhustemperaturen. 

Att använda kabintemperaturen som avisningsmetod är opraktiskt. Från figur 21 går det att avläsa att 

kabintemperaturen måste höjas till 38°C för att påverka yttemperaturen tillräckligt mycket under 

lugna väderförhållanden. Om temperaturen sjunker eller vinden ligger på hårdare skulle 

kabintemperaturen vara tvungen att höjas mer. Detta är som tidigare nämnt svårt då det inte är 

önskvärt att en ACU levererar den värmen till kabinen, på grund av värmeförlusterna på vägen. Samt 

att passagerarkomforten vid en sådan kabintemperatur skulle vara under all kritik.  

Från scenario 2 och 3 framgår det att det är möjligt att styra yttemperaturen mellan 2 till 3°C genom 

att reglera kabintemperaturen mellan 10 till 20 °C under lugna väderförhållanden. Det framgår också 

att molntäckningsgraden påverkar yttemperaturen mer än värmeförluster från kabinen.  

10.5 Framtida studier 
Att förhindra en avisning är positivt både ur ett ekonomiskt och ett miljöperspektiv. Avisningsvätskor 

behöver inte värmas upp och naturen behöver inte bryta ned PG vars process är syrekrävande. Under 

arbetet undersöktes det om det går att använda kabintemperaturen som avisningsmetod. Det visade 

sig dock svårt i dagens läge att helt undvika avisning på grund av de höga temperaturerna som 

erfordras. 

Finns det andra sätt att minska avisningsbehovet, genom att hindra framförallt snö att komma i 

kontakt med planet? Studier har utförts både i Houston och i Japan där material eller målarfärg tagits 

fram för att hindra avisning.  

Finns det andra enklare lösningar? Att bygga en uppvärmd hangar för linjetrafikplan är oekonomiskt 

eftersom att de skulle behöva vara för stora [8]. Istället för att konstruera en hangar, går det att 

undersöka möjligheter till att täcka över flygplanet under snöiga nätter för att skydda 

flygplanskroppen. Detta kan vara så simpelt som ett skynke eller något mer avancerat. Hur förvaras 

skynket då det inte används? Hur sitter det fast när den sitter över planet? Kan planet ta skada?  
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Bilaga 1 
I bilaga ett presenteras tabell A1 som visar luftens egenskaper beroende på temperatur 

Tabell 8. Lufts egenskaper vid olika temperaturer vid 1 atm [42]. 

Temperat
ur (C) 

Specifik 
värmekapac
itet, 
Cp(KJ/kgK) 

dynamisk 
viskositet, 
µ(10-5 kg/m s) 

Värmeledning
, λ (10-5 

kW/mK) 

Prandtls 
nummer 
(Pr) 

Kinematiks 
viskositet, ν(10-5 
m2/s) Densitet, ρ (kg/m3) 

– 98 1,0023 1,182 1,593 0,744 0,586 2,017 

– 73 1,0025 1,329 1,809 0,736 0,753 1,765 

– 48 1,0027 1,467 2,02 0,728 0,935 1,569 

– 23 1,0031 1,599 2,227 0,72 1,132 1,412 

2 1,0038 1,725 2,428 0,713 1,343 1,284 

27 1,0049 1,846 2,624 0,707 1,568 1,177 

52 1,0063 1,962 2,816 0,701 1,807 1,086 

77 1,0082 2,075 3,003 0,697 2,056 1,009 

102 1,0106 2,181 3,186 0,692 2,317 0,9413 

127 1,0135 2,286 3,365 0,688 2,591 0,8824 

177 1,0206 2,485 3,71 0,684 3,168 0,7844 

227 1,0295 2,67 4,041 0,68 3,782 0,706 

277 1,0398 2,849 4,357 0,68 4,439 0,6418 

327 1,0511 3,017 4,661 0,68 5,128 0,5883 

377 1,0629 3,178 4,954 0,682 5,853 0,543 

427 1,075 3,332 5,236 0,684 6,607 0,5043 

477 1,087 3,482 5,509 0,687 7,399 0,4706 

527 1,0987 3,624 5,774 0,69 8,214 0,4412 

577 1,1101 3,763 6,03 0,693 9,061 0,4153 

627 1,1209 3,897 6,276 0,696 9,936 0,3922 

677 1,1313 4,026 6,52 0,699 10,83 0,3716 

727 1,1411 4,153 6,754 0,702 11,76 0,353 

777 1,1502 4,276 6,985 0,704 12,72 0,3362 

 

  



 

c 

Bilaga 2 
 
 
 

Tabell 9. Olika materials emmisivitet [43]. 

Material ε 

Black Body Matt 1 

Clay 0,91 

Coal 0,8 

Concrete 0,85 

Concrete, rough 0,94 

Paint 0,96 

Plastics 0,90 - 
0,97 

PVC 0,91 - 
0,93 

Steel Oxidized 0,79 

Stainless Steel, 
weathered 0,85 

Wood Beech, planned 0,935 

Wood Oak, planned 0,885 

Wood, Pine 0,95 

Wrought Iron 0,94 
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Bilaga 3 
Här visas innehållet i de avisningsvätskorna som används på Arlanda flygplats, samt densiteten och 

specifik värmekapacitet för kända ingredienserna. 

Typ I: Safewing® MP I ECO PLUS (80) 

Tabell 10. Innehåll i Typ I: Safewing® MP I ECO PLUS (80) [2]. 

Innehåll och egenskaper Värde 

Propylenglykol (%) ≥ 80 

Vatten (%) 18 – 20 

Densitet, 20 ºC (kg/dm3 ) 1.04 

 

Typ II: Safewing® MP II FLIGHT 

Tabell 11. Innehåll i Typ II: Safewing® MP II FLIGHT [2]. 

Innehåll och egenskaper Värde 

Propylenglykol (%) ≥ 50 

Vatten (%) 47 – 49,8 

Densitet, 20 ºC (kg/dm3 ) 1.04 

 

 

Tabell 12. Egenskaper för kända ingredienser i avisningsvätska [44]. 

  Cp (KJ/kgK) Densitet (kg/m3) 

vatten 4180 1000 

Propylenglykol 2680 1040 

 

 

 


