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Sammanfattning 

Gasturbiner används idag främst i olika typer av kraftvärmeanläggningar, tidigare fanns det 

även gasturbiner som användes för framdrivning av olika fordon, men dessa har till stor del 

konkurrerats ut av dieselmotorn eftersom de inte har kunnat mäta sig med dieselmotorns 

bränsleeffektivitet. Små gasturbiner som har en effekt under 500 kW brukar kallas för 

mikroturbiner. Kännetecknande för denna typ av gasturbiner är att de ofta bara har en 

roterande axel och roterar i höga hastigheter.  

Syftet med denna rapport är att undersöka om en mikroturbin med framgång kan användas 

som Range Extender i en seriehybridbil. Finns de tekniska förutsättningarna som krävs för att 

bli konkurrenskraftig mot andra tekniska lösningar som kan användas för samma syfte? 

Speciellt fokus läggs i rapporten på att undersöka användningen av värmeväxlare och 

keramiska material i mikroturbinen. Rapporten innehåller även en förteckning på företag som 

tillverkar eller utvecklar mikroturbiner. Då arbetet är en kandidatuppsats är resurserna 

begränsade har inte funnits utrymme för att göra djupare analyser av alla delområden som 

behöver behandlas för det att besvara rapportens syfte på ett tillfredställande sätt. Därför har 

områden som ekonomi, hållbarhet och nödvändiga kringsystem i hybridbilar bara ytligt 

berörts.  

Undersökningen av mikroturbinen och jämförelsen med andra lösningar har bedrivits genom 

studier av publicerad information, intervjuer av personer med kunskap i området och genom 

undersökning via internet av de mikroturbinstillverkare som finns idag.  

I rapporten anges det vilka faktorer som är avgörande för en Range Extender i två olika typer 

av seriehybridbilar. Dels de som har börjat komma ut på marknaden idag vilka kan beskrivas 

som elbilar med möjlighet till extra räckvidd vid ett fåtal tillfällen och dels de seriehybrider 

som i framtiden ska kunna konkurrera ut förbränningsmotorn även på de områden där bilen 

ofta körs längre sträckor. För den första typen av seriehybrider är de viktigaste egenskaperna 

för Range Extendern att den upptar liten volym i bilen, är billig att tillverka och klarar de krav 

som ställs från myndigheter i fråga om utsläpp och ljudnivå. Om en seriehybrid däremot ska 

kunna konkurrera ut förbränningsmotorn även i fordon avsedda för längre sträckor kommer 

verkningsgraden och val av drivmedel att spela större roll.    

Resultatet av undersökningen visar på att mikroturbinen har möjlighet att utvecklas till 

att rymmas i en begränsad volym och kraven från myndigheter i fråga om utsläpp och 

ljudnivå bör inte innebära några problem. Produktionskostnaden är hög och därför är inte 

mikroturbinen konkurrenskraftig som Range Extender till dagens seriehybridbilar. Till 

framtidens seriehybrider som även ska kunna konkurrera med förbränningsmotorn på 

längre körsträckor har mikroturbinen dock potential att bli ett attraktivt alternativ. 

Förutsättningen för detta är att bränslecellen inte hinner utvecklas, mikroturbinens 

verkningsgrad kan förbättras ytterligare och att massproduktion möjliggör sänkta 

produktionskostnader. 
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Abstract  

The purpose of this bachelor thesis is to evaluate whether or not a micro turbine, i.e. a small 

gas turbine with an effect less than 500 kW, could be used as a Range Extender in series 

hybrid vehicles. By dividing the question into smaller, more comprehensible issues, e.g. 

technology, manufactures and material, we try to give an imminent understanding and thereby 

reach a conclusion. 

Since we have not been able to perform any experiments of our own, we have been forced to 

gather information from secondary sources, i.e. published literature, press releases and 

interviews. In the thesis we then divided the information in printed materiel and personal 

sources, on the ground that the published materiel have been reviewed and therefore should 

be considered reliable, whether the interviews might reflect personal opinions. 

The technology behind the micro turbines can be traced back to the 1940´s, but develop into 

its present form in the early 1990´s. Experiments have showed that modern day micro 

turbines can have an electric efficiency of around 30 % and, when used as a Range Extender, 

a range that can compete with an ordinary combustion vehicle. But to succeed with this the 

combustion temperature has to be raised high above what metallic super alloys can withstand, 

and the use of ceramic material is therefore vital. To reach the high temperature that is 

needed, the micro turbine system must include a heat exchanger which uses the temperature 

from the exhaust to heat the inlet air, as a result of the high temperature, the exchanger should 

as well be manufactured of ceramic material. 

To modern day view on Range Extenders can be divided into two groups where the first 

group focus on a vehicle purposed to be used as an electric vehicle alongside the combustion 

engines. Mainly servicing as a short ranged vehicle with performance enough for a majority 

of today´s traveling means that the Range Extender only will be used a few times every year, 

and therefore the efficiency improvements are less important than e.g. weight and sheer size.  

The other group, with a more scientific view, tries to develop an electric hybrid vehicle that 

will all together replace the combustion engine.  

Alongside the micro turbine, other alternatives exist with the possibility to be used as a Range 

Extender. Today most hybrid cars uses a diesel engine, but many vehicle manufactures have 

announced that the introduction of fuel cells will be made in 2015.  

Our conclusion is that the technology behind the micro turbine is sufficient enough to produce 

a decent Range Extender, but the future is in dependence on the one hand that enough 

investments are made today, and on the other hand that no other technology, e.g. fuel cells are 

either developed or in any way subsidized/beneficed by government involvement, financial or 

political.  
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Förord 

Då vi inledningsvis under vår kandidatuppsats saknade kunskap om mikroturbinernas fulla 

användningsområde så lät vi vår frågeställning bli både bred och generell, en frågeställning 

som vi i stora drag även valt att behålla. Efter många luslästa artiklar, sena nätter och inte 

minst geniala idéer som slutat i återvändsgränder så känns det ändå som om vi nått ett 

resultat, även om vi nu sitter med fler och intressantare frågor än inledningsvis.  

Det har varit oerhört givande att få en inblick i vad som driver dagens fordonstillverkare 

framåt och vi hoppas att detta arbete kan ge både kunskap och vidare intresse att gå än 

djupare och analysera de frågor som vi lämnar obesvarade. 

Detta arbete hade inte kunnat genomföras om följande personer inte ställt upp med sin tid, 

kunskap och engagemang. 

Speciellt tack vill vi rikta till Lars Avéllan som introducerade oss för mikroturbinen och dess 

möjligheter samt gav oss en introduktion till bränsleceller.  

Vi vill även tacka de personer som har ställt upp på intervjuer, Bill Bergman, professor i 

materialteknik på KTH, Anders Malmquist VD Compower AB samt delaktig i utvecklingen 

av Volvo ECC, Peter Chudi, medverkande i utvecklingen av Volvo ECC, samt Lennart 

Stegland, VD för Volvo specialfordon, vilka har gjort att arbetet har kunnat ge en bättre bild 

av hur branschens förutsättningar ser ut idag.  

Vi vill även tacka Sara Rasmussen, student på KTH, för att hon delade med sig av sin 

kunskap om bränslecellernas framtid. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Jan-Olof Svebéus som har väglett oss under detta arbete 

och hjälpt oss att skapa en tydlig struktur i uppsatsen.   

 

 

Erik Bjurfors 

och 

Björn Eriksson 

 

 

 

Stockholm, maj 2011  
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Nomenklatur 

En kort förklaring av de för ämnet specifika begrepp som ofta återkommer 

CHP Står för Combined Heat and Power, med detta menas kraftkällor som både 

förser ett system med värme och el. 

Drivlina Hela det system som driver ett fordon framåt. Inklusive axlar, kraftkälla, 

koppling osv.  

Kraftkälla Den enhet, ofta motor, som omvandlar bränsle till en rörelse. 

Mikroturbin Med mikroturbin menar vi i detta arbete gasturbinen med brännkammare, 

turbinaxel och kompressor om inte annat framgår.  

Range Extender  Den kraftkälla som laddar upp batteriet i en seriehybridbil och därmed ökar 

bilens räckvidd. 

Rpm Står för Revolutions Per Minute, vilket är samma sak som varv per minut.  

Räckvidd  Den sträcka ett fordon kan tillryggalägga på full tank utan ytterligare 

påfyllning av bränsle. 

Seriehybridbil  Med seriehybridbil avses en hybridbil där enbart elmotorn används för att 

driva fordonet framåt. Den har också ytterligare en kraftkälla som används 

för att ladda batteriet med hjälp av en generator, men denna kraftkälla har 

ingen direkt koppling till drivningen av bilen. Detta kan jämföras med en 

parallellhybridbil där antingen en elmotor eller en annan kraftkälla driver 

fordonet direkt. 

Verkningsgrad Kvoten mellan nyttoenergi och tillförd energi. I detta arbete tittar vi om 

inget annat nämns på verkningsgraden mellan den energi som fanns i det 

använda bränslet och den energi som omvandlats till el. 

 



VI 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Frågeställning ................................................................................................................... 1 

1.3 Avgränsningar .................................................................................................................. 2 

2 Metod ...................................................................................................................................... 3 

2.1 Publicerad litteratur .......................................................................................................... 3 

2.2 Intervjuer .......................................................................................................................... 3 

3 Publicerad litteratur ................................................................................................................. 4 

3.1 Tekniken bakom mikroturbiner ........................................................................................ 4 

3.1.1 Utvecklingen av gasturbinen ...................................................................................... 4 

3.1.2 Gasturbinen idag ........................................................................................................ 8 

3.1.3 Utmärkande för en mikroturbin ................................................................................. 8 

3.2 Egenskaper hos dagens mikroturbiner .............................................................................. 9 

3.2.1 Verkningsgrad ............................................................................................................ 9 

3.2.2 Mikroturbinernas fysiska storlek och vikt ................................................................. 9 

3.2.3 Drivmedel ................................................................................................................ 10 

3.2.4 Hållbarhet ................................................................................................................. 11 

3.3 Aktörer på världsmarknaden .......................................................................................... 11 

3.3.1 Bladon Jets Limited (Bladon Jets) ........................................................................... 12 

3.3.2 Bowman Power Systems (Bowman) ....................................................................... 12 

3.3.3 Calnetix Power Solutions Incorporation (Calnetix) ................................................. 12 

3.3.4 Capstone Turbine Corporation (Capstone) .............................................................. 12 

3.3.5 Compower AB (Compower) .................................................................................... 12 

3.3.6 FlexEnergy ............................................................................................................... 12 

3.3.7 Kawasaki .................................................................................................................. 12 

3.3.8 Turbec S.p.A (Turbec) ............................................................................................. 13 

3.3.9 Wilson SolarPower Corporation (Wilson) ............................................................... 13 

3.4 Teoretisk jämförelse med andra drivsystem ................................................................... 13 

3.4.1 Mikroturbiner ........................................................................................................... 13 

3.4.2 Dieselmotorer ........................................................................................................... 14 

3.4.3 Bränsleceller ............................................................................................................ 14 



VII 

 

3.4.4 Bensinmotorer .......................................................................................................... 14 

3.4.5 Parallellhybrider ....................................................................................................... 15 

3.4.6 Analys av olika kraftkällor ....................................................................................... 15 

3.5 Befintlig forskning på keramiska material ..................................................................... 16 

3.5.1 Viktiga egenskaper ................................................................................................... 16 

3.5.2 Keramers utveckling ................................................................................................ 17 

3.5.3 Keramiska komponenter i en mikroturbin ............................................................... 17 

3.5.4 Keramernas inverkan på mikroturbiner ................................................................... 18 

3.6 Värmeväxlare på en mikroturbin .................................................................................... 19 

3.6.1 Regenerativ värmeväxlare ....................................................................................... 19 

3.6.2 Rekuperativ värmeväxlare ....................................................................................... 20 

3.6.3 Jämförelse av de olika teknikerna ............................................................................ 20 

4 Intervjuer ............................................................................................................................... 22 

4.1 Range Extender ur Volvo Specialvagnars perspektiv .................................................... 22 

4.2 Praktiska erfarenheter från Volvo ECC .......................................................................... 23 

4.3 Möjligheter och problem med keramer .......................................................................... 24 

4.4 Värmeväxlare i praktiken ............................................................................................... 25 

5 Resultat .................................................................................................................................. 26 

5.1 Kraven på en Range Extender ........................................................................................ 26 

5.2 Mikroturbiners egenskaper ............................................................................................. 26 

5.3 Tillverkare ...................................................................................................................... 27 

5.4 Mikroturbinen i konkurrens med andra alternativ .......................................................... 27 

5.5 Keramer i mikroturbiner ................................................................................................. 27 

5.6 Värmeväxlare .................................................................................................................. 28 

5.7 Framtida potential ........................................................................................................... 28 

6 Slutsats .................................................................................................................................. 29 

6.1 Två studenters rekommendationer .................................................................................. 29 

6.2 Kritisk granskning av eget arbete ................................................................................... 31 

6.3 Fortsatt arbete ................................................................................................................. 31 

7 Litteraturförteckning ............................................................................................................. 32 

Intervjuer .............................................................................................................................. 35 

8 Bilagor ................................................................................................................................... 36 

Bilaga 1- Tabell över alternativa kraftkällor ..................................................................... 36 



1 

 

1 Inledning 

Mikroturbiner har vuxit fram ur de gasturbiner som i sin tur fungerar enligt samma princip 

som både väderkvarnar och vattenhjul. En mer ingående bakgrund presenteras nedan, själva 

frågeställningen och arbetes avgränsningar nämns också här. 

1.1 Bakgrund 

Gasturbinens historia sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet. Under 1940-talet gjordes 

flera försök där man lät en gasturbin driva fordon. Bland annat har fartyg, stridsvagnar, bussar 

och lok drivits av turbiner men oljekrisen under 1970-talet premierade dock den betydligt 

bränsleeffektivare dieselmotorn som helt konkurrerade ut gasturbinen i fordonsapplikationer. 

Under 1990-talet så utvecklades en mindre variant av gasturbinen ur forskningen på 

höghastighetsgeneratorer. Dessa gasturbiner som har en effekt på under 500 kW kallas för 

mikroturbiner och används idag främst som kraftvärmeaggregat och genererar både 

elektricitet och värme. 

 

En traditionell gasturbin är ineffektiv om den körs med varierande varvtal, men fungerar 

däremot väl om den får arbeta med en konstant hastighet. I en seriehybridbil låter man 

elmotorer stå för drivningen av fordonet samtidigt har man en annan kraftkälla som laddar 

batterierna om man kör längre sträckor. Denna kraftkälla brukar kallas för en Range Extender. 

Det har tidigare gjorts försök att använda mikroturbiner i hybridbilar. Bland annat så tog 

Volvo 1992 fram en konceptbil med namnet Volvo ECC som använde sig av en mikroturbin 

som Range Extender. Projektet är inte unikt i sin användning av en mikroturbin i en hybridbil. 

Även Toyota hade på 1970-talet tagit fram konceptbilen Toyota 800 som drevs av ett 

hybridsystem där en 22 kW gasturbin ingick. Chrysler arbetade också med en hybridbil där en 

gasturbin ingick i systemet i mitten av 1990-talet, men inget av dessa företag tog sina 

gasturbinbilar längre än till konceptstadiet. 

1.2 Frågeställning 

I och med att fordonstillverkarna i dagsläget har ett stort omvandlingstryck på sig, att utveckla 

nya, mer miljövänliga drivlinor är det intressant att se ifall den tidigare uträknade 

turbindriften idag är ett konkurrenskraftigt alternativ. I detta arbete vill vi undersöka 

förutsättningarna för att använda en mikroturbin som Range Extender i en hybridbil och hur 

den klarar konkurrensen från andra tekniker. Mest intressant är jämförelsen med bränslecellen 

som av många anses vara ett lovande alternativ till en Range Extender. Vi kommer också att 

undersöka vilka tillverkare som finns på marknaden för att få en bild av de förutsättningar 

som finns i branschen idag och vad det är för produkter och lösningar som erbjuds. 

 

Frågan som detta arbete ska besvara är: Kan en mikroturbin användas med framgång som 

Range Extender i en seriehybridbil? För att svara på detta har vi brutit ned frågan i mindre 

delar. Dessa presenteras nedan och kommer att besvaras i arbetet. 
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- Vad är en mikroturbin? Hur fungerar tekniken som mikroturbinen bygger på? 

- Vad krävs av en Range Extender? Vilka krav måste en teknisk lösning uppfylla för att 

kunna användas till detta syfte? 

- Vilken prestanda har mikroturbiner idag i form av effekt, verkningsgrad och 

kompatibilitet? 

- Vilka tillverkare av mikroturbiner finns det? Vilka produkter har de att erbjuda och 

vilka förutsättningar har tillverkarna? 

- Hur står sig mikroturbinen mot andra tekniska lösningar som skulle kunna användas 

som Range Extender?  

- Hur kan keramiska material användas i en mikroturbin och vad skulle det innebära 

ifall man byter material från dagens metalliska? 

- Vad innebär användandet av en värmeväxlare för en mikroturbin? Vilka olika 

modeller på värmeväxlare finns det?   

 

Utifrån dessa frågor har vi, i slutsatsen analyserat om mikroturbiner är lämpade för 

användningen som Range Extenders i seriehybridbilar, men även vad som krävs i framtiden 

för att öka konkurrenskraften hos tekniken. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetets fokus ligger på teknik och produktion. Därför kommer vi inte att gå in djupare på de 

frågor som berör termodynamik eller materiallära. Även om vissa ekonomiska frågor, till 

exempel produktionskostnad, är högintressanta att utreda grundligt för vår frågeställning ryms 

det inte i detta arbetes omfattning. De ekonomiska aspekterna kommer därför beröras på ett 

generellt plan.  

Den dialog vi har fört med utländska källor har, på grund av det omfattande extraarbetet som 

annars skulle krävas, skett via elektronisk korrespondens. De intervjuer vi har utfört har därför 

begränsats geografiskt till Sverige.  

Vi kommer heller inte att beröra andra essentiella delar i en seriehybridbil än Range 

Extendern, även om val av generator, batterier och andra system har en inverkan på bilens 

totala prestanda. Det siffror som vi använder oss av kommer därför också att beröra enbart 

Range Extendern om inte annat anges. 

När vi använder oss av begreppet verkningsgrad har vi valt att fokusera på den interna 

verkningsgraden i kraftkällan. Alltså från tank till elektricitet . Ett annat, mer exakt, men 

också mer komplicerat mått är verkningsgraden ‖from well to wheel‖, alltså från den 

ursprungliga källan till effekten som faktiskt driver bilen framåt, men då arbetets omfattning 

inte tillåter det mer omfattande måttet har vi fokuserat på det interna systemet.  
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2 Metod 

Då vi inte har möjlighet att rent empiriskt tillägna oss kunskap om ämnet har vi delat upp 

informationen vi tillskansat oss i två delar. Publicerad information, där informationen är 

granskad eller kommer från företag som vi bedömer kan styrka sina påståenden, samt 

intervjuer och muntliga redogörelser med en mer personlig och nyanserad bild. 

2.1 Publicerad litteratur 

Den information som presenteras under avsnitt 3 är baserad på publicerade rapporter, böcker, 

artiklar, men även av data från de tillverkare som idag finns på marknaden, framförallt genom 

deras hemsidor, samt pressmeddelanden och andra officiella uttalanden från företagen. 

2.2 Intervjuer 

De intervjuer som ligger till grund för avsnitt 4 fokuserar framförallt på att svara på 

ämnesspecifika frågor om till exempel material, pågående forskning och bilindustrins syn på 

mikroturbinerna. Intervjuerna har skett genom personliga möten då detta har vart möjligt, och 

i andra fall genom mailkorrespondens eller via telefon. 

 

Eftersom intervjuerna har hållits i varierande delar av ämnet har det inte varit lämpligt att 

använda sig av ett standardiserat formulär utan individuella frågor har ställts till varje person. 

Karaktären under intervjuerna har varit informell och det har funnits möjlighet för de 

intervjuade personerna att till viss del föra samtalet till andra frågor än just de som vi har 

ställt.  

 

Vi har sedan sammanställt råmaterialet från dessa intervjuer och valt vilka delar som varit 

intressanta att ta upp i detta arbete.   
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3 Publicerad litteratur 

I detta kapitel är all fakta från publicerade källor sammanställd. Sammanställningen börjar 

med en genomgång av den teknik som mikroturbinen bygger på.  Sedan beskrivs turbinens 

egenskaper och förutsättningar. Dessa stycken syftar till att ge läsaren en grundläggande bild 

av mikroturbinen.  

Därefter följer en presentation av företag verksamma i branschen i alfabetisk ordning. Denna 

del är främst till för att kunna utvärdera tillverkarnas förutsättningar, men också för att 

underlätta fortsatt utredning av mikroturbiners förutsättningar. 

I arbetet har också en jämförelse mellan mikroturbinen och andra alternativ utförts, resultatet 

av denna finns dels som ett avsnitt i den löpande texten och dels som en bifogad tabell.    

Slutligen presenteras information om keramiska material och värmeväxlare som separata 

avsnitt då dessa områden får anses ha speciellt stor betydelse för mikroturbinen. 

3.1 Tekniken bakom mikroturbiner 

Den teoretiska delen av arbetet börjar här med en grundläggande tillbakablick på hur 

utvecklingen av mikroturbinen har skett. Syftet med detta är att på ett enkelt sätt förklara 

tekniken bakom gasturbinen och även dess släktskap med andra tekniska innovationer för den 

ej insatte läsaren. Avsnittet avslutas sedan med att definiera vad vi i detta arbete kallar för en 

mikroturbin. 

3.1.1 Utvecklingen av gasturbinen 

Gasturbiner är vanligt förekommande i vårt samhälle idag och tekniken har sitt ursprung i 

ångturbinen vars historia går tillbaka hundratals år i tiden. Den tekniska principen som 

särskiljer gasturbinen togs fram under slutet av 1800-talet. Enligt denna modell krävs det tre 

delar för att en gasturbin ska fungera. En kompressor, en brännkammare och en turbin. 

Kompressorn komprimerar luft som sedan pressas in i brännkammaren tillsammans med 

bränslet där man förbränner under högt tryck. De gaser som bildas i samband med 

förbränningen leds genom turbinen som skapar vridmomentet på axeln vilket illustreras i figur 

1.  Även om teorin fanns redan på 1800-talet fanns inte tekniken som kunde göra den 

praktiskt möjlig. Kompressorerna på den här tiden var inte tillräckligt effektiva, dessutom var 

de metallegeringar man hade tillgång till inte tillräckligt tåliga för de påfrestningar som 

turbinbladen utsattes för, med höga hastigheter och het gas fylld med partiklar från 

brännkammaren som slet ut materialet snabbt. Ingenjörer började arbeta med dessa problem 

på flera olika håll, med varierande resultat. 
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Figur 1. Principskiss av en gasturbin, där kompressor, turbin och generator är monterade på samma axel. Fritt från [1]   

Utvecklingen av gasturbinen gick i många olika riktningar där den ibland kombinerades med 

andra tekniska innovationer. En speciellt lyckad kombination upptäcktes när schweizaren 

Alfred Büchis år 1905 kombinerade en gasturbin med en vanlig förbränningsmotor. Istället 

för att ha en brännkammare som gav upphov till de heta avgaserna använde Büchi sig av 

avgaserna från förbränningsmotorn som fick driva turbinhjulet. Turbinhjulet i sin tur drev 

enbart en kompressor som komprimerade tilluften åt förbränningsmotorn, vilket gav 

förbränningsmotorn en större effekt. På så vis föddes det som vi idag kallar för en turbo och 

som sitter på många av dagens bilar med förbränningsmotorer, se figur 2. 

 

Figur 2. Principskiss av ett turboaggregat. I grunden en gasturbin där brännkammaren ersatts med en förbränningsmotor 

och all kraft går till att driva kompressorn. Fritt från [2] 
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Ungefär samtidigt som turbon utvecklades i Schweiz kom de första fristående gasturbinerna 

som kunde alstra mer energi än vad kompressorn krävde.  Det skulle dröja till 1930-talet då 

man i England utvecklade nya mer värmetåliga metallegeringar innan den fristående 

gasturbinen kom till praktisk nytta.  

I slutet av 1930-talet tog man fram gasturbiner som reservkraftverk inom elproduktionen och 

man testade även att driva lok med gasturbiner. En viktig avknoppning av tekniken var när 

man insåg att det skulle gå att utnyttja den reaktionskraft som bildades i förbränningen för att 

driva ett fordon framåt. Genom att ta bort den utgående kraftaxeln och låta all kraft från 

turbinen driva kompressorn skapade man på så sätt reaktionsmotorn, även känd som 

jetmotorn, som beskrivs i figur 3 nedan.  Men det var först när andra världskriget började som 

utvecklingen av både gasturbinen och reaktionsmotorn tog fart på riktigt.  

 

Figur 3. Reaktionsmotorns uppbyggnad är lik gasturbinen, men istället för att leda överskottsenergin till en generator skapar 

man en reaktionskraft bakåt med hjälp av avgaserna. Fritt från [2] 

Andra världskriget bidrog till utvecklingen inom flera teknikområden som kunde vara 

intressanta för krigföringen. Reaktionsmotorn blev högintressant och alla parter inblandade i 

kriget drev på utvecklingen som skulle innebära både snabbare och effektivare plan än de som 

då fanns tillgängliga. De tekniska framsteg som utvecklingen av reaktionsmotorn genomgick 

under kriget kunde till stor del tillämpas på de klassiska gasturbiner vilket gjorde gasturbinen 

tillräckligt effektiv för att användas storskaligt i civila applikationer. 

Man kan dela in den fortsatta utvecklingen av gasturbiner i två olika grenar. Gasturbiner för 

elproduktion och gasturbiner för framdrivning. De turbiner som togs fram för elproduktion 

växte i storlek och konstruerades främst för att arbeta under långa tider på konstant varvtal 

och effekt. Gasturbinerna var smidiga att använda och små i förhållande till den effekt de 

levererade, ett problem var dock att den termiska verkningsgraden fortfarande var betydligt 
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lägre än för dieselmotor- och ångturbindrivna kraftverk. För att öka den termiska 

verkningsgraden utnyttjades avgasvärmen. Avgaserna som avges från gasturbinen är flera 

hundra grader varma vilket gör att man i större kraftverk kunde låta avgaserna driva en 

ångturbin. Dessa kraftverk kallas för kombikraftverk. Kombikraftverken har en hög termisk 

verkningsgrad och används idag på flera håll. Kombikraftverken är inget fungerande 

alternativ för mindre anläggningar eftersom ångturbinen tar upp lika mycket plats som själva 

gasturbinen.  

Ett annat sätt att utnyttja avgasvärmen på är att låta avgaserna passera genom en värmeväxlare 

som förvärmer tilluften innan den når brännkammaren vilket illustreras i figur 4. 

 

Figur 4. Gasturbin med en värmeväxlar. Värmeväxlaren sitter normalt mellan kompressorn och brännkammaren och får sin 

värme från de avgaser som precis passerat turbinen. Fritt från [1] 

På detta sätt kan man nå samma förbränningstemperatur med minde bränsleåtgång.  

Gasturbinens fördel, att den ger en hög effekt i förhållande till den volym den tar upp, var 

något som motiverade till att använda dem som kraftkälla i olika fordon. Redan under slutet 

av 40-talet hade man gasturbindrivna fartyg och under 50- och 60-talet togs det fram både lok, 

stridsvagnar och bussar som drevs av gasturbiner. Dessa turbiner hade även de en ganska låg 

verkningsgrad jämfört med dieselmotorer och eftersom de till stor del var inspirerade av 

reaktionsmotorerna kunde de bara köras på högvärdiga bränslen som fotogen och diesel. En 

förutsättning för att dessa gasturbiner skulle vara konkurrenskraftiga som kraftkälla var låga 

oljepriser. I och med oljekrisen på 70-talet blev bränslet dyrare vilket gjorde att 
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bränsleeffektiviteten blev en viktigare faktor och därmed kunde gasturbinerna inte konkurrera 

med dieselmotorns högre bränsleeffektivitet. [2]
 
 

Under slutet av 80-talet och början av 90-talet skedde det ytterligare utveckling av 

gasturbinerna. På grund av framsteg inom kraftelektroniken som innebar att man kunde ta 

fram generatorer som kunde hantera högre varvtal, i kombination med nya höghållfasta 

material samt datorernas förbättrade beräkningsmöjligheter kunde man utveckla gasturbiner 

som gick på betydligt högre varvtal än tidigare. [3] 

Då effekten ges av sambandet;  

Effekt Vinkelhastighet Vridmoment      

så innebär ett högre varvtal att man kan få ut samma effekt ur en betydligt mindre turbin. 

Vilket gjorde att utvecklingen av mindre turbiner fick en nystart. Dessa små turbiner med högt 

varvtal brukar betecknas HSG-turbiner, (High Speed Generators) vilket syftar till de 

generatorer som krävs för att omvandla det höga varvtalet till elektricitet. 

3.1.2 Gasturbinen idag 

Numera är det främst inom elproduktionen som man använder sig av gasturbiner och då i 

större anläggningar; från några få megawatt upp till flera hundra megawatt. Dessa turbiner 

utnyttjar den värme som finns i avgaserna antingen genom en efterföljande ångturbin eller 

genom en värmeväxlare som används för att höja temperaturen på tilluften. Framförallt 

använder man dessa kraftverk för att klara av toppbelastningar i elnätet då de är relativt lätta 

att starta upp i jämförelse med till exempel ett kärnkraftverk.  

De små mikroturbinerna används även de främst för elproduktion där man av olika 

anledningar inte kan använda sig av eller förlita sig på ett utbyggt elnät. Det finns även vissa 

projekt på gång där man använder mikroturbiner i fordon, till exempel Capstones konceptbil 

CMT-380 [4] och Jaguars konceptbil CX-75 [5], men det finns, vad vi har kommit i kontakt 

med, inga bilar i serieproduktion där man använder en mikroturbin som Range Extender idag.   

3.1.3 Utmärkande för en mikroturbin 

Det som man brukar benämna som mikroturbiner är de gasturbiner som har en effekt på under 

500 kW [6] och normalt brukar effekten ligga på runt 100 kW. De flesta av dagens 

mikroturbiner är av HSG-typ, vilket innebär att hela turbinen är uppbyggd på samma axel och 

inte har någon växellåda (se Figur 4 ovan). Detta medför dels att man arbetar med höga 

varvtal och dels att man inte har några transmissionsförluster mellan turbinen och generatorn.  

En mikroturbin har under arbete ett varvtal på över 30 000 rpm och det är inte ovanligt att de 

överstiger 100 000 rpm, vilket gör att materialet i turbinbladen utsätts för stora påfrestningar i 

form av båda dragspänning och höga temperaturer. [7] För att verkningsgraden skall vara 

konkurrenskraftig med andra tekniker måste man utnyttja restvärmen i avgaserna med hjälp 

av en värmeväxlare.  
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3.2 Egenskaper hos dagens mikroturbiner 

För att en mikroturbin ska vara ett lämpligt alternativ som Range Extender finns det krav som 

måste uppfyllas: 

Först och främst är det viktigt att verkningsgraden är konkurrenskraftig, om verkningsgraden 

skulle vara lägre än för en konventionell förbränningsmotor är incitamentet till att byta 

teknologi lågt. 

En annan egenskap som är avgörande är den fysiska storleken. Turbinen måste få plats i 

fordonet tillsammans med batterier och elmotorer. Även vilken typ av drivmedel som kan 

användas är av stor betydelse eftersom detta påverkar storlek och således vikt på 

bränsletanken. Drivmedlet påverkar även i stor utsträckning hur miljövänligt alternativet är 

och vilken typ av infrastruktur som systemet behöver i samhället. Slutligen är det viktigt att 

mikroturbinens livslängd inte är kortare än bilens uppskattade livslängd, då bytet av själva 

turbinen är kostsamt.  

Självklart så är produktionskostnaden en central del när man diskuterar en Range Extender, 

men ingen publicerad litteratur tar upp detta, varför vi behandlar området i avsnitt 4. 

3.2.1 Verkningsgrad 

En traditionell större gasturbin utan värmeväxlare som producerar el har en verkningsgrad på 

mellan 25 och 35 procent [8]. I kombikraftverken är verkningsgraden för ren elproduktion ca 

50 till 60 procent och om man dessutom producerar fjärrvärme ligger den totala 

verkningsgraden på över 90 procent. Dessa nivåer är inte möjliga att uppnå utan en 

kompletterande ångturbin. 

Verkningsgraden är beroende av storleken på turbinen och sjunker desto mindre turbinen är. 

Detta innebär att en liten mikroturbin utan värmeväxlare har en verkningsgrad på 10 till 20 

procent. Om man lägger till en värmeväxlare till systemet ökar verkningsgraden betydligt och 

ligger mellan 25 och 35 procent, [9] vilket är den verkningsgrad som de flesta av dagens 

mikroturbiner har att erbjuda. Det enklaste sättet att höja verkningsgraden ytterligare är 

genom att höja temperaturen vid förbränningen och därmed den gas som passerar 

turbinbladen. I större gasturbiner har man komplicerade luftkylningssystem inbyggda i hela 

turbinen som gör att materialet klarar högre temperaturer, men i mindre turbiner får ett sådant 

system inte plats. Dessutom blir turbinerna dyrare om man ska tillverka dem med denna form 

av kylsystem. Om man inte kan kyla turbinen behöver man material som är mer 

värmeresistent än dagens höghållfasta metallegeringar för att kunna höja temperaturen. 

Forskning har gjorts på om keramiska material kan användas i mikroturbiner, detta kommer 

att tas upp i avsnitt 3.5 och 4.3. 

3.2.2 Mikroturbinernas fysiska storlek och vikt 

Då de mikroturbiner som finns på marknaden idag främst är till för att användas som 

reservkraftverk vid strömavbrott eller som primär kraftkälla på platser där elnätet inte är 

uppbyggt, har man i de flesta fall inte har sett den fysiska storleken som en primär faktor. På 

grund av detta är dagens mikroturbiner betydligt större än vad de skulle kunna vara. Själva 
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turbinaxeln är liten, enbart ett par decimeter lång, men hela systemet med kompressor, 

brännkammare och värmeväxlare blir större och på de konceptbilar som har tagits fram tar 

systemet upp ungefär lika mycket plats som en vanlig förbränningsmotor med samma effekt. 

Fördelen jämfört med förbränningsmotorn är att mikroturbinen inte är lika tung eftersom den 

inte behöver något motorblock som stabiliserar konstruktionen utan istället bara behöver 

isoleras så att värmeutvecklingen inte blir skadlig för någon annan del av bilen. Eventuellt kan 

man lösa isoleringsfrågan utan att man behöver tillsätta något extra material. Istället skulle 

man då designa hela mikroturbinen på ett sådant sätt att de varmaste komponenterna läggs i 

mitten och sedan isoleras av svalare delar. Denna teknik har anammats av företaget Capstone 

som använt sig av principen i sin konceptbil. [10] 

Potentialen för att minska det utrymme som en mikroturbin tar upp är stor, vilket bland annat 

visas av de prototyper som företaget Bladon Jets har tagit fram, där mikroturbinen utan 

generator och annan kringutrustning ryms inom ett fåtal dm³ (se Figur 5). 

 

Figur 5. Mikroturbin från Bladon Jets som visserligen saknar generator och andra kringsystem, men ändå visar att det finns 

möjlighet att minska storleken betydligt på systemet genom denna jämförelse med en vanlig penna. [11] 

3.2.3 Drivmedel 

Mikroturbinen drivs av den luftström som uppstår av förbränningsgaserna som lämnar 

brännkammaren. Det innebär i teorin att så länge det används ett bränsle som vid 

förbränningen skapar en expansion av gaser så kan en mikroturbin drivas. I de flesta 

mikroturbiner som finns på marknaden idag sker denna förbränning under högt tryck, vilket 

gör att man blir begränsad till bränslen i flytande eller gasform. I normala fall använder man 

sig av naturgas eller diesel, men även bensin, fotogen, etanol, biogas och propan kan driva en 

mikroturbin. [7]  

En stor fördel med mikroturbinen är att det är relativt lätt att byta från ett bränsle till ett annat. 

Det är i princip bara brännkammarlocket som behöver bytas ut för att den ska kunna köras på 

ett helt annat bränsle. Dock kan det uppstå problem med hur själva bränsletanken ska 
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utformas för att kunna hantera ett sådant byte om mikroturbinen används som en Range 

Extender. 

Företaget Compower AB håller på och utvecklar en mikroturbin för Combined Heat and 

Power (CHP) bruk som kan drivas på fast bränsle i form av flis eller pellets, men denna 

konstruktion bygger på att brännkammaren inte är trycksatt. Tekniken är därför inte lämplig 

för en Range Extender. [12]   

3.2.4 Hållbarhet 

I gasturbinens barndom hade man problem med att de tillgängliga materialen inte tålde miljön 

i gasturbinen. Men med dagens metallegeringar kan man konstruera mikroturbiner med lång 

livslängd, till exempel anger mikroturbintillverkaren Turbec att deras 100 kW turbin har en 

livslängd på 60 000 drifttimmar på alla delar utom brännkammaren som har en beräknad 

livslängd på 30 000 drifttimmar. Livslängden förutsätter att det utförs viss service var 6000:e 

drifttimma. [13] Även om vi räknar med att hela mikroturbinen är förbrukad efter 30 000 

driftstimmar kan vi konstatera att det inte är mikroturbinen som är avgörande för hela bilens 

livslängd då 30 000 driftstimmar innebär 3 timmars körning om dagen i dryga 27 år. Frågan 

är då ifall man kan jämföra den stationära mikroturbinens livslängd med en mikroturbin 

använd som Range Extender. Den största faktorn som man bör ta i beaktande är vilken 

inverkan antalet start och stopp har på livslängden i och med att en Range Extender rimligtvis 

kommer att köras betydligt mer ojämnt än en stationär mikroturbin för kraftproduktion. Det är 

framförallt de lager som håller turbinaxeln på plats som kan slitas extra av en ojämnare 

användning, men om man kan dimensionera dessa så kan livslängden matchas med resten av 

mikroturbinen.    

Mikroturbinens design, med enbart en rörlig komponent, innebär en stor fördel jämte de 

traditionella förbränningsmotorerna då det är avsevärt färre delar som kan fallera.  Även 

underhållsarbetet blir minimerat då det inte finns några komponenter som behöver 

kontinuerligt underhåll så som smörjning.  

3.3 Aktörer på världsmarknaden 

Eftersom det inte finns någon vedertagen definition av vad som klassas som en mikroturbin 

kan det vara svårt att kategorisera företag i branschen därefter. Då vi i detta arbete främst 

fokuserar på de mikroturbiner som kan användas som Range Extenders i hybridbilar så 

kommer vi under denna rubrik att ta upp de mest intressanta företag som framförallt utvecklar 

den typ av mindre gasturbiner som kan användas som Range Extenders.  

Tittar man på de tillverkare som i första hand har drivit på utvecklingen av mikroturbinen så 

har en övervägande majoritet en koppling till bilindustrin som tidigare lagt stora resurser på 

att utveckla miljövänliga drivlinor. [9]  

Av de företag som vi tar upp har även en stor andel koppling till produktion av större 

gasturbiner eller, så kallade, rena energikällor. Ett par av företagen har under senaste åren 

köpt in sig på mikroturbinmarknaden genom att förvärva turbinavdelningar från större 

koncerner.  
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3.3.1 Bladon Jets Limited (Bladon Jets) 

Bladon Jets är ett företag som skapades ur bröderna Bladons arbete med att utveckla 

mikroturbiner år 2002. De har inga produkter till direkt försäljning men har samarbeten med 

både Jaguar och Range Rover där man ska ta fram hybridbilar med en mikroturbin som Range 

Extender.  

3.3.2 Bowman Power Systems (Bowman) 

Bowman grundades 1994 med målet att utveckla mikroturbinens teknik och 

användningsområde, till en början specialiserade de sig på att integrera andra företags 

mikroturbiner i egna system. [9] Sedan 2004 har Bowman flyttat fokus från de traditionella 

mikroturbinerna till att utveckla större turbiner i syfte att driva större dieselfordon. [14] 

3.3.3 Calnetix Power Solutions Incorporation (Calnetix) 

Calnetix köpte 2007 upp företagets Elliott Groups mikroturbinverksamhet och tillverkar egna 

mikroturbiner som fungerar både för stationärt och mobilt bruk. [15] Elliott Group hade rötter 

i den gasturbinforskning som bedrevs i USA på 1940-talet då man experimenterade med stora 

gasturbiner i personbilar. I mitten av 1990-talet lanserades en mikroturbin av Elliott Group 

med effekten 45 kW. [9] I Calnetix produktkatalog erbjuds i dagsläget turbiner med effekter 

mellan 1 och 2000 kW. [16]  

3.3.4 Capstone Turbine Corporation (Capstone) 

Capstone är idag den marknadsledande tillverkaren av mikroturbiner med en omsättning på 

61 miljoner USD (2010). [17] De har de senaste åren fokuserat starkt på fordonsindustrin. 

[18] Även om större delen av deras produktion är riktad mot stationär användning så har flera 

utspel de senaste åren visat deras potential. Inte minst presentationen av deras konceptbil 

CMT-380, en seriehybridbil med en Capstone C30 mikroturbin med en effekt på 30 kW som 

Range Extender. Bilen presenterades 2009. Capstone erbjuder även en 65 kW turbin, C65, 

som applikation till framtida hybridbilar. [19] 

3.3.5 Compower AB (Compower) 

Compower är ett svenskt företag som, precis som Turbec växte fram ur det forskningsprojekt 

som Volvo, ABB, Vattenfall och KTH bedrev under 1980- och 1990-talet. Företaget har idag 

inga produkter på marknaden, men deltar bland annat i ett forskningsprojekt på KTH där man 

försöker utveckla framtidens energilösningar. [20] 

3.3.6 FlexEnergy 

FlexEnergy tog i början av 2011 steget in på mikroturbinmarknaden genom köpet av Ingersoll 

Rands mikroturbinavdelning, Ingersoll Rand sågs fram till dess vara den största producenten 

på mikroturbiner med större effekt. Idag erbjuder FlexEnergy enbart en produkt, MT250 med 

effekten 250 kW som är avsedd för stationärt bruk. [21] 

3.3.7 Kawasaki 

Det japanska företaget Kawasakis avdelning för gasturbiner presenterade sin första gasturbin 

under 1970-talet och har sedan dess specialiserat sig på mindre gasturbiner med effekter under 

ett par megawatt, varav några av dessa klassas som mikroturbiner. Ett av deras projekt med en 
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300 kW mikroturbin fokuserade på att öka verkningsgraden och minska utsläppen genom att 

använda keramiska material och höja förbränningstemperaturen. [22] 

3.3.8 Turbec S.p.A (Turbec)  

Ett tydligt exempel på bilindustrins påverkan på utvecklingen kan man se hos före detta 

svenska, numera italienskägda Turbec som bildades 1998 som ett samarbete mellan Volvo 

och ABB. [23] Samarbetet växte fram ur ett projekt som initierades i slutet av 1980-talet där 

Volvo, ABB och Vattenfall tillsammans med KTH utvecklade en mikroturbin utifrån 

forskning på höghastighetsgeneratorer. Detta ledde bland annat till utvecklingen av Volvos 

konceptbil ECC som presenterades 1992. [24] 

Även om fokus på Turbecs verksamheten har flyttats från i huvudsak fordonsindustrin till 

fasta installationer pågår ändå ett visst arbete med mikroturbiner till hybridbilar. [23] Den 

främsta produkten är en 100 kW generator lämpad för stationär användning. [25] 

3.3.9 Wilson SolarPower Corporation (Wilson) 

Wilson grundades i början av 2000-talet med syfte att utveckla mer effektiva värmeväxlare än 

de som då erbjöds, Wilsons värmeväxlare består till viss del av keramer. Bolaget grundades 

bland annat av en före detta professor på M.I.T., Massachusetts Institute of Technology, som 

även gått in som delägare i företaget. Parallellt med värmeväxlarna så har de även utvecklat 

en mikroturbin men denna prototyp har ännu inte presenterats. Enligt företaget själva så har 

den en effekt på 300 kW och en verkningsgrad på 50 procent. Företaget har dessutom 

tilldelats flera anslag, senast från amerikanska energimyndigheten då de i maj 2010 fick 3,7 

miljoner USD för att utveckla sin solcellsteknologi. [26] 

3.4 Teoretisk jämförelse med andra drivsystem 

För att få en klar bild av vilken prestanda en mikroturbin har så ska vi i det här avsnittet 

försöka jämföra mikroturbinen med dels de drivlinor som det framförallt handlar om när man 

pratar om framtidens bilar, men även med den klassiska bensinmotorn för att få en allmän 

referenspunkt. Då det finns flertalet intressanta drivlinor har vi här valt att fokusera på de som 

idag anses vara mest intressanta, både på kort och lång sikt.  Resultatet av jämförelsen 

presenteras i bilaga 1 och analyseras i avsnitt 3.4.6, men först ges en kort introduktion till de 

olika energikällorna och varför vi valt att undersöka specifika produkter. 

3.4.1 Mikroturbiner 

Mikroturbiner har, som vi tidigare nämnt en stor variation på effekt och verkningsgrad, men 

för att ge en bredare bild så kommer två exempel att tas upp i detta avsnitt; den befintliga 30 

kW turbinen från Capstone, C30, med data från konceptbilen CMT-380. Den andra turbinen 

som tas upp är den futuristiska 300 kW starka turbinen från Wilson SolarPower.  

Wilsons turbin, som ännu inte kommit ut på marknaden har enligt företaget själva en effekt på 

300 kW och en verkningsgrad på upp till 50 procent vilket styrkts av extern kompetens. 

Frågan är inte om denna effekt går att uppnå utan till vilket pris och vilka krav det kommer att 

ställas på den anläggning där produktionen kommer att ske. Den information som släppts 
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avslöjar att turbinen i stort är tillverkad av keramiska material vilket för många producenter 

innebär stora investeringar.
 
[27]  

Trots att det är en avsevärd skillnad i modellernas effekt och 300 kW vida överträffar behovet 

hos en hybridbil så hoppas vi att det ändå kan ge en fingervisning om prestandan på framtida 

mikroturbiner. Dock så finns det av naturliga skäl inte särskilt mycket information om fysisk 

storlek, bränsleförbrukning eller utsläppsnivåer då mikroturbinen ännu inte presenterats. 

3.4.2 Dieselmotorer 

Det finns idag många varianter av dieselmotorer, men för att göra en jämförbar analys så 

utgår vi ifrån den motor som används i en av Volvos modernare modeller av Volvo S40. 

Dieselmotorn har en effekt på 115 hästkrafter, alltså 84 kW och ett koldioxidutsläpp på 

114g/km. [28]  

Ingen officiell information från Volvo finns som tar upp vilken verkningsgrad som motorn 

har, men allmänt för moderna dieselbilar så ligger den mellan 30 och 40 procent. [29] 

3.4.3 Bränsleceller 

Forskningen på bränsleceller har pågått i närmre 50 år och man insåg tidigt vikten av en 

energikälla vars enda utsläpp är vattenånga.  

En bränslecell alstrar elektricitet genom att omvandla kemisk energi till elektrisk energi. Då 

omvandlingen sker kemiskt och alltså inte genom förbränning av material så minimeras 

utsläppen vid kraftproduktion. Bränslecellen använder sig ofta av vätgas som bränsle vilket 

innebär att de enda restprodukterna blir värme, el och vatten.  

Även om bränslecellerna, i förhållande till förbränningsmotorn, är en oprövad metod så har 

det ändå de senaste 5 åren pågått försök med över 500 inblandade bilar i skiftande storlekar 

som tillryggalagt 1,5 miljoner mil och 90 000 tankningar.  Utifrån dessa data så får man anse 

att bränsleceller i vart fall är en potentiell kandidat för framtiden, och utvecklingen framöver 

kommer garanterat att flytta fokus mer mot kommersiell utveckling och tillverkning. De 

bränsleceller som används idag har en verkningsgrad på mellan 50 och 60 procent och även 

om försöken visar att dessa har potential så räknar de stora fordonstillverkarna med att 

produktionen av bränslecellsbilar först kommer igång 2015, och då endast i några hundratal 

exemplar. Först 2025 beräknas utvecklingen av bränsleceller ha nått så långt att 

massproduktion kan ske i nivåer som är jämförbara med dagens förbränningsmotorer. [29]  

I vår jämförelse har vi använt oss av Hondas bränslecellsbil, FCX-Clarity, som presenterades 

2007 och som sedan dess ansetts vara marknadsstandard. Bilens bränsleceller har en effekt på 

100 kW och en vikt på 67 kg. [30] 

3.4.4 Bensinmotorer 

Bensinmotorn, som i egentligen inte är aktuell som en Range Extender, tas med för att ge en 

referens som den idag mest använda kraftkällan i personbilar. Precis som med dieselmotorer 

så finns det idag en uppsjö av olika bensinmotorer med olika data, men för att ge en jämförbar 

bild med dieselalternativet så kommer vi här att använda oss av den bensinmotor som står 
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som alternativ till ovan nämna dieselmotor i nya Volvo S40, motorn har en effekt på 107 kW 

och ett koldioxidutsläpp på 176g/km. [28] 

3.4.5 Parallellhybrider 

Det finns i dagsläget flertalet olika hybridbilar på marknaden, men den mest omtalade är 

Toyota Prius som presenterades i sin första upplaga redan 1997. Bilen är en parallellhybridbil 

som antingen drivs av en dieselmotor eller elmotorn som är kopplad till batteriet. 

Dieselmotorn har en effekt på 100 kW och släpper ut 89g/km. [31] 

3.4.6 Analys av olika kraftkällor 

Då en stor del av den information som presenteras i bilaga 1 är tagen från officiella dokument, 

uppstår ett antal svårigheter som bör iakttagas innan vidare granskning. Dels är mycket av den 

informationen som finns om mikroturbiner idag avsedd för stationära turbiner, och den 

information som handlar om fordonsapplikationerna rör konceptbilar där sensationsfaktorn är 

mer prioriterad än komfort och framtida miljökrav. Till detta hör även att den information 

som finns om framtida mikroturbiner är knapphändig med konkreta siffror. 

I tabellen presenteras de data som bedömts ge mest övergripande och jämförbar information 

om de olika kraftkällorna, främst med avseende på effektivitet, verkningsgrad och räckvidd. 

Vad som inte tas upp är ett uppskattat pris på en enhet idag, detta är medvetet då vi inte ser 

dagens pris som avgörande, eller ens som riktlinjer inför framtiden. Vidare måste det 

poängteras att i jämförelsen mellan flera av dessa tekniker och egenskaper, till exempel 

mellan drivmedlen bensin och vätgas, så är det stora skillnader på energiinnehåll, pris och 

volym.  

Då fordonstillverkare inte anger vilken verkningsgrad som deras bilar når upp till har vi för 

diesel- och bensinmotorerna använt ett schablonmått för vad moderna motorer i den storleken 

och med det bränslet rimligtvis uppnår. [29] 

Det som är mest tydligt är kanske att den mikroturbin som presenterats som en framtidsvision, 

Wilson SolarPower, inte har en verkningsgrad som är konkurrenskraftig med de bränsleceller 

som finns idag. Till detta bör vi än en gång nämna att vi inte tar hänsyn till 

produktionskostnaden idag. 

Till sin nackdel har bränslecellen dock sin höga bränsleförbrukning, detta går kanske inte att 

jämföra med bränsleförbrukningen som ett bensin- eller dieseldrivet fordon har med avseende 

på pris. Men med en tre gånger så stor tank så tar det längre tid att tanka, utrymmet i bilen 

minskar och den höga bränsleförbrukningen innebär därtill kortare räckvidd, vilket måste 

anses som inskränkningar på komforten. 

Bensinmotorn visar tydligt sina två största nackdelar med absolut högst koldioxidutsläpp och 

högst bränsleförbrukning, med undantag för bränslecellen. 

Något som man bör lyfta ögonen extra för är hur de olika företagen mäter verkningsgrad då 

Capstonebilen, körd på diesel har en lägre bränsleförbrukning än Volvos dieselbil, men 

samtidigt en avsevärt sämre verkningsgrad än Volvobilen. Detta kan argumenteras då vi 
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använt ett schablonvärde på Volvobilen, men verkningsgraden är i alla avseenden över 

Capstones 26 procent så poängen kvarstår.  

Toyota Prius som i detta exempel står modell för dagens hybridbilar visar tydligt att bilens 

eldrift är långt ifrån tillräcklig och i behov av en Range Extender. Samtidigt är hybridbilens 

totala drift, med avseende på bränsleförbrukning och utsläpp, absolut konkurrenskraftig mot 

Volvos bilar.  

Det som talar emot Capstones bil är den låga verkningsgraden, men också det problem som 

alla batteribilar medför, en total laddningstid på flera timmar. Vad som däremot kan vara mest 

intressant är att den mikroturbinbil som Capstone presenterat på många plan kan mäta sig med 

de dieselmotorer som används idag. Med en räckvidd på strax över 80 mil, en låg 

bränsleförbrukning och en fullstor tank så har den mer än något visat den potential som 

tekniken bakom mikroturbiner besitter.  

3.5 Befintlig forskning på keramiska material 

Som tidigare nämnts så är ökade temperaturer i mikroturbinens förbränningsprocess 

eftersträvansvärt då högre temperatur leder till en högre verkningsgrad. Detta har tidigare 

begränsats av användandet av metaller i mikroturbiner. Framförallt så har höghållfasta 

metallegeringar, så kallade superlegeringar, använts i turbiner, men då dessa begränsas till 

max ca 1000°C om ingen extra kylning tillförs så krävs andra, mer värmeresistenta, material. 

[32] Framförallt så har man tittat på keramer. 

I större turbiner, framförallt av den typ som används inom el- och värmeproduktion i större 

anläggningar, används en avancerad design på turbinbladen som möjliggör en intern kylning. 

Denna metod tillåter temperaturer på upp till 1600°C och ger en verkningsgrad på upp till 60 

procent med användandet av superlegeringar, men är inte användbara i mindre gasturbiner. 

[27] 

3.5.1 Viktiga egenskaper 

För att mikroturbinen ska ha en kommersiell genomslagskraft kommer materialet som 

används till konstruktionen att ställas inför bland annat följande krav; det får inte vara en 

begränsande faktor för höga verkningsgrader; turbinbladet, axeln och generatorn måste klara 

av de höga varvtal och krafter som kommer att uppstå; samt att produktionskostnaden inte får 

bli för hög.  

Som beskrivits ovan så har de superlegeringar som tidigare använts sedan länge varit en 

begränsande faktor för temperaturen och därför också verkningsgraden. Genom användandet 

av keramer beräknas förbränningstemperaturer kunna höjas med 40 till 50 procent vilket 

innebär viktiga procentenheters förbättring av verkningsgraden. [32] 

Materialet som turbinbladen tillverkas av kommer inte bara att behöva klara av höga 

temperaturer, miljön inne i turbin består dessutom av avgaser från förbränningen med små 

partiklar som turbinen roterar i med en hastighet av flera tusen varv per minut. Bladen måste 
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alltså ha en hållfast yta som klarar de kemiska påfrestningarna och partiklarnas nötning 

samtidigt som de behöver klara av de stora centripetalkrafter som uppstår vid rotationen. [33] 

När ett eller flera material som uppfyller de uppställda kraven väl har utvecklats så återstår det 

kanske mest reella kravet. Kostnaden. Denna beror till stor del på hur pass komplexa delarna 

som ska tillverkas är, men också på vilken volym som kommer att tillverkas. Detta är svårt att 

uppskatta i förväg, men med största sannolikhet handlar det inte, på kort sikt om, miljontals 

mikroturbiner varje år, utan mer i nivån tusental. För att detta ska vara ekonomiskt hållbart så 

krävs det att de keramiska komponenternas produktionskostnad inte är markant dyrare att 

tillverka än de metalldelar som ersätts. [33]  

3.5.2 Keramers utveckling 

Den industriella utvecklingen av keramer växte fram i början av 1950-talet och man försökte 

bland annat använda detta till att tillverka turbinblad. Vid den tiden fanns det dock inte 

keramer som klarade av höga temperaturer och hastigheter och dessutom hade en lång 

livslängd. [34] Först på 1970-talet började nya keramer, framförallt Kiselkarbid (SiC) och 

Kiselnitrit (Si₃N₄) att användas i flera forskningsprojekt på gasturbiner. [33] 

I kombination med att höghastighetsgeneratorerna, som är en av grundbultarna i 

mirkoturbiner, utvecklades under slutet av 1980-talet så ställdes högre krav på materialet i 

turbinerna. Uthållighetstesterna som utfördes ökade från några hundra timmar till flera tusen, 

samtidigt medgav de nya generatorerna avsevärt högre hastigheter vilket avslöjade brister hos 

keramerna. Med keramernas höga brottgräns kommer även en stor sprödhet som inte ger 

utrymmer för några fel, och på grund av små partiklar i luften slets turbinbladen sönder under 

de nya förhållandena. Anledningen var framförallt att keramerna behandlades som metaller 

vid konstruktionen av turbinerna och att ingen hänsyn togs till de högre kraven. I samband 

med detta lades många forskningsprojekt ned, och de få som fortsatte inriktade sig på att 

utveckla skyddande lager av keramer. [33]  

3.5.3 Keramiska komponenter i en mikroturbin 

De delar som kan, och eventuellt behöver ersättas av keramiska material är de som utsätts för 

de högsta temperaturerna. Dit hör brännkammaren, turbinbladen, värmeväxlaren samt alla 

höljen, rör och ledningar som transporterar de varma avgaserna däremellan. [35] 

Rent praktiskt så är brännkammaren och turbinen det första som ersätts med keramiska 

material medan värmeväxlaren, den sista anhalten i cykeln, har varit den sista komponenten 

man fokuserat på då avgaserna har lägre temperatur här. Till exempel så innebär temperaturen 

1000°C i brännkammaren att värmeväxlaren utsätts för ca 650°C. Höjs temperaturen i 

brännkammaren till 1400°C så är den ungefärliga temperaturen i värmeväxlaren 1000°C. [32] 

Det som visat sig lättast för många producenter att utveckla är själva turbinbladen, mycket 

tack vare av den forskning som bedrivits i Japan sedan mitten av 1980-talet på just keramiska 

turbinblad. [35]  
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Värmeväxlaren har varit den enskilda komponent som visat sig innebära flest svårigheter, 

detta av många anledningar. Dels därför det har lagts förhållandevis lite forskning på att 

utveckla värmeväxlaren med keramiska material i åtanke, och dels därför att de som försökte 

till stor del utgick från en klassisk värmeväxlare av metall. På grund av den stora skillnaden i 

värmeledningsförmåga mellan dessa olika material så krävdes det att nya produkter 

utvecklades. Idag finns det flera lösningar på detta, men främst används en form av 

regenerativ värmeväxlare av den typ som beskrivs i avsnitt 3.6.1. [35] 

3.5.4 Keramernas inverkan på mikroturbiner 

Under de senaste tio åren har flera olika tillverkare presenterat olika turbiner med fler, eller 

färre, komponenter tillverkade av keramiska material. I tabell 1 nedan presenteras några av 

dessa. 

Vad som kan vara bra att ha i åtanke när man studerar tabeller över turbinernas verkningsgrad 

är att en större effekt betyder en fysiskt större maskin som lättare kan, men inte behöver, 

tillåta extern kylning. [35]  

 

Tabell 1. Verkningsgrad och material i miktoturbiner, ett urval av turbiner med varierande användning av keramer i sin 

konstuktion. [33] [35] [27] 

N/A  - ej tillgänglig data 

--- - ej aktuellt för kraftkällan 

 

Tillverkare 

Capstone 

[33] 

Kawasaki CCGT 

[35] 

Japan Automotive Research Ins. 

[35] 

Wilson TurboPower 

[27] 

Effekt 200 kW 300 kW 100 kW 300 kW 

Temperatur i 

brännkammare 1200°C 1350°C 1350°C 1230°C 

Keramiska 

Komponenter --- Turbin, brännare Allt Allt 

Metalliska Komponenter Allt Värmeväxlare --- --- 

Verkningsgrad 33,50% 42,10% 36,50% 50% 

Typ av värmeväxlare Rekuperativ Rekuperativ Regenerativ Regenerativ 

Komprimeringsgrad N/A 8;0 5;0 ―lågt‖ 

Rpm N/A 48 000 110 000 N/A 

Introduktionsår 2008 1998 1997 

Framtidsvision fr 

2006 

Kommentar Metall Högst verkningsgrad Lägre effekt Framtidsvision 
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Då tabellen till stor del baseras på tillverkarnas egen data och då dessa data i viss mån är 

ofullständiga så kan det vara svårt att dra korrekta slutsatser utifrån detta. Men allmänt så 

gäller det att de turbiner som har keramiska material i brännare och turbinblad har en högre 

verkningsgrad än den ovan jämförda, helt metalliska, turbinen från Capstone. Om 

verkningsgraden på Kawasakis mikroturbin sedan beror på synergieffekter på grund av en 

större total effekt, trycksättning, varvtal eller något annat då den använder sig av en metallisk 

värmeväxlare är svårare att bedöma. Det bör också poängteras att mikroturbinen från Wilson 

TurboPower är en framtidsvision och informationen kommer helt från tillverkaren, den har 

dock verifierats som realistisk av en oberoende forskare. [27] 

Turbinen från Japan Automotive Research Institute presenterades 1997 av ett oberoende 

japanskt forskningsinstitut med syftet att utveckla mer miljövänliga fordon. Den turbin som 

presenteras ovan har en prestanda som är långt före sin tid och som satte standarden för 

dagens tillverkare.  

3.6 Värmeväxlare på en mikroturbin 

Avgaserna som lämnar mikroturbinen är flera hundra grader varma. Syftet med 

värmeväxlaren är att utnyttja denna avgasvärme till att förvärma luften som används vid 

förbränningen i brännkammaren. På detta sätt kan man öka den totala verkningsgraden 

avsevärt. Det finns många olika typer av värmeväxlare, men de bygger alla på två olika 

tekniker. Antingen är värmeväxlaren regenerativ eller rekuperativ. 

3.6.1 Regenerativ värmeväxlare 

Den regenerativa tekniken bygger på att man har ett värmeledande material som man först 

värmer upp med de varma avgaserna för att sedan flytta materialet så att det i sin tur värmer 

upp tilluften. Ibland byter man luftkanaler på till- och frånluften istället för att flytta det 

värmeledande materialet, men man har fortfarande principen med ett värmebevarande 

material som medium mellan till- och frånluften.  

Den typ av regenerator som är aktuell för mikroturbiner innebär att man har tilluft och frånluft 

som går i separata kanaler bredvid varandra. Dessa luftströmmar passerar båda genom en 

keramisk skiva som har en struktur bestående av många små hål som går igenom materialet. 

Skivan roteras sedan så att den uppvärmda delen hamnar i tilluftskanalen och värmer upp 

tilluften och vice versa, se figur 6 nedan. [36] 
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Figur 6. Regenerativ värmeväxlare med en roterande skiva som överför värmen från en luftström till en annan. Fritt från [7] 

3.6.2 Rekuperativ värmeväxlare 

Den andra typen kallas för rekuperativ värmeväxlare och i denna modell passerar rökgaserna 

och tilluften i helt skilda system som skiljs åt av tunna väggar som låter värmen överföras från 

frånluften till tilluften. [37] Rekuperativa värmeväxlare är betydligt vanligare på stationära 

mikroturbiner än regenerativa. 

 

Figur 7. Rekuperativ värmeväxlare med två helt separata luftflöden som skiljs åt av tunna väggar. [38] 

3.6.3 Jämförelse av de olika teknikerna 

Regeneratortekniken överför värmen på ett mer effektivt vis, och regenerativa värmeväxlare 

är inte lika utrymmeskrävande som de rekuperativa. Men man kommer att få ett visst läckage 

mellan tilluften och frånluften, vilket resulterar i en mindre effektiv förbränning och 

tryckförluster på den komprimerade luften. [36]  

Det finns dock ett företag som på senare år har gjort framsteg inom regenerator-tekniken. 

Wilson SolarPower har tagit fram en regenerator för mikroturbinbruk som enligt tillverkaren 

är överlägsen det som tidigare har funnits på marknaden. Denna regenerator bygger på att 
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disken står stilla 95 procent av tiden och bara under korta perioder flyttas ett halvt varv för att 

överföra värmen. På detta sätt undviks det tätningsproblem som man haft tidigare med 

regeneratorer. Hela 98 procent av värmeenergin i avgaserna ska på detta sätt kunna återföras 

till systemet. Denna regenerator har funnits på marknaden sedan år 2006. [39] 

Dessutom innebär regeneratorn till skillnad från rekuperatorn att man behöver rörliga delar i 

värmeväxlaren, vilket även leder till löpande kostnader för underhåll och service. Då 

rekuperatorn saknar rörliga delar är den mer driftssäker än den regenerativa värmeväxlaren. 

På grund av dess avancerade geometri så är den dock betydligt dyrare att tillverka, en helt 

metallisk rekuperator står för uppskattningsvis 30 procent av mikroturbinens totala kostnad. 

[35] En stor anledning till att värmeväxlare över lag är dyra att tillverka beror på att 

tillverkningen fortfarande bedrivs mer som ett hantverk än en storskalig industri. [40] 

Båda teknikerna är applicerbara på en mikroturbin, vilken man väljer beror på vilka 

egenskaper som man som tillverkare anser ha störst vikt. I fallet med en Range Extender där 

storlek, tillverkningskostnad och verkningsgrad kommer att spela stor roll bör regeneratorn att 

vara det mest attraktiva valet. 
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4 Intervjuer 

Kapitlets indelning bygger på de intervjuer som har utförts och om inte annat anges bygger 

varje avsnitt enbart på de personer som presenteras i början av varje avsnitt. Varje avsnitt får 

ses som en separat del som senare fogas samman till en helhetsbild i resultat och slutsats.  

Det första avsnittet syftar till att undersöka vilka krav som fordonstillverkare har på en Range 

Extender. Därför har vi utfört en intervju med den enda personbilstillverkare i Sverige som 

arbetar med hybridbilar. 

I nästa avsnitt beskrivs ett projekt där man tagit fram fordon med mikroturbiner som 

kraftkälla. Speciellt fokus har lagts på att identifiera de praktiska problem som kan uppstå då 

man installerar en mikroturbin i ett fordon då detta område inte täcks av tidigare kapitel. 

Sedan följer två delar där keramiska material och värmeväxlare behandlas var för sig.  

4.1 Range Extender ur Volvo Specialvagnars perspektiv 

Det har i litteraturen vi har undersökt inte förekommit några specifikationer på de krav som 

ställs på en Range Extender. Därför har vi sökt oss till fordonsindustrin för att få en inblick i 

vilka krav som ställs på en Range Extender av tillverkarna. Vi har intervjuat Lennart Stegland 

VD på Volvo Specialvagnar, som bland annat har tagit fram Volvo C30 Electric. 

Enligt Lennart Stegland måste man, för att kunna ställa krav på en Range Extender, börja med 

att undersöka vilka krav kunden ställer på den färdiga bilen. I dagsläget kan man dela in 

kunderna grovt i två olika kategorier. De som vill att hybridbilen ska kunna prestera exakt 

samma sak eller bättre än vad dagens bilar med förbränningsmotorer presterar och de som vill 

ha en miljövänlig elbil som till största delen enbart körs på el från elnätet men vid enstaka 

tillfällen även ska kunna ta sig längre sträckor utan att behöva vänta på att batteriet laddas upp 

igen från det vanliga elnätet.  

Den typ som ligger närmast i tiden att fokusera på är den kund som vill ha en elbil med lite 

extra räckvidd vid några få tillfällen. Det som blir viktigast för denna typ av Range Extender 

är inte verkningsgraden. Eftersom Range Extendern kommer att användas sparsamt blir inte 

bränslekostnaden eller utsläppen vid dessa få tillfällen avgörande för hela konstruktionen. Det 

är betydligt viktigare att Range Extendern tar upp så lite volym som möjligt och att den är 

billig att tillverka. Lennart Stegland valde att utgå ifrån en Volvo C30 Electric i följande 

resonemang om krav på en Range Extender.  

I Volvo C30 Electric har man en räckvidd på 160 km med de batterier som ingår. Genom att 

ta bort den bakre hälften av dessa kan man frigöra en volym som skulle kunna tas upp av en 

Range Extender istället. Bilens elektriska räckvidd skulle då vara 80 km vilket skulle räcka 

för majoriteten av de resor som görs med bilar i Sverige idag. Den räckvidd som Range 

Extendern ska kunna tillföra fordonet bör vara minst 300 km. Volymen som skulle frigöras 

genom att ta bort hälften av batterierna uppgår till 80 liter. Mer plats än så får inte systemet 

med Range Extender, generator och bränsletank uppta för att det ska få plats i denna bil. Den 

effekt som krävs kontinuerligt för att bilen ska kunna ta sig fram är ungefär 25-30 kW och 
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även om den inte behöver vara bränsleeffektiv kommer den fortfarande vara tvungen att klara 

de emissionskrav och som ställs av myndigheterna. Vikten har inte lika stor betydelse som 

volymen, men som jämförelse kan sägas att de batterier som skulle tas bort väger mellan 100-

140 kg. För att inte sänka bilens totala prestanda är det önskvärt att systemet med Range 

Extender, generator och tank inte väger mer än så. 

För att få en uppfattning om vad systemet får kosta kan man jämföra med vad en 

förbränningsmotor med samma effekt skulle kosta. Lennart uppskattar denna kostnad till ca 

6 000-10 000 SEK för själva motorn, med alla kringsystem skulle hela systemet exklusive 

generatorn kosta ca 10 000 – 12 000 SEK. En mikroturbin för detta ändamål bör inte kosta 

mer än förbränningsmotorn speciellt eftersom en högvarvsgenerator som används av 

mikroturbiner generellt sett är dyrare än de generatorer som förbränningsmotorer använder sig 

av.   

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en Range Extender för denna typ av fordon 

behöver vara packvänlig, billig att tillverka samt klara de miljökrav som finns. 

För att tillgodose den andra typen av kunder ställs det andra krav på Range Extendern. Bilen 

måste kunna ersätta dagens bil i fråga om räckvidd, komfort och prestanda vilket innebär att 

den bör ha en total räckvidd på minst 1 000 km. Range Extendern kommer i detta fall att 

användas betydligt mer, vilket innebär att verkningsgraden har större betydelse. Denna bil 

ligger dock länge fram i tiden enligt Lennart Stegland och därför blir det svårt att ställa en 

kravspecifikation på den idag.        

4.2 Praktiska erfarenheter från Volvo ECC 

Mycket av den information som hittills har tagits upp i denna rapport om mikroturbiner har en 

teoretisk prägel. Det är dock vanligt att det sedan uppstår problem när teorin ska omsättas i 

praktik. Ett tillfälle då mikroturbinen har använts som Range Extender är i Volvos konceptbil 

ECC. För att få en inblick i de praktiska svårigheterna med att utveckla hela hybridsystemet 

som bygger på en gasturbin har vi intervjuat Anders Malmquist, VD för Compower AB, och 

Peter Chudi som båda var delaktiga i projektet från ABB:s sida. 

En stor del av den mikroturbinverksamhet som bedrivs i Sverige idag kan spåras tillbaka till 

det projekt som drevs på KTH i samarbete med ABB och Vattenfall under slutet på 1980-talet 

och början på 1990-talet vilket utvecklade nya generatorer som kunde arbeta med mycket 

högre varvtal än vad som tidigare var möjligt. Med den här typen av generatorer kunde man 

köra med högre varvtal i en turbin och ändå generera ström, snart insåg man att detta kunde 

användas som en kraftkälla i ett fordon, varpå Volvo blev inblandade. 

Projektet ledde till att man i början av 1990-talet tog fram en hybridbilsprototyp som drevs av 

en elmotor med stöd av en mikroturbin. Projektet bestod dels av en personbil som gick under 

namnet Volvo ECC med en mikroturbin vars effekt var 40 kW och dels av ett större system, 

Volvo ECT, för framdrivning av tunga fordon där mikroturbinens effekt var 100 kW.  
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Som i alla projekt av den här typen var det många saker som behövde lösas men projektet var 

framgångsrikt och man levererade 1992 en körklar konceptbil där hela hybridsystemet 

fungerade. De problem som fortfarande kvarstod och som man inte löste i denna konceptbil 

var framförallt att verkningsgraden på systemet från bränsle till el inte var på mer än drygt 20 

procent.
 
Detta skulle enligt Peter Chudi ha kunnat åtgärdas genom att trimma in systemet mer 

och åtgärda småsaker som bidrog till energiförlusterna. Man hade också problem att behålla 

lufttrycket i systemet på grund av värmeväxlaren. Konstruktionsmässigt blev även 

kraftelektroniken omfattande och komplicerad.
 
 

Anledningen till att man inte löste dessa problem var att de resurser som krävdes saknades. 

För att utveckla en prototyp färdig för serieproduktion krävdes det mer resurser än vad som 

var tillgängligt och Volvo var osäkra på om mikroturbinen var rätt val för det fortsatta arbetet 

med miljöfordon. Då projektet var ett samarbete mellan Volvo och ABB, som hade helt skilda 

uppfattningar om projektets potential, blev projektet nedprioriterat och lades till slut ned. 

Både Peter Chudi och Anders Malmquist är dock övertygade om att de problem som fanns 

med Volvo ECC skulle gå att lösa genom större resurser, de nämner också att många av de 

problem som uppstod enbart med elektroniken till stor del är bortarbetade till följd av elbilens 

intåg. Andra problem som tryckförluster är kanske inte helt lösta, men absolut förbättrade i 

dagens system.  

4.3 Möjligheter och problem med keramer 

Det tidigare avsnittet om keramernas roll i mikroturbinernas utveckling kan kort 

sammanfattas i några punkter: 

- Utan keramer så kommer mikroturbiner inte att nå upp till en tillfredsställande 

verkningsgrad under en överskådlig tid. 

- De keramiska komponenterna får inte vara avsevärt dyrare att producera än de 

metalliska delarna som ersätts. 

- De keramiska material som krävs måste klara av höga temperaturer och fysiska 

påfrestningar. 

- Mikroturbinen måste vara designad med keramiska materials egenskaper i åtanke. 

Detta är även till stor del de punkter som Bill Bergman, professor inom keramteknologi på 

KTH trycker på. Enligt honom är keramer ett perfekt material för att tillverka mikroturbiner i; 

det är värmebeständigt, har låg värmeledningsförmåga, och är lätta att tillverka i små enheter.  

En nackdel med keramer är dock den enorma energiåtgång som krävs vid tillverkningen, även 

om den inte når upp till stålindustrins energiintensiva produktion så är det, vid tillverkning av 

industrikeramer en ytterst krävande process.  

Något som också håller tillbaka utvecklingen av keramiska mikroturbiner är keramernas 

hårdhet, då materialet inte klarar av att deformeras utan att det leder till brott så måste nya 
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varianter av befintliga konstruktioner tas fram, men denna gång med keramer som tilltänkt 

material. Det är i sig ett dyrt och komplicerat projekt som ytterligare fördröjer utvecklingen. 

Enligt Bill Bergman är den stora anledningen till att den forskning som bedrevs på industriella 

keramer dog ut att man fokuserade för mycket på att förbättra och byta ut enskilda metalliska 

komponenter till keramiska och behandlade då dessa, trots vetskapen om att dessa var olika, 

som om de hade liknande materialegenskaper. Detta skapade en enorm osäkerhet gällande 

driftsäkerheten för produkterna vilket skapade en misstro mot keramer. 

Detta påstående får medhåll av Peter Chudi. Redan under utvecklingen av ECC:n så 

diskuterades keramiska turbinblad, men de material som då erbjöds ansågs inte tillräckligt 

driftsäkra för att använda.  

Bill Bergman bygger vidare på detta genom att förklara att keramernas hårdhet innebär att de 

inte kan ta upp någon plastisk deformation, alltså att det vid belastning inte sker någon töjning 

i materialet innan det går sönder. Denna egenskap ställer höga krav på hanteringen av 

keramer. Även hastiga belastningar och dragspänningar kan vara förödande. Men har man väl 

detta i åtanke, tillsammans med kunskapen om keramernas förmåga att klara höga 

temperaturer och tryckspänningar, så kan man mycket väl tillverka mikroturbiner som 

uppfyller de krav som nutiden har på framtidens mikroturbiner.  

4.4 Värmeväxlare i praktiken 

På Volvos konceptbil Volvo ECC som hade ett system med en 40 kW mikroturbin valde man 

att använda en regenerator. Anledningen till detta är enligt både Anders Malmquist och Peter 

Chudi, som var med och utvecklade Volvo ECC, att en rekuperator med tillräcklig 

värmeöverförningsförmåga skulle vara alltför skrymmande för att få plats i en personbil. 

Därför var det naturligt att använda sig av en regenerator istället, som är betydligt mer 

kompakt. Man hade dock problem med denna enligt Peter Chudi, det var svårt att hålla den tät 

mellan den komprimerade tilluften och avgaserna, vilket innebar att trycket inte bibehölls och 

systemets verkningsgrad sjönk. 

I det större systemet, Volvo ECT, som togs fram till tyngre fordon samtidigt som Volvo ECC 

använde man istället en rekuperator, eftersom storleken inte hade en lika avgörande roll. Ur 

detta större system utvecklades senare de produkter som nu säljs av företaget Turbec. I 

Turbecs produkter använder man sig fortfarande utav rekuperatorer .  

Andra tillverkare av mikroturbiner har troligtvis stått inför samma val: Att använda den dyrare 

och större rekuperatorn som man vet fungerar eller att ta tag i problemet med regeneratorns 

läckage. Vill man försäkra sig om en hög kvalitet på produkten så blir det naturligt att välja 

rekuperatorn, då man får en värmeväxlare som man vet kommer fungera. Även om 

regeneratortekniken innebär en större värmeöverföring så var de praktiska svårigheterna att 

använda sig av denna teknik under 90-talet så stora att man valde rekuperatorn i de fall där det 

var möjligt och volymen inte var prioriterad. Detta har gjort att rekuperatorn har fått ett 

försprång gentemot regeneratorn, vars utveckling inte haft samma resurser. 
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5 Resultat 

Den övergripande frågan som det här arbetet försöker att besvara är allt för bred för att ge ett 

tillfredställande svar direkt, utan vi försöker istället att bryta ned även resultatet i de delar som 

presenterades i den inledande frågeställningen, för att sedan sammanfatta dess i ett 

övergripande svar på frågeställningen. Några av de delfrågorna som främst handlade om att 

skapa en bakomliggande kunskap kommer dock ej att tas upp i detta avsnitt. 

5.1 Kraven på en Range Extender 

Man kan dela in kraven på en Range Extender i två olika kategorier. Dels vill man ha en 

Range Extender idag som skall göra att dagens elbilar även kan användas till lite längre resor i 

undantagsfall. Dels vill man ha ett fordon som helt kan ersätta morgondagens bensin- och 

dieselbilar och som behöver nå ungefär samma räckvidd som dessa bilar har idag.  

Kraven som ställs på en Range Extender till en hybridbil idag är att den ska rymmas på en 

begränsad volym, vara billig att tillverka och ge en räckvidden på minst 300 km. Den måste 

även klara de krav som ställs av myndigheterna i fråga om emissionsutsläpp och ljudnivå. 

Verkningsgraden har ingen större betydelse, men däremot behöver den vara relativt 

bränsleeffektiv eftersom bränsletankens storlek begränsas av den totala volymen. 

För att ett fordon ska kunna konkurrera ut bensin- och dieselbilar på bred front ställs det andra 

krav. Man kan för detta fordon anta att den totala bränsleekonomin blir till större grad 

beroende av Range Extenderns bränsleekonomi och därmed kommer verkningsgraden att 

spela en större roll för detta fordon än för de Range Extenders som efterfrågas till dagens 

elbilar. Samma krav kommer dock att finnas gällande upptagen volym, emissionsutsläpp och 

ljudnivå. Man kommer även vilja ha en total räckvidd på minst 1000 km.    

5.2 Mikroturbiners egenskaper 

I dagsläget finns det en stor kunskap om hur mikroturbiner fungerar och större stationära 

mikroturbiner med effekter på flera hundra kW kan nå en hög verkningsgrad, detta beror till 

stor del på den fysiska storleken, vilken inte medges i personbilar. Verkningsgraden på 

stationära mikroturbiner i spannet 30 - 100kW är idag mellan 25 och 35 procent. 

Mikroturbinen är i jämförelse med andra kraftkällor effektiv i förhållande till sin vikt. Detta 

har, historiskt sett, inte tagits till vara på då de flesta mikroturbiner är avsedda för stationärt 

bruk där volymeffektivisering inte har prioriterats. Eftersom mikroturbinens drift bygger på 

en kontinuerlig förbränning krävs det inte lika mycket stabiliserande material i konstruktionen 

jämfört med en förbränningsmotor, vilket märks på konstruktionens vikt. 

Andra egenskaper som är värda att notera är att mikroturbinen är bränsleflexibel, har få 

rörliga delar och på grund av låga produktionsvolymer i dagsläget är relativt dyr.  

Det finns som det tidigare nämnts idag ingen serieproduktion utav fordon med den här typen 

av Range Extenders. Många av de problem som uppstod då man försökte applicera 

mikroturbinen i Volvo ECC har automatiskt arbetas bort när man tagit fram seriehybrider med 
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vanliga förbränningsmotorer som Range Extender, till exempel drivning av styrservo och 

andra system som tidigare inte drivits elektriskt. Fortfarande kommer själva mikroturbinen att 

behöva ytterligare förfining för att kunna produceras i större volymer till ett 

konkurrenskraftigt pris. De prototyper som har presenterats under de senaste femton åren har 

många en verkningsgrad, fysisk storlek och effekt som visar att mikroturbinen har potential 

att användas till detta ändamål på ett konkurrenskraftigt vis.  

5.3 Tillverkare 

Mikroturbiner tillverkas idag av ett flertal aktörer runtom i världen, tillverkarna är ofta små 

utvecklingsföretag vilket gör att de inte har några större finansiella resurser. Vissa av 

tillverkarna har samarbetsprojekt med bilindustrin vilket ger större möjligheter, men vad vi 

har kunnat se är det inte något av dessa projekt som är högprioriterade av biltillverkarna. 

De aktörer som är aktiva på marknaden är främst koncentrerade i USA, Japan och västra 

Europa. Bolagen kommer ofta från en bakgrund av stationära mikroturbiner. Att modifiera 

dessa turbiner till att kunna användas som en Range Extender är ofta en inte allt för kostsam 

process. Däremot uppstår det utvecklingskostnader i kringsystem som till exempel 

bränsletank. Men det kommer också att krävas en utveckling av de turbiner som finns på 

marknaden idag för att uppnå verkningsgrader som överstiger 35 procent. Denna utveckling 

kan eventuellt vara kostsam och den stora begränsningen ligger ofta i behovet av keramiska 

material som kan bli en stor investering om denna kompetens inte redan finns nära knutet till 

företaget. Ett annat alternativ är att skapa ett samarbete så som Volvo Personvagnar och ABB 

gjorde, där bägge parter erbjöd en specialistkompetens som kompletterade det andra 

företagets behov. 

5.4 Mikroturbinen i konkurrens med andra alternativ 

Många av de mikroturbiner som har presenterats som alternativa Range Extenders har en 

högre verkningsgrad än de förbränningsmotorer som används idag, men det finns inget som 

talar för att utvecklingen av dieselmotorer inte kommer att prestera än effektivare alternativ i 

framtiden. 

Det är också viktigt att poängtera att det med största sannolikhet inte är enbart 

verkningsgraden som kommer att avgöra vilken teknik som används i framtidens Range 

Extenders. 

Eftersom en mikroturbin alltid kommer att drivas av någon form av kolväte som har en osäker 

framtid så kan en kortsiktigt dyrare och lika effektiv bränslecell visa sig gå vinnande ut ur 

kampen. Detta är dock för tidigt att sia om då det är svårt att göra en kostnadsanalys över 

tillverkningen av bränsleceller.  

5.5 Keramer i mikroturbiner 

För att en mikroturbin ska kunna nå upp till verkningsgrader som närmar sig 40 procent så 

krävs det att förbränningstemperaturen höjs till temperaturer över vad metalliska 

superlegeringar kan uthärda. Keramer som är mer värmebeständiga än metaller kan ersätta 

komponenterna i brännkammaren, turbinbladen och värmeväxlaren, men övergången är 
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komplicerad. Då keramiska material har andra egenskaper än metaller, främst att de är hårdare 

och sprödare, krävs det att de nya komponenterna designas med keramiskt material i åtanke.  

5.6 Värmeväxlare 

Användningen av en värmeväxlare är viktig för att användningen av mikroturbiner ska vara 

framgångsrik. Problemet är att den kunskap och erfarenhet som finns om värmeväxlare är 

starkt fokuserat på den rekuperativa modellen som klassiskt används på stationära 

anläggningar. Denna har dock en lägre värmeöverföringsförmåga och är dessutom dyrare att 

tillverka, men framförallt så är den rent fysiskt större än den alternativa regeneratorn. 

5.7 Framtida potential 

Det finns många tekniska områden vars framsteg kan tillämpas på mikroturbiner och som 

skulle innebära en förbättring av dess prestanda. Framförallt är det keramiska material som 

har den största potentialen att höja verkningsgraden på mikroturbinen.  

Värmeväxlaren kan också utvecklas. Det som skulle ge högst utdelning är om man lyckas 

utveckla en regenerator som inte har några problem med att separera till- och frånluft. Om det 

skulle visa sig att detta inte är möjligt kan man tänka sig att en utveckling av rekuperatorn 

som innebär att den blir mindre och lättare att tillverka skulle kunna göra mikroturbinen mer 

attraktiv i jämförelse med andra tekniker. 

En annan viktigt aspekt är att en massproduktion av mikroturbiner skulle innebära att 

kostnaden skulle sjunka. Mikroturbinen påminner mycket om en vanlig turbo som sitter i bilar 

idag, vilket innebär att det finns metoder för att producera turbinaxlar storskaligt i nuläget, 

men mikroturbinen håller ett högre varvtal vilket innebär att en större noggrannhet ställs på 

tillverkningen. Trots detta kan man använda sig till viss del av den kunskap som finns inom 

turbotillverkningen. 

Sammanfattningsvis finns det alltså potential för mikroturbinen att bli effektivare, billigare 

och mindre till storleken. Alla dessa områden håller på att utvecklas men genom ökade 

resurser skulle det kunna gå betydligt fortare. 
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6 Slutsats 

Detta kapitel delas in i tre delar. Först diskuteras resultatet av rapportens författare och en 

slutsats dras. Därefter granskas arbetet och slutligen ges förslag på fortsatt arbete. 

6.1 Två studenters rekommendationer 

Vi har valt att analysera de resultat som vi har kommit fram till i en SWOT-analys av 

mikroturbinen som Range Extender, denna presenteras i tabell 2. Utifrån denna utvärderar vi 

sedan vilken potential som mikroturbinen har.  

Tabell 2. SWOT-Analys av mikroturbinen som Range Extender 

 

För att mikroturbinen skall vara attraktiv som Range Extender till hybridbilar som till största 

delen bara ska gå korta sträckor behöver de kunna rymmas på en liten volym, uppfylla de krav 

som finns från myndigheter och vara billigare än andra alternativ att producera. 

Mikroturbinen kan uppfylla kraven på volym och de krav som ställs av myndigheter, men är 

för dyr för att vara ett attraktivt alternativ idag. Även om de har andra fördelar såsom lägre 

vikt och större bränsleflexebilitet kommer ekonomin att väga över dessa skäl så länge inte 

någon form av subvention eller liknande från myndigheter ger en konstgjord fördel för 

mikroturbinen kommer förbränningsmotorn att vara det logiska alternativet. Vår uppfattning 

är att de förbränningsmotorer som redan finns på området är tillräckligt effektiva och att det 

inte finns ett tillräckligt incitament för någon att lägga ned de resurser som krävs för att 

mikroturbinen skall kunna bli konkurrenskraftig som denna applikation. 

STYRKOR 

- Hög effekt i förhållande till sin 

storlek 

- Relativt liten och lätt konstruktion 

- Få rörliga delar 

- Bränsleflexibel 

SVAGHETER 

- Lägre verkningsgrad än vad 

förbränningsmotorn har idag 

- Dyr att tillverka idag pga låga 

volymer 

 

MÖJLIGHETER 

- Keramiska material kan öka 

verkningsgraden 

- Kan bli billig vid massproduktion 

- Ökning av varvtalet – mindre turbiner 

 

- Subventioner/ Politiska beslut 

HOT 

- Bränslecellen 

- Dåliga finansiella resurser i 

mikroturbinbranschen 

- Politiska beslut 
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Om man ser till de fordon som i framtiden även skall konkurrera ut bilar med enbart 

förbränningsmotorer även då längre sträckor körs på regelbunden basis blir situationen en 

annan. Eftersom Range Extendern kommer att användas en större del av fordonets totala 

driftstid i detta fall kommer bränsleflexibiliteten och livslängden att väga tyngre i den totala 

bedömningen och produktionskostnaden betydelse att sjunka. Därmed ökas också 

mikroturbinens potential. Det finns dock vissa förutsättningar för att mikroturbinen skall vara 

ett alternativ som Range Extender.  

För det första kommer verkningsgraden att behöva höjas ytterligare, det effektivaste sättet att 

uppnå detta på är genom att utveckla keramiska delar istället för metalliska för att kunna höja 

förbränningstemperaturen. Men det finns även möjlighet att förbättra verkningsgraden genom 

effektivare värmeväxlare och om framtidens generatorer tillåter, höja varvtalet.  

För det andra så kommer man att behöva utveckla produktionen av mikroturbiner till denna 

applikation vilket skulle sänka tillverkningskostnaden. Problemet är att mikroturbinbranschen 

inte har de finansiella resurser som krävs för att utveckla denna produktion på egen hand. För 

att en mikroturbin som Range Extender ska kunna tas fram till serieproduktion krävs det 

investeringar från andra intressenter än mikroturbinindustrin. De övriga intressenterna 

behöver inte nödvändigtvis innebära bilindustrin, utan allt från statliga bidrag och 

riskkapitalister kan vara intressanta att uppsöka.  

För det tredje krävs det att bränslecellen inte har hunnit utvecklats till en ekonomiskt 

försvarbar produkt som överträffar mikroturbinen. Bränslecellen är ur ett miljöperspektiv ett 

ännu mer attraktivt alternativ eftersom man då helt kan undvika kolväten. Dock har 

bränslecellen inte kommit lika långt i sin utveckling som mikroturbinen och i dagsläget är det 

en dyr teknik. Frågan är om och i så fall när bränslecellen är mogen att konkurrera storskaligt 

med andra alternativ som kraftkälla i ett fordon? Den tidsram som man har idag säger att 

bränslecellen på allvar är ett konkurrenskraftigt alternativ år 2025. Om denna tidsram håller 

kommer mikroturbinen inte vara en ledande teknik efter detta.  

Om dessa förutsättningar är uppfyllda finns det en potential för mikroturbinen att konkurrera 

ut den konventionella förbränningsmotorn som Range Extender i en seriehybridbil. Det som 

en investerare måste fråga sig är ifall den investering som mikroturbinen kräver hinner betala 

tillbaka sig innan bränslecellen blir ett konkurrenskraftigt alternativ. Om man finner att den 

kan betala tillbaka sig på denna tid kan det vara aktuellt att börja med att utveckla en 

mikroturbin som kan användas redan till de seriehybridbilar som inte kan ersätta bensin- och 

dieselbilen fullständigt även om det inte kommer att vara lönsamt.  Det skulle innebära att 

man får en större erfarenhet av att använda mikroturbiner i bilar och dessutom skapa en 

acceptans och ett igenkännande bland både fordonstillverkare och kunder, vilket är 

nödvändigt för att teknikskiftet ska vara framgångsrikt. 

Vår slutsats är att de tekniska förutsättningar som finns idag kan, med tillräckliga ekonomiska 

resurser, utvecklas till att kunna konkurrera ut förbränningsmotorn som Range Extender. 

Investeringen för att göra detta är dock så stor att det är svårt att motivera utan att en mer 
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djupgående analys av bränslecellens utveckling med avseende på kostnad och tidsram samt 

inblick i den framtida, globala, politiska agendan för fordonsindustrin. 

6.2 Kritisk granskning av eget arbete 

Mycket av den information vi har använt oss av i detta arbete är hämtat från företag som 

tillverkar mikroturbiner. Självklart är denna information färgad av att företagen själva måste 

sälja sin teknik, vilket man som läsare måste vara medveten om.  

Eftersom vi inte själva har haft någon möjlighet att empiriskt undersöka de tekniska data som 

vi återger i denna rapport utan att vi istället har fått förlita oss på andrahandsinformation från 

olika källor finns det en påtaglig risk att mätningarna har skett på olika sätt och därmed också 

en risk för att resultatet kan vara missvisande. Ytterligare en följd av den externa 

informationsinhämtningen är att en majoritet av källorna kommer från USA, och den 

information som ges om den japanska utvecklingen är i bästa fall tredjehandsinformation.   

Vidare bör man fråga sig om det är korrekt att utgå från de värden som de befintliga stationära 

mikroturbinerna uppvisar när man pratar om mobila applikationer. 

6.3 Fortsatt arbete 

Vårt arbete slår fast att mikroturbinen på sikt är konkurrenskraftig med förbränningsmotorn 

som Range Extender i seriehybridbilar. 

För att kunna avgöra ifall det är värt att satsa på denna lösning måste man dels uppskatta 

kostnaden för att föra fram produkten till serieproduktion och dels avgöra om någon annan 

teknik, såsom bränsleceller kan konkurrera ut mikroturbinen i praktiken och då även hur lång 

tid detta tar. Man bör också utreda vilka subventioner som kan väntas från myndigheter samt 

hur dessa påverkar mikroturbinen och andra alternativ på det ekonomiska planet.  

Eftersom ett kandidatarbete är begränsat i tid och resurser och vi har valt att arbeta med en 

bred frågeställning kan det vara intressant att göra en djupare analys av hur en storskalig 

produktion av keramiska mikroturbiner skulle kunna utföras på bästa sätt. Även en grundlig 

undersökning av en mikroturbinlösnings totala verkningsgrad (from well to wheel) med olika 

drivmedel är en intressant del som vi inte har kunnat ta upp.    
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