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Trykkabin som alltid opprettholdt sea level trykk (1 atm)

Ingen problem med:
• Gassekspansjon 

(mage, tarm, tenner, 
medisinsk utstyr)

• Trykkutlikning (øre/bihule )
• Hypoksi
• Trykkfallsyke

• Tyngre fly
• Plass til færre passasjerer
• Økt drivstofforbruk
• Mindre motorkraft
• Økt belastning på flyskroget

- kortere levetid for flyet
- økt fare for trykkabinsvikt

+ –
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Største tillatte høydeeksponering 
i kabinen på jetpassasjerfly

kompromiss
medisinske                       teknisk/økonomiske 

hensyn

StStøørste tillatte hrste tillatte høøydeeksponering ydeeksponering 
i kabinen pi kabinen påå jetpassasjerflyjetpassasjerfly

kompromisskompromiss
medisinske                       teknisk/medisinske                       teknisk/øøkonomiske konomiske 

hensynhensyn

Fastsatt av den internasjonale 
luftfartsorganisasjonen ICAO til:

8 000 fot = 2 438 m    trykk: 753 mb = 75,3 kPa = 0,74 atm

 Galdhøpiggen
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Boeing 737 Original

og C-130 Hercules,

kabinovertrykk ca ½
atmosfære

Lufttrykk marsjhøyde 34.000 fot: ¼ atm
+ Kabinovertrykk: ½ atm
= Trykk i kabinen i 34.000 fot ¾ atm (= 8000 fot kabinhøyde)
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Trykkabin anlegget 
Boeing 767

Boeing 767 med high bypass, turbofan jetmotor
- vesentlig mindre drivstoff forbr, forurensning & støy
- men, mindre tilgjengelig komprimert luft til trykksetting

Boeing  737-100 
fra ca 1970 
(orginalmodellen)

Low bypass jetmotor
- støyende
- høyt drivstoff forbr
- mye forurensning
- men, rikelig med 

komprimert luft
(engine bleed air)
til trykksetting 

50% resirkulasjon av 
HEPA-filtrert kabinluft
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Ventilasjon på
tvers av kabinens 
lengderetning

Boeing 767

50% bleed air

+ 50% resirkulert
luft (HEPA-filter)
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BAe 146

Kontaminert kabinluft?
En potensiell fare ved å bruke 
komprimert luft fra motorene til 
trykksetting, er muligheten for 
kontaminering med oljerester
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Nød O2-panel

Aircondition panel

Trykkabinpanel

Cockpit
737-300
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Kabinovertrykket reguleres av utslippsventilen i 
flyets hale
I auto styres ventilen automatisk, for optimalt
kabintrykk under hele flyturen
I manuell er ventilen åpen, men styres med 
vippebryter

Trykkabin Boeing 737
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KabinhøydeDiff press psiMarsj høyde

8000
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8,35

8000

4200
7,80
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< 7,45

5000

lfe

7,45

737 NG  cabin pressurization

28 000 ft

41 000 ft

18 000 ft

37 000 ft
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Veggstruktur
i jet-

passasjerfly

Konvensjonelle jetpassasjerfly (Boeing 707):
Skroget naglet sammen av spanter & 3 mm aluminiumplater

Betydelig utvidelse av skroget (flere cm) hver gang det trykksettes

28 april 1988, Boing 737-
200, Aloha Airline, Maui, 
Hawaii
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Boeing forsøkte nye konsept i konkurransen med Airbus

Sonic cruiser lansert mars 2001

- høyt og fort (15-20% raskere)

- relativt høyt drivstoff forbruk 

- karbonfiber skrog, bleedless engines

- kansellert i des 02 (krise i internasjonal
luftfart post 9/11, stigende oljepris)

- satset på langsommere, men svært
økonomisk fly: 7E7 (senere kalt 

787 Dreamliner)

Stor interesse for Airbus 380, lansert 
kort tid før Sonic cruiser
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Boeing 787 Dreamliner

- Betydelig bedring av driftsøkonomi, 20% mindre drivstofforbruk

- Passasjerkomfort et konkurransefortrinn, derfor ”Dreamliner”

- Internasjonalt samarbeid om
design og produksjon
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Pleasurable, relaxing & 
healthy cabin environment
Max kabinhøyde 6000 ft /
max flyhøyde 43.000 ft

Relativ fuktighet 20-25%

Vinduene 30% større, synlig 
horisont fra alle seter

LED belysning som natt og dag

Lavere støynivå

Ikke bleed air relatert kabinluft 
kontaminering
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Boeing 787 Dreamliner

Komposittskrogets letthet og styrke gjør det 
enklere å øke kabinovertrykket 

Senkningen av max kabinhøyde 
fra 8000 ft til 6000 ft krever kun en 
forsterkning av skroget tilsvarende 
ca 55 kg 

Tilsvarende endring av max kabinhøyde
i en Boeing 777 (aluminiumsskrog) ville gitt 
vektøkning på nesten 2 tonn 
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Komfort og velvære i simulerte kabinhøyder
Lavtrykkskammerstudie (Boeing/Oklahoma State
University 2004)
• 502 friske forsøkspersoner, aldersgrupper <40, 40-59 & 60-79,

utsatt for simulert kabinhøyde 650, 4000, 6000, 7000 & 8000 ft,
hver eksponering 20 timer

• Kammeret konfigurert som turistklassekabin
• Komfort og velvære vurdert ved høydesykespørreskjema
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Komfort og velvære i simulerte kabinhøyder

JM Muhm et al, New Eng J Med 2007

• Mer ubehag i kabinhøyde 8000 ft enn i lavere høyder
• Høydeeffekten tydelig etter 5 timer
• Tidseffekten tydelig etter 5-11 timer
• Mest plager i aldersgruppen 40-59 år

• Menn mer plaget enn kvinner første 12 timer
Kvinner mer plaget enn menn fra 12 timer

Plagene kom noe senere for gruppe som hadde litt fysisk 
aktivitet (gange på tredemølle 10 min/time) første 9 timer
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JM Muhm et al, New Eng J Med 2007
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” Electric jet”
Motorenes bleed air og pneumatiske 
systemer for trykksetting, deicing, 
motorstarting etc kuttet ut

Erstattet av elektriske system, fra 6 
generatorer (total kapasitet 1160 kW)

- trykkluft til kabinen lages i elektriske
kompressorer med egne inntak for
tilførsel av friskluft

Fordeler:
- Motorene får lavere drivstoff forbr
- Slipper vedlikeholdskrevende bleed

air/pneumatiske system
- Lavere vekt, færre og mer pålitelige

komponenter
- Redusert fare for kontaminert kabinluft
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Første jetpassasjerfly med inertgass sikring av alle 
drivstofftanker
(tankene fylles med N2 etter hvert som drivstoffet brukes opp)

17 juli 1996: TWA Flight 800 (747, NY-Paris) eksploderte i 
13.000 ft over hav, 13 min etter take off. Alle 230 om bord døde.

NTSB: Sannsynlig årsak eksplosjon i ”center wing fuel tank” pga 
oppvarming og antennelse av den brannfarlige luft/bensin 
dampen over drivstoffet 
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Status
• Mer enn 900 fly bestilt (rekord)

• 2,5 år forsinkelse i forhold til opprinnelig leveringsplan

• Første offentlige fremvisning (roll-out) juli 2007

• Første prøveflyging forventet nov 2008

• Første leveranse (All Nippon Airlines) 2009 
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Airbus følger opp

• Airbus 350 redesignet med tanke på økt
passasjerkomfort

• økt bruk av compositt i skroget

• vil antagelig ikke gå for no-bleed air løsning

• første leveranse planlagt 2013


