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Abstract

Transport Simulation for infusion bags - evaluation of
the sustainability of bags against creasing

Fredrik Backlund

In this thesis results from the existing test machines 
that Fresenius Kabi AB, Uppsala, uses today have 
been compared with the complaints that the customers 
returns to the company. By this the differences between 
the damages and holes on the outer pouches of the bags 
could be found.  Two different machines have been used: 
the shaking table and Gelbo Flex tester. The holes on the 
pouches were located by filling them with air and put them 
in water and look for bubbles. A microscope was used to 
find the reasons behind the wear. The dominating types of
wear were creep, abrasive wear and fatigue wear and 
temperature increase makes the bag even more sensitive 
for any type of wear. A new type of equipment was built to 
be able to test the pouches on the shaking table without 
friction heat. These tests showed much better results that 
looked more like the complaints. To reduce the number of
holes, new designs on the outer pouches were tested. 
A better design was found by using tables and 
PUGH-matrix, but some holes were still there. Therefore 
some calculations were made to get more realistic 
parameters so the tests got the same severity as a real 
transport. Some of the parameters were tested to find the 
ones that get results most similar to a real transport. The 
new design was then compared with the old one, to see 
if the difference was big enough to say that the new design 
is better even in this test. The results showed clearly that 
the new design was better.
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Sammanfattning 

Fresenius Kabi AB i Uppsala tillverkar droppåsar med näringslösningar. En av dessa är 

en enkammarpåse med fettemulsion som ska tillföras direkt in i blodet. Påsen med 

vätskan, kallad innerpåse, förvaras i en ytterpåse av plast hela vägen från fabrik till 

kund. Påsarna transporteras till en stor del av världens länder med allt från lastbilar och 

båtar till små flakmopeder de sista sträckorna till sjukhusen.  

Skakningarna och vibrationerna från transporterna gör att påsarna glider runt i lådorna 

de ligger packade i och veckas mot kanterna. Detta leder till ett slitage av plasten och 

syre kan komma in i ytterpåsen och bryta ner produkten som då blir oanvändbar. Påsen 

skickas i sådana fall tillbaka till Fresenius Kabi som reklamation.  

För att underlätta förbättringsarbetet utförs olika tester på företaget. I dagsläget används 

oftast ett skakbord för att simulera en transport och försöka återskapa de hål som finns 

på reklamationerna. Problemet är att dessa tester också ger andra typer av skador och 

hål, vilket gör förbättringsarbetet svårare. Skakningarna i testerna är mycket intensivare 

än en transport, vilket gör att påsarna värms upp. Plast som material är känsligt för 

värme och får lätt ändrade egenskaper av det. I det här fallet blir det känsligare för all 

typ av nötning. Därför behövdes en ny typ av testutrustning, där påsarna inte utsätts för 

uppvärmning.  

En ändring av påsarnas design var också lämplig att göra, då den också påverkar 

påsarnas hållbarhet mot veckning och andra saker den utsätts för. Dessa mål sattes upp 

med tanken att få fram mer underlag till arbetet med att minska antalet reklamationer. 

För att lösa dessa problem har examensarbetet inletts med litteraturstudier och studier 

på den utrustning som fanns på företaget. Resultaten från testerna har jämförts i 

mikroskop med reklamationerna för att se vilka skillnader det var och vad skadorna 

berodde på. Abrasiv nötning, utmattning och krypning var de nötningsfaktorer som 

dominerade och uppvärmning förvärrade säkerligen dessa. Sprickor i svetsarna runt 

påsen och brännhål uppkom också i testerna.  

En enkel utrustning togs fram för friläggning av påsar som ett försök att få bort 

uppvärmningen från skaktestet. I dessa tester uppkom endast sådana hål som anses vara 

transportskador, som också syns bland reklamationerna. Detta visade att den teori om 

uppvärmning som tidigare nämnts stämde även här. Försök gjordes också med olika 

designer på påsarna för att minimera antalet skador och hål i testerna. Tabeller och 

PUGH-matris användes för att hitta den bästa designen att arbeta vidare med.  

Detta var tyvärr inte tillräckligt för att få bort hålen helt, utan beräkningar gjordes också 

på lämpliga frekvenser och tider, för att bättre kunna likställa testerna med en transport. 

Dessa framräknade parametrar har använts i nya tester och jämförts med företagets 

tidigare tester och med reklamationer för att se en eventuell förbättring.  

Ett par parametrar har hittats som fick testresultat mest lika en transport. Antalet hål 

minskade kraftigt och de hål som tidigare dominerat reducerades. Test med dessa 

parametrar har även körts med den gamla designen för att se om skillnaden i resultat 

blev tillräckligt stor för att kunna säga att den nya designen är bättre, vilket den också 

tydligt visades sig vara.  

Nyckelord: Skaktester, mikroskopanalys, påsdesign, testutrustning. veckning  
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1  Inledning 
Det här avsnittet tar upp bakgrunden kring problemet på Fresenius Kabi AB i Uppsala som 

har lett till detta examensarbete, samt dess uppgifter, mål och metoder som kommer att 

användas. 

1.1 Bakgrund 
Fresenius Kabi i Uppsala tillverkar droppåsar med olika näringslösningar. Påsen som det här 

exjobbet kommer att hantera är en 1CB-påse (se Figur 1.1) som innehåller Intralipid, en sorts 

fettemulsion
1
. Droppåsen placeras i en syretät ytterpåse av plast, för att förhindra nedbrytning 

av produkten. Påsarna packas sedan i kartonger för transport. Lådorna transporteras först med 

lastbil till Stockholm, via Brunna, och sedan med lastbil eller fartyg vidare till olika 

destinationer, världen över.   

 

Figur 1.1: 1CB-påse 

Under hela transporten utsätts lådorna för vibrationer och skakningar från transportfordonens 

motorer, från vägen och körningen, samt vattnets rörelser under fartygsfrakt. De här 

skakningarna gör att påsarna glider runt lådorna och veckas mot väggarna, vilket kan leda till 

att de nöts och det blir hål i ytterpåsen. Detta gör att syre tränger in och produkten bryts ner 

och blir oanvändbar. 

Fabriken i Uppsala får in reklamationer på påsar från hela världen med olika problem som de 

analyserar och söker förklaringar till. En av de stora orsakerna till att påsarna nöts och går 

sönder är hantering och transport. Fabriken arbetar ständigt med att förbättra påsarna för att få 

bort dessa skador. För att lättare kunna testa olika förslag på förbättringar utförs skaktester på 

företaget, på avdelningen Application Engineering. 

1.2 Uppgiftsbeskrivning 
I nuläget görs skaktesterna bl.a. på ett skakbord, med lådan fastspänd med spännband. I 

dagens uppsättning utsätts påsarna för flera faktorer samtidigt som kan göra skada, vilket gör 

det svårt att hitta den orsaken till skadornas egentliga uppkomst. Det man därför vill göra är 

att utforma en uppställning som kan utsätta påsarna för bara en eller två av dessa faktorer i 

taget. Genom att bara vecka en påse i taget kan man bortse från friktionsvärmen som 

uppkommer när påsarna ligger på varandra och mot lådans sidor, som är en möjlig orsak till 

dagens skador. Det är även intressant att studera faktorerna veckning och glidning och se 

skillnaden mot dagens resultat.  

                                                 
1
 Fresenius Kabi AB. Intralipid, www.fresenius-kabi.se, (2016-03-24) 
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Den vanligaste skadan på påsarna är att de nöts ut i hörnen under transporten. Det som önskas 

är att utföra tester med olika designer på påsarna i maskinen för att därigenom kunna jämföra 

vad skillnaderna blir mellan dem. På så vis kan man få fram den design på påsen som bäst 

klarar av en riktig transport.   

1.3 Mål 
Målen med projektet är att: 

 Bygga/modifiera och förbättra en testutrustning för att kunna genomföra andra typer 

av tester än idag och som är mer likställda med en transport.  

 Utföra laborativa försök kring veckning och formgivning av påsar med den 

byggda/modifierade utrustningen för att därigenom hitta den form på påsen som bäst 

klarar en transport och därmed minska antalet reklamationer. 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer enbart att hantera 1CB och inga andra produkter kommer att 

undersökas. Endast veckskador som uppkommer av transport kommer att analyseras. 

1.5 Metodik 
Projektet delades in i följande delar: 

 Litteraturstudie 

 Studier på befintlig utrustning, skaktest 

 Studier på befintlig utrustning, Gelbo Flex 

 Framtagning av ny testutrustning (alt. 1) 

 Modifiering av befintlig testutrustning (alt. 2) 

 Förbättring av testutrustning 

 Laborativa försök kring veckning och design 

 Sammanställning av resultat 

 Rapport 

För att bättre kunna sätta sig in i hur situationen ser ut idag kring påsar, skador och tester, 

började examensarbetet med en litteraturstudie. Litteratur hämtades både från internet och 

från de rapporter och dokumentation som finns inom företaget. Även kurslitteratur inom 

material och konstruktion kom att användas. Den information som sågs relevant skrevs in i 

rapporten under teoriavsnittet 2.1. Anställda på företaget var också ofta till hjälp genom svar 

på frågor kring tester och reklamationer. 

Nästa steg var att göra studier med den utrustning som finns idag, för att få en större inblick 

av hur påsarna testas idag och dess resultat. Studier gjordes på både skakbordet (skakningar i 

x-led med justerbar frekvens)
2
  och på Gelbo Flex (maskin för veckning av plastfilm med 

skruvrörelse)
3
. Resultaten av dessa studier jämfördes sedan med den litteraturstudie som 

tidigare gjorts, samt med de reklamationer som kommer tillbaka till Fresenius Kabi. Dessa 

studier och jämförelser finns i kapitel 3-Studier av befintlig utrustning och 4-Testresultat mot 

reklamationer. 

                                                 
2
 Jonas Berglund (2014). Instruktion till skakbord SM-30 Control. Internt dokument. Uppsala: Fresenius Kabi; 

Dok. Nr: 216008/2.  
3
 Marlene Haglöf-Dahlin (2014). Instruktion till Gelbo Flex Tester 5000ES. Internt dokument. Uppsala: 

Fresenius Kabi; Dok. Nr: 219843/1 
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Efter studierna fortsatte arbetet med den att ta fram den nya typen av testutrustning. Det här 

steget hade två alternativ:  

 

Alternativ 1: Ta fram en helt ny testutrustning 

Alternativ 2: Modifiera den befintliga utrustningen för nya typer av tester 

 

Detta började med en konceptgenerering för att få fram olika lösningsförslag. När ett koncept 

valts skulle arbetet med att modifiera utrustningen börja. Men först togs en enkel variant fram 

för att se om arbetet var på rätt väg. Tanken var sedan att konstruera en riktig uppställning, 

men då detta inte ansågs nödvändigt, fortsatte arbetet istället med nästa steg. Utrustningen 

förbättrades sedan en aning, hela tiden med målet att få så verklighetstrogna tester och resultat 

som möjligt.  

 

När den förenklade utrustningen fungerade på ett bra sätt gick arbetet över till att utföra tester 

i utrustningen. Laborativa försök gjordes kring veckning och design på påsarna, med tanken 

att se vad som behövde ändras på påsarna för att uppnå ett bättre resultat än idag. Olika 

varianter av påsar testades och jämfördes. Dessa kan hittas i kapitel 5-Nya tester. En design 

valdes med hjälp av en PUGH-matris och annan jämförande diskussion. Även beräkningar 

kring frekvenser och tider på testerna gjordes för att bättre kunna likställa dessa tester med en 

riktig transport. Beräkningarna återfinns i kapitel 6-Skakinställningar. Därefter fortsatte de 

laborativa försöken för att hitta mer rimliga testparametrar (kapitel 7-Fortsatta tester med nya 

inställningar). Resultaten sammanställdes och arbetet avslutades med en rapport.  
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2 Nulägesanalys 
Som påsarna testas idag uppstår flera olika sorters skador och hål. Alla skador är dock inte 

önskvärda att se eftersom de så sällan påträffas bland de reklamationer som Fresenius Kabi 

får in.  

 

De vanligaste skadorna från testerna kommer från utmattning/veckning av påsen när den 

glider runt i lådan, andra är från nötning mot kartongens botten och lock eller mot de andra 

påsarna. Men de skador som är mest intressanta här är de hål som kommer från att påsen 

glider mot kartongens sidor och veckas upprepade gånger. Att skadan uppkommer kan bero 

på många olika faktorer. För att få mer förståelse för hur plasten påverkas under testerna 

behövs lite teori kring plaster och olika nötningsfaktorer. 

2.1 Teori 
Som avsnitt 1.1 nämner så utsätts vätskepåsarna för mycket skakningar och vibrationer från 

dess transporter, vilket gör att ytterpåsen åker runt i lådan och skadas av nötning och 

veckning. 

De skador eller hål som uppkommer kan bero på flera olika saker. De vanligaste typerna av 

nötning av polymerer inom det här området är abrasion, adhesion och utmattning
4
. Några av 

dessa, men även några andra möjliga faktorer, kommer att tas upp i detta avsnitt.  

2.1.1 Abrasiv nötning 

När det sker en förlust av material från en yta och det blir kvar märken kallas det för nötning. 

Det kan ske på många olika sätt, t.ex. genom rivning, utmattning eller andra typer av brott.  

Abrasiv nötning betyder att ett hårdare material, kanske spetsigt, repar en mjukare yta.
5
 Om 

det är en spets som repar en yta, måste den spetsen vara hårdare än ytan och klara sig bättre 

mot nötning. Annars riskerar den själv att bli nött.
6
 

2.1.2 Adhesiv nötning 

Adhesion sker under i princip varje fall av nötning av polymerer. Därför går det inte riktigt att 

bortse från detta vid tester av olika plaster. Adhesiv nötning sker när två ytor rör sig mot 

varandra. De börjar då skapa bindningar mellan de olika kontaktpunkterna och om ytorna då 

fortsätter att röra sig kommer dessa bindningar att brytas, antingen i den nya bindningen eller 

någon annanstans. Om den då bryts på ett annat ställe, kommer material från den ena ytan att 

flyttas till den andra och därmed har det uppstått ett slitage.
7
  

2.1.3 Utmattning 

Utmattning av ett material betyder att det utsätts för upprepade påfrestningar och slutar med 

att sprickor uppkommer eller att andra typer av brott sker i materialet.
8
 Utmattning av 

polymerer är mer komplicerade än metaller, eftersom polymerer är viskoelastiska. Av en 

periodiskt varierad töjning, vilket det blir i ”topparna” när plasten veckas, med en konstant 

                                                 
4
 D. Cheneler & J. Bowen. Degradation of polymer films. Soft Matter, 2013, 9, s. 348 

5
 M. Haglöf Dahlin’s examensarbete (2015) Fabricating a method for the reproduction of transportation 

damaged outer pouches. Uppsala Universitet s. 7se S. Jacobsson (1958) & S. Högmark. (1943). Tribologi: 

friktion, smörjning och nötning.  Liber (1996) Stockholm. ISBN 91-634-1532-1 
6
 E. Gustavsson’s Master Thesis (2013) Investigation of friction between plastic parts. Göteborg, Chalmers 

Universitet 
7
 M. Haglöf Dahlin s.7 se S. Jacobsson & S. Högmark 

8
 Nationalencyklopedin. Utmattning, www.ne.se, (2016-03-29) 

http://www.ne.se/
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amplitud blir det en periodiskt varierande spänning med en minskande amplitud. Dessutom 

bidrar den inre dämpningen som sker i materialet samt den dåliga värmeledningsförmågan till 

en ökad uppvärmning, vilket också påverkar materialets egenskaper.  

 

För utmattningsförsök brukar Wöhlerdiagram (se Figur 2.1) användas (spänning mot antal 

belastningscykler) för att kunna se hur många cykler som kan tillåtas för produkten, med en 

bestämd belastning och frekvens.
9
  

 

Figur 2.1: Exempel på ett Wöhlerdiagram 

Dock har polymerer sådana speciella egenskaper som så lätt påverkar materialets hållfasthet 

(detta beskrivs mer i 2.1.5)vilket gör att det inte går att använda ett sådant likadant diagram. 

Alla data kring utmattning från polymerer måste dessutom alltid användas med försiktighet, 

eftersom det i princip inte går att säga säkert hur materialet kommer att reagera just den 

gången. Materialet kan få en uppvärmning bara på ett litet område, vilket kan leda till en 

termisk utmattning. Hos polymerer behöver heller inte ett utmattningshaveri bero på ett brott i 

materialet, utan det kan också betyda att styvheten i materialet har minskat så mycket att det 

inte längre går att använda.
10

 

2.1.4 Krypning 

Krypning i ett material innebär dislokationsrörelser eller diffusion av atomer. En dislokation 

kan beskrivas som ett extra plan med atomer inne i kristallstrukturen, men som avslutas mitt i 

den (se Figur 2.2). När materialet utsätts för spänningar kommer dislokationen att byta 

atomplan. Om det inte stoppas av något på vägen, kommer den att gå genom hela materialet 

och det blir därmed en permanent förändring i strukturen.
11

 

 

Figur 2.2; Principskiss av dislokation (Bild hämtad från www.wikipedia.se (2016-06-04), 

sökord: Dislokation metallurgi) 

                                                 
9
 E. Ullman. (2010). Materiallära, 14 ed, Liber, 2003, Stockholm (ISBN 978-91-47–05178-6) s. 409 

10
 IVF Industriforskning och utveckling AB (2002). Dynamisk hållfasthet, lotsen.ivf.se, (2016-03-24) 

11
 E. Ullman (2010). s. 24 
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En krypning kan beskrivas som ett förlopp i tre stadier, där det första är en viskoelastisk 

töjning, det andra en viskös krypning och i det sista accelererar krypningen och 

spänningsvitning uppstår (p.g.a. en inre porbildning) och till slut blir det ett brott
12

 (se 

Figur 2.3; Krypkurva för en polymer. (Bild hämtad från www.enacademic.com (2016-06-07), 

sökord: Creep deformation)). Till skillnad mot utmattning kan krypning alltså ske över en 

längre tid, t.ex. med en konstant spänning, istället för upprepade belastningar, eller bara 

genom en temperaturförändring.  

De viskoelastiska egenskaperna innebär att en kombination av utmattning och krypning gör 

att materialets livslängd (innan brott) påverkas av både belastningens frekvens och dess 

medelnivå.
13

 

 

Figur 2.3; Krypkurva för en polymer. (Bild hämtad från www.enacademic.com (2016-06-07), 

sökord: Creep deformation) 

2.1.5 Temperaturinverkan 

Polymerer har särskilda egenskaper som lätt kan påverka dess hållfasthet mot utmattning och 

andra påfrestningar. Egenskaperna kan ändras snabbt bara beroende på fuktighet och 

temperatur. Polymerer har dålig värmeledningsförmåga, vilket betyder att det tar lång tid för 

värmen att transporteras genom materialet och ut igen. Detta gör att en uppvärmning på ett 

litet område kan leda till en termisk utmattning eller att kurvan för spänningsnivån skjuts 

nedåt. Det betyder alltså att det redan vid en lägre spänning är risk för att ett brott ska ske, 

även om det är samma antal belastningscykler.
14

  

2.1.6 Anknytning till projekt 

Dessa olika teorier kring nötning kan återfinnas i såväl reklamationer som tester. De 

vanligaste typerna av hål som ses från reklamationer och tester är brännhål, hål i ett område 

med delaminering, hål med flikar och hål i veck.  

En typisk reklamationsskada har hål i ett veck, vilket beror på ren utmattning av materialet. 

Hål med flikar och delaminering syns mer på de olika testerna som utförs på företaget. Dessa 

hål antas bero på både utmattning och nötning. Då påsarna under ett test utsätts för konstanta 

skakningar och glider runt i lådan, blir de med stor sannolikhet känsligare för all typ av 

nötning eftersom de värms upp och inte hinner svalna mellan de korta intervallen. Därför blir 

hålen lite annorlunda än reklamationerna.  Det händer även att det blir brännhål i testerna, 

vilket bör bero mest på uppvärmningen som sker, kombinerat med friktionsnötning mot låda 

och påsar. En frilagd påse skulle förmodligen komma undan denna uppvärmning. 

                                                 
12

 Ibid. s. 400 
13

 IVF (2002). Dynamisk hållfasthet, (2016-03-24) 
14

 E. Ullman. (2010). s.409 

http://www.enacademic.com/
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Om påsen hamnar i ett böjt eller veckat läge utsätts den också för krypning. Detta kan ske 

både i transporter och i tester, men i testerna blir den känsligare då den samtidigt blir 

uppvärmd. Detta påskyndas av snabb veckning med utmattning eller nötning. 

2.1.7 Transportberäkningar 

För att hitta parametrar som är lämpliga att använda i testerna kan två olika formler användas. 

För att likställa en transport med ett test använde S. Wallin Basquins formel (se Formel 2.1), 

där testet kortas ner men ska behålla sin totala stränghet. Med denna formel är det då möjligt 

att beräkna vilken tid som är lämplig att ställa in på testet.  

𝑡𝑗

𝑡𝑡
= (

𝐺𝑟𝑚𝑠,𝑡

𝐺𝑟𝑚𝑠,𝑗
)

𝑘

 (Formel 2.1)
 15

 

  

där Gj är accelerationen och tj är tiden i transporten, samt Gt och tt är motsvarande i testet. k är 

en konstant som varierar med olika material som testas.  

För att sedan hitta frekvensen som bör användas med den framräknade tiden används Formel 

2.2:  

𝐺 =  
2𝜋2×𝐹2×𝐷

𝑔
 (Formel 2.2)

 16
 

där G är den normaliserade accelerationen (samma som Gt i Formel 2.1), F är frekvensen, D 

är slaglängden och g är gravitationskonstanten 9.81m/s
2
. 

  

                                                 
15

 S. Wallin’s Master Thesis (2015) Optimization of Transport Simulation for Infusion Bags. Uppsala 

Universitet. s.9 
16

 Ibid. s.7 
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3 Studier av befintlig utrustning 
För att få en bättre inblick i hur dagens tester ser ut och vad de ger för resultat ska två olika 

testutrustningar användas. Den ena är ett skakbord som skakar lådor med flera vätskepåsar 

staplade på varandra och den andra är en maskin som är till för att vecka själva plastfilmen 

som används som ytterpåse (ingen vätskepåse är med i detta försök). Dessa två tester ger olika 

typer av skador, då det är olika faktorer som är inblandade i nötningsprocessen.  

3.1 Skakbord 
Skakbordet ”Edmund Bühler SM-30 Control” är en av testutrustningarna som används på 

avdelningen Application Engineering. Denna var den bästa utrustningen som företaget hade 

för ett flertal år sedan och därefter har man hängt kvar vid den. Men den kan skapa sådana 

skador och hål på påsarna som efterliknar de reklamationer som bedöms som transportskador 

på ett tillräckligt bra sätt för att den ska få vara kvar.  

För att hitta de eventuella hålen görs ett bubbeltest. Det går ut på att spruta in luft i påsen med 

en nål och sedan sänka ned den i vatten, vilket gör att luften tränger ut genom hålen och det 

syns då tydligt var hålen är. Ett reklamationshål brukar vara 400-600µm stort
17

, vilket då är 

den storlek som eftersträvas i testerna. De hål som uppkommer i skaktesterna som utförs i 

förbättringsarbetet kan dock bli allt mellan 100 och 2000 µm stora
18

.
 
 

3.1.1 Beskrivning av skakbord 

Skakbordet används huvudsakligen för att skaka lådor med produkter för att kunna utvärdera 

olika koncept på ytterpåsar.
19

 Lådan spänns fast med spännband i ramverket (syns längst bak i 

Figur 3.1) och den kan då inte förflytta sig i något led i förhållande till bordet. När lådan är 

fastspänd och testet ska påbörjas ställs först tiden in som testet ska köras och sedan 

frekvensen på skakningarna, sett i antal slag per minut, vilket brukar räknas om till Hz med 

Formel 3.1. Vanligtvis används frekvensen 4.5 Hz och tiden 1.83 h.  

𝑓 (𝐻𝑧) = 𝐼 (𝑠𝑙𝑎𝑔/𝑚𝑖𝑛) 60 (𝑠)⁄  (Formel 3.1) 

där f är frekvensen och I är intensiteten på svängningarna. 

Detta test brukar ge flera typer av skador på ytterpåsarna. Dels uppkommer veck av 

skakningarna, vilket gör att materialet spricker som följd av utmattning och dels blir det 

skador från innerpåsen och kartongen som kan bero på friktionsnötning eller skarpa kanter. 

Det händer även att svetsen runtom spricker upp, ofta då i rivanvisningen, vilket är den lilla 

uppklippningen där det är tänkt att riva upp påsen. 

 

Figur 3.1; Skakbordet Edmund Bühler SM-30 Control 

                                                 
17

S. Wallin. (2015), s. 11 
18

 J. Berglund. (2016). Fresenius Kabi AB, Uppsala (Muntlig information) 
19

 Jonas Berglund (2014)  
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3.1.2 Begränsningar  

Det är svårt att få till precis likadana skador som en verklig transport. Frekvensen är ställbar 

mellan 1 och 5 Hz, vilket ger ett litet spann till att variera denna efter behov och använda den 

frekvens som ger mest verklighetslika skador, trots den icke varierbara slaglängden. Dock är 

standard att köra med 4,5 Hz
20

, av historiska skäl. Frekvensen drogs nämligen upp av den 

anledningen att få påsarna att röra sig mer, för att få skador mer lika reklamationerna.
21

  

3.1.3 Tester och resultat 

I det första testet som gjordes användes en låda direkt från lagret. I lådan var det staplat sex 

påsar 1CB i två staplar med vardera tre påsar omlott (se Figur 3.2). Lådan spändes fast på 

skakbordet och tiden 1 h 50 min (1.83 h) och frekvensen 270 slag/min (4.5 Hz) valdes. 

Resultatet blev att fyra av sex påsar gick sönder, varav tre veckskador (två på samma påse). 

 

 

Figur 3.2: Påsarnas läge i lådan 

I testet skadades fyra påsar av sex (två med irrelevanta skador). Tre veckhål uppkom, ett i det 

övre hörnet (se Figur 3.3) och två nere vid capsen, vilket är de två portarna på innerpåsen.  

 

Figur 3.3: Hål från skaktest 

Bara med ögat syns att detta ganska stora och avlånga hålet från skaktestet har några veck 

som leder upp till hålet, men utmattning ser inte ut att vara den avgörande faktorn för det här 

hålet. Plasten runt hålet påminner mer om plast som har smält över ett ljus, där all värme är 

koncentrerad på en punkt och plasten rullas upp lite grann.  

Det syns också att det är små områden med olika nyanser, som ett vågmönster i materialet, 

som också påminner om smält och därmed deformerad plast. Det ser även ut som att det fattas 

lite material som skulle ha passat i hålet, eller att plasten har krympt upp lite runt hålet, precis 

som plast gör när den smälter. 

                                                 
20

 J. Berglund. (2016). (Muntlig information) 
21

 J. Henriksson (2016). Fresenius Kabi AB, Uppsala (Muntlig information) 



Examensarbete: Transportsimulering för påsar – utvärdering av påsars hållbarhet mot veckning  

10 

 

 

Figur 3.4: Mikroskopbild på Figur 3.3 (90°). Linjalen visar 2179 µm. 

I Figur 3.4 syns fliken som det svarta området som pekar nedåt. Områdena med olika nyans 

syns över hålet som misstänks vara smält material. Detta stöds också av tidigare rapport av S. 

Wallin
22

. Hålet är större än de vanliga som kommer in som reklamationer.
23

 

En annan påse i samma test fick ett mindre hål som inte liknar det i Figur 3.3 så mycket. 

Plasten ser inte smält ut här, utan är mer uppsprucken med flera veck som leder fram till hålet 

(se Figur 3.5). Det är också en del spetsiga, ojämna flikar med väldigt små bitar hängande och 

utstickande åt alla håll. Det ser dessutom ut som att ett lager av plasten har lossnat runt hålet 

(delaminering). 

 

Figur 3.5: Veckhål från skaktest, mikroskopbild t.h. Linjalen visar 890 µm. 

Det här hålet beror med stor sannolikhet på utmattning med delaminering och flikar. Inget 

tecken på smält plast eller någon abrasiv nötning syns här, utan hålet har spruckit upp. Detta 

hål är också väldigt likt de reklamationer som är typiska transportskador, fast större.
24

  

Det svaga svarta området till höger i Figur 3.5 är det som ser ut som lager, vilket enligt Sofie 

Wallins rapport kan det vara material som har nötts mot något annat och delaminerats.
25

 Det 

svarta närmast hålet är flikar, som syns tydligare med ögat. Denna storlek av hål är väldigt lik 

vanliga reklamationer.  

                                                 
22

 S. Wallin (2015) s. 12 
23

 I. Snitsaryeva. (2016). Fresenius Kabi AB, Uppsala (Muntlig information) 
24

 I. Snitsaryeva. (2016), (Muntlig information) 
25

 S. Wallin (2015) s. 11  
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3.2 Gelbo Flex 
”Gelbo Flex Tester 5000ES” är en annan maskin som finns på företaget. Den används inte för 

att skaka lådor med påsar, utan är till för att testa hållbarheten på plastfilmer som används till 

ytterpåsar till de olika produkterna.  

För att hitta skadorna här går det inte att göra ett bubbeltest eftersom hålen är för små för att 

vattnet skulle gå igenom dem. Därför svetsas först filmen ihop till en påse med en impulssvets 

(en maskin för att snabbt lägga på svetsar på påsar) och fylls sedan med ”Red Dye”, vilket är 

en tunn röd vätska som kan tränga igenom mindre hål än vatten, ner till 20µm
26

. Sedan dras 

en pappershandduk över påsen för att se om pappret blir rött någonstans, vilket alltså betyder 

att det är hål där. 

3.2.1  Beskrivning av Gelbo Flex 

För att göra ett test med den här maskinen behövs först en bit plastfilm. Denna skruvas fast 

som en cylinder i de slangklämmor som syns i Figur 3.6. För att köra igång Gelbo Flex’en 

väljs först antal repetitioner av rörelsen och sedan frekvensen av denna. Maskinen kommer då 

att göra en skruvrörelse inåt 440° (se Figur 3.6 uppe th) och sedan trycka ihop filmen en bit 

(se Figur 3.6 nere th). Detta görs upprepade gånger, tills det valda antalet cykler har nåtts. Det 

här testet ger långa veck på filmen, en del spänningsvitning och även områden med 

delaminering längs vecken.  

 

Figur 3.6: Gelbo Flex Tester 5000ES. Uppe th. visar Steg 1 i testet med vridning (dock bara 

ca 180° i bild). Nere th. visar Steg 2 där filmen också är hoptryckt.   

3.2.2 Begränsningar 

I den här testutrustningen uppkommer nästan bara långa veck och inga brännskador från 

friktion eller något sådant som kan kopplas till uppvärmning av materialet. Tyvärr går det inte 

att ställa in någon slaglängd eller liknande, utan bara frekvens och antal repetitioner. 

Dessutom är det bara veckning av själva plastfilmen som kan analyseras här, eftersom ingen 

innerpåse eller kartong är inblandad i testet. Detta kan förstås ha både för- och nackdelar, men 

då tanken är att testa filmens förmåga att klara veckning är det en bra metod. Dock skapas 

inga skarpa kanter i vecken, som det gör i lådorna under en riktig transport, vilket betyder att 

resultaten inte stämmer helt överens med de verkliga transporterna. Det blir inte heller lika 

snabba och hårda veckningar som i skaktestet, eftersom den här veckas av att den vrids och 

trycks ihop istället för att snabbt slå emot en kant och veckas.  

  

                                                 
26

 Unn Harsem. Red Dye – Magnaflux. Internt dokument. Uppsala Fresenius Kabi; 2008, Dok. Nr. 208079/1 
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3.2.3 Tester och resultat 

Fyra olika tester gjordes i detta test (se Tabell 3.1). Tre av dem kördes med frekvensen 50 

c/min men med olika antal repetitioner för att se hur stor skillnad det blev beroende på hur 

många gånger filmen veckas. Den sista kördes med en lägre frekvens men med samma antal 

repetitioner som test 3 för att se om bara frekvensen gör någon skillnad. Bara en film testas 

per testomgång. 

Tabell 3.1: Tester med Gelbo Flex 

 Frekvens Repetitioner Skador 

Test 1 50 c/min 2500 st. Mycket veck, vertikalt och horisontellt, mycket 

delaminering, mycket småveck, ett hål 

Test 2 50 c/min 1500 st. Ganska mycket veck, vertikalt och horisontellt, 

delaminering, småveck, två hål 

Test 3 50 c/min 300 st.  Veck, mest vertikalt, mindre delaminering, lite 

småveck, inga hål 

Test 4 25 c/min 300 st. Veck, mest vertikalt, mindre delaminering mindre 

områden, lite småveck, inga hål 

 

Det var mycket delaminering längs med vecken (se Figur 3.7) och i de två första testen 

hittades något enstaka hål i filmen. Dock var de väldigt svåra att se, även med mikroskop. 

Vecken verkar skapas tidigt i testerna och delamineringen och vitning likaså. Däremot verkar 

hålen inte bildas förrän efter ett större antal repetitioner. Detta är inte fallet på 

reklamationerna, där hålen kan bildas utan delaminering och vitning. Det som syntes var att 

nötning hade skett vid delamineringen. Det var ingen kännbar uppvärmning efter testet. 

Det blev heller ingen nämnvärd skillnad mellan test 3 och 4. Den enda skillnaden var en aning 

mindre områden delaminering på test 4, men knappt märkbart. En större skillnad var väntad, 

men detta kan bero på antalalet cykler. Skillnaderna verkar bli större efter ett större antal 

repetitioner. Om antalet ökas, bör också skillnaderna mellan frekvenserna bli större. Det är 

dock inget som kommer att testas mer, eftersom tester med denna utrustning inte ger 

tillräckligt intressanta resultat. 

 

Figur 3.7: Veck och delaminering på plastfilm efter Gelbo Flex-test 

  



Examensarbete: Transportsimulering för påsar – utvärdering av påsars hållbarhet mot veckning  

13 

 

4 Testresultat mot reklamationer 
De resultat som fås av testerna stämmer inte helt överens med reklamationerna som skickas 

tillbaka till Fresenius Kabi. Skadorna och hålen är inte alltid helt likadana (se exempel på 

detta i Figur 4.1) och faktorerna bakom dessa antas vara olika. För att kunna se vad som 

behöver ändras från dagens utrustning för att efterlikna reklamationerna bättre behövs en 

jämförelse mellan de skador som uppkommer under testerna och de skador som hittas på de 

reklamerade produkterna för att försöka utreda faktorerna som ligger bakom dessa skador. 

 

Figur 4.1: T.v. hål reklamation, i mitten hål från skaktest och t.h. hål från Gelbo Flex (Den 

röda linjen markerar delamineringen i bilden t.h.). 

4.1 Skador från reklamationer 
En stor del av de reklamationer av 1CB som kommer in idag beror på att ytterpåsen är skadad. 

Den vanligaste orsaken till dessa skador är nötning under transporten, men även svetsen 

runtom är ett problem.
27

 De vanligaste hålen är veckhål. 

En vanlig transportskada som fås in som reklamation (se Figur 4.2) har ofta enstaka veck som 

leder upp till hålet och hålen är ofta 400-600 µm
28

 (Dock har detta projekt fått några mindre 

hål också). Hålen har ofta små flikar istället för delaminering och ser sällan smälta ut runtom. 

De är också mer uppspruckna som av utmattning men har ibland en vass spets vid hålet som 

är känsligare för friktion eftersom ytan som nöts är mindre. 

 

Figur 4.2: Reklamationsskador. T.v. 327 µm, t.h. 134 µm. 

Hålen i Figur 4.2 är mitt i en veckning och har små flikar runt. Ingen av hålen ligger direkt på 

en vass spets och det är ingen delaminering, vilket betyder att det inte kan ha orsakats av 

friktionsuppvärmning eller nötning. De här hålen har sannolikt uppkommit av utmattning 

längs vecken.   

                                                 
27

 Maria Jungnelius. Annual report: Complaints plant Uppsala and plant Brunna 2015. Internt dokument. 

Uppsala: Fresenius Kabi; 2016. Dok. Nr. 222851/1 
28

 S. Wallin (2015) s. 11 
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4.2 Skador från tester 
Skadorna från Gelbo Flex är inte jämförbart med reklamationerna. Det blir mycket 

delaminering av nötning på ett större område men hålen (som är väldigt små) har inga flikar 

som reklamationerna. Det ser ut som att nötning från det egna materialet har varit mer aktiv 

här för att skapa hålen. Först veckning när plastfilmen vrids och sedan nötning när den trycks 

ihop och skrapar och gnuggar mot det egna materialet. Detta kan visserligen beskrivas som 

utmattning, men blir inte på samma sätt som på skaktesterna, eftersom filmen här pressas ihop 

så mycket mer än påsen veckas i skaktestet. 

Skakbordets tester är mer intressanta då de kan bli ganska olika. De har ibland ett mer smält 

utseende runt hålen, eller flikar med ett större område med delaminering runt. Vissa är ganska 

lika reklamationerna, men testerna får ofta större eller bredare hål. Hålen är dessutom sällan 

belägna mitt i ett smalt veck, utan istället på en nött, inte så vass, ”spets”.  

Testerna har även fått en del hål mitt på påsen, både uppe och nere, vilket inte är lika vanligt 

att se på reklamationer. De hålen är liknande de som är i hörnen och bör därför bero på 

samma sak. Det som dock är värt att notera är att hålen som blir i hörnen på påsen, både i test 

och på reklamationerna, nästan alltid var i lådans hörn. Det leder misstankarna till lådans 

långsida, om den spelar in i nötningen. Efter testerna kan också någon påse ligga kvar med ett 

veck med en ganska vass spets mot lådans långsida, vilket stöder den teorin ytterligare. 

Dessutom är lådan ofta skrapad längs långsidorna minst lika mycket som kortsidor och botten. 

Det är alltså mycket spruckna svetsar, smält material men också veckhål i testerna.  

4.3 Faktorer 
Dessa skillnader kan bero på att i dagens utrustning och tester på skakbordet är det omöjligt 

för plasten att hinna svalna av, då den konstant skakas, veckas och glider i lådan. Som avsnitt 

2.1.5 tog upp påverkas materialets egenskaper mycket av en uppvärmning. Det blir då 

känsligare för all typ av nötning och skadas lättare.  

Testerna har mer delaminering runt hålen, vilket tyder på att de har utsatts för nötning/ 

utmattning och hårda smällar. De har ofta större hål och har ibland ett smält utseende runt 

hålen, vilken tyder på en uppvärmning av materialet, varpå det blir känsligt för nötning. Även 

delamineringen bör ske lättare vid en uppvärmning. Reklamationerna har ofta mindre hål 

längs ett veck eller ibland på en vass spets, utan delaminering, vilket betyder att hålen har 

bildats utan mycket nötning och hårda smällar och kanske istället p.g.a. att vecket har 

utmattats eller att den spetsiga kanten nötts direkt mot kartongen. En spetsig kant nöts lättare 

än en planare eftersom ytan är mindre. De kan också ha mattats ut av veckningar då de ibland 

ser uppspruckna ut, men då utan uppvärmning.  

Delamineringen i testerna skulle också kunna bero på krypning i materialet, som börjar med 

små porer (spänningsvitning) och slutar med en större ”bubbla” i plasten som då lättare 

skadas av nötning eftersom det är ett tunnare lager. Varför det mest uppstår i testerna är dock 

okänt, men uppvärmningen kan vara en bidragande faktor.  

En annan skillnad kan också vara att påsen åker in med en större kraft i lådans sida under 

testen, vilket i så fall skulle göra att vecken tillförs en högre och hastigare spänning och 

hinner inte riktigt ta emot all energi så snabbt. Under en transport får påsen mycket troligt 

olika kraftiga veckningar eftersom skakningarna i en transport hela tiden är olika stora. Det 

betyder att de kraftigaste smällarna inte sker lika tätt, vilket gör att påsen ”hinner med” att 

fördela spänningen bättre.  
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En skillnad i total tillförd energi skulle också kunna vara en faktor, men eftersom testerna är 

så mycket kortare än transporterna blir det en konstig jämförelse, även om det går att få till 

ungefär lika många veckningar. En kraftig smäll behöver inte ge samma resultat som tre små, 

även om den totala energin blir lika stor, speciellt över en så lång tid som en transport. 

Den sista faktorn som är mer uppenbar är tiden, vilket alltså avspeglar hur många stötar påsen 

får. Denna tid går dock att räkna på, hur lång tid ett test bör vara i förhållande till den riktiga 

transporten (mer om detta i kapitel 6-Skakinställningar). 

4.4 Ändringar till nya tester 
Skillnaden mellan tester och reklamationer är alltså att uppvärmningen i testerna gör plasten 

känsligare för all typ av nötning och utmattning, vilket dels gör andra typer av hål och dels 

mer delaminering än reklamationerna, som oftare verkar bero mest på ren utmattning utan 

uppvärmning. 

Det som är önskvärt med en ny typ av utrustning är att få bort den uppvärmning av materialet 

som sker i dagens tester. Om denna uppvärmning inte är med i testet är det möjligt att det går 

att skapa sådana hål som är mer lika de reklamationer som kommer tillbaka till Fresenius 

Kabi, dvs. hål som beror mer på bara utmattning. 
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5 Nya tester 
I detta kapitel kommer nya typer av tester att göras från de slutsatser som drogs från det förra 

kapitlet om Testresultat mot reklamationer. Syftet är att hitta ett sätt att testa påsarna som ger 

resultat som är mer lika reklamationerna. När detta är gjort går arbetet över till påsarnas 

design och form för att hitta en annan design som klarar veckning bättre.  

5.1 Tester utan uppvärmning 
Detta avsnitt visar två olika tester där några faktorer till uppvärmning har tagits bort, för att 

kunna se hur stor skillnad det blir i resultat. 

5.1.1 Syfte 

Syftet med detta steg av projektet är att ta fram en utrustning som ska kunna hålla i enbart en 

påse under ett test. Om en påse är frilagd från övriga påsar och fraktkartong är det möjligt att 

bortse från friktionsvärmen som uppstår i dagens testutrustning. Om detta visar sig kunna 

skapa hål som efterliknar reklamationerna bättre, kan slutsatsen dras att uppvärmningen i 

dagens tester är den faktor som ligger bakom de mindre liknande hålen i testerna.  

5.1.2 Material och metod 

Arbetet började med en enkelt byggd ställning till skakbordet som fungerar för att testa bara 

veckning av en påse, för att se om det var på rätt väg. Påsen sattes fast på skakbordet med tejp 

och en vägg byggdes upp bredvid skakbordet. När skakbordet sattes igång krockade påsen då 

mot väggen och veckades. Det här bör alltså få bort en del av uppvärmningen och friktionen 

från det ordinarie skaktestet. På kartongen fästes också ett papper för att minska friktionen 

mellan påse och vägg ytterligare.  

Samtliga tester här kommer att göras på handtagssidan (den övre sidan, där det är tänkt att 

hänga upp påsen när den används på sjukhusen), då det är den sidan som allra oftast får hål. 

Det är även där veckhålen hittas på reklamationerna. Tiderna varieras lite för att se en 

eventuell skillnad. 

5.1.3 Tester och resultat 

Försöken börjar med flera tester med frilagd påse och sedan görs även test där enbart 

ytterpåsen jämförs med en hel påse. Av detta är det möjligt att dra slutsatser om ytterpåsen. 

Test 1 – Frilagd påse 

Det första testet kördes i 1 timme med frekvens 3,3 Hz, alltså ungefär halva tiden av ett 

vanligt test och ca 75 % av frekvensen. Resultatet blev ett hål i ett veck, utan delaminering 

och flikar. Det var alltså ganska likt ett av de vanliga hålen på reklamationerna, förutom att 

hålet var större än de brukar vara (strax över 1000µm).  

Påsarna i försök 2, 4, 5 och 6 kördes med 4,5 Hz under en timme. Påse 2 fick ett väldigt 

typiskt reklamationshål som var 349 µm långt och låg mitt i ett veck, utan tecken på smält 

material, flikar eller delaminering. Påse 4 fick inga hål, bara några veck och påse 5 fick ett hål 

som var 180 µm mitt i ett veck, utan andra synliga orsaker än utmattning. Påse 6 fick ett 

veckhål, väldigt typiskt reklamationshål. 
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Försök nummer 3 kördes med 4.5 Hz i 1 h 50 min. Resultatet där blev två hål i varsitt veck, 

med en aning delaminering.  

Alla hålen var högt uppe på påsen, strax under svetsen. Alltså den vanligaste placeringen för 

hål både i tester och på reklamationer (se Tabell 5.1 för en sammanställning av resultaten). 

Tabell 5.1: Sammanställning av resultat, frilagd påse 

 Vanlig 

design 

Antal testade påsar 6 

Antal hål 6 

Antal veckhål 6 

Antal hela påsar 1 

Antal veckhål/påse 1 

Test 2 – Hel påse vs. ytterpåse 

I det här testet jämfördes en påse med en ytterpåse på skakbordet. Båda påsarna sattes fast 

med tejp på skakbordet och kördes in i väggen i 1 h med 4,5 Hz (samma uppställning som det 

tidigare testet). Det här gav endast skador på den hela påsen. Det blev totalt tre hål, varav två 

var lika reklamationerna. Ytterpåsen blev för mjuk för att få riktiga veck, utan innerpåsen.  

För plastfilmstest är Gelbo Flex bättre, även om den inte visar ett helt bra resultat. Fler tester 

med denna uppställning är inte värt att göra.  

5.1.4 Analys 

Försök nummer 1, 4 och 5 i test 1 fick alla väldigt typiska transport-/ reklamationsskador. 

Alla tre hål såg ut att bero enbart på utmattning eftersom inga tecken på nötning eller 

uppvärmning/smält material hittades. Nummer 3 hade en aning delaminering, men mycket 

mindre än de vanliga testerna brukar ha. I övrigt väldigt likt reklamationshål. Dessa fem tester 

med frilagd påse visar att ett test bara med veckning och med bara en påse ger resultat som är 

mer lika reklamationerna än de vanliga testerna. Det är alltså uppvärmningen som påverkar 

resultaten i lådorna.  

Det andra testet (test 2), tillsammans med resultatet från Gelbo Flex och med en kort analys 

med blotta ögat visar att det är innerpåsen som redan innan testen/ transporterna formar påsen 

på ett sådant sätt att den veckas och går sönder. Ytterpåsen får en sådan form som passar 

veckningen perfekt och gör att veckningen också sker på ett visst ställe på ytterpåsen (se Figur 

5.1). Detta bör betyda att det går att styra var veckningen ska ske bara med påsarnas design. 

Nästa steg blir då att göra en förändring av påsarna för att försöka göra dem mindre sårbara. 
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5.2 Tester - Ändring av påsar 
De nya testerna har visat att uppvärmning påverkar påsarnas hållbarhet mot veckning och att 

påsarnas design och form avgör var vecken hamnar och därmed var hålen bildas. Cirklarna i 

Figur 5.1 visar var hålen oftast hamnar. Det syns tydligt att ytterpåsen redan är lite veckad i 

mitten och i hörnen. I hörnen är det också ibland skarpa kanter redan innan testet har körts.  

 

Figur 5.1: Vanliga placeringar av hål 

5.2.1 Syfte 

Syftet med de här testerna är att se om det blir någon skillnad på hålen och deras placering 

genom att ändra ytterpåsens design.  

5.2.2 Material och metod 

För att flytta veckningen och eventuellt genom detta få bort hålen behöver påsen designas om. 

Men först gjordes en lite bättre ställning till påsarna, eftersom tejpen ibland lossnade under 

testen. Till det användes en gammal pärm som hållare och påsarna sattes fast med en stark 

tejp inuti den. Sedan spändes hela pärmen fast i skakbordet med spännband (se Figur 5.2). 

Påsarna kunde då inte röra sig och det blev ingen uppvärmning av det. Tiderna kommer att 

varieras lite för att se en eventuell skillnad.  

 

Figur 5.2: Uppställning för friläggning av påsar 

5.2.3 Tester och resultat 

Flera olika designer kommer här att testas och analyseras för att till slut kunna dra slutsatser 

om vad det är som ligger bakom skadorna och vilken design som kan motstå dessa bäst. 
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Design 1 – svetsade hörn 

I det här testet användes impulssvetsen för att lägga på några extra svetsar i hörnen (se Figur 

5.3). På ena påsen svetsades flera bredvid varandra för att förstärka hela hörnet (påse 1), men 

på den andra svetsades bara en rand och hörnen skars bort (påse 2). Översidan svetsades på 

båda.  Testet kördes i 1 h med 4.5 Hz.  

 

Figur 5.3: Ritad bild av testpåse med svetsade hörn. Ringen visar hålets placering. 

Resultatet blev ett hål i ett veck, längre ner än vanligt och inga andra veck ledde fram till det. 

På den andra blev det ett väldigt litet hål längs med svetsen uppe, där innerpåsen låg emot en 

aning. Kan ha nötts mer av den anledningen. 

Samma test kördes igen med nya påsar, men i 1 h 50 min. Resultatet där blev att ena påsen 

höll helt, medan den andra fick två veckhål, med lite delaminering runt. Båda hålen hade 

samma placering som första försöket (se Figur 5.3), men till höger och på varsin sida (över- 

och undersida). Den andra påsen hade dock likadana skador som där påse 1 hade hål. Det 

tredje testet fick inga hål i ena påsen och ett veckhål och ett hål i sprucken svets i den andra. 

Dessa sex tester visar att veckens placering går att styra med svetsränder, eftersom alla 

veckhål blev längre ner än i de vanliga testerna och reklamationerna (se Tabell 5.2 för en 

sammanställning av resultaten). 

Tabell 5.2: Sammanställning av resultat, frilagd påse, 2 

 Vanlig 

design 

Design 1 

Antal testade påsar 6 6 

Antal hål 6 6 

Antal veckhål 6 4 

Antal hela påsar 1 2 

Antal veckhål/påse 1 0,67 

Design 2 - Svetsade hörn och sidor 

Det här är likadant som det förra testet med svetsar i hörnen men med tillägget svetsar längs 

med sidorna. Den första fick ett hål i mitten uppe, vilket inte är den typ av hål som 

eftersträvas här. Den andra fick ett litet hål i ett veck längre ner från hörnet utan andra veck 

runt om (se Figur 5.4). Testet kördes i 1 h med 4.5 Hz 
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Figur 5.4: Litet veckhål 

Testet kördes igen med likadana påsar. Resultatet där blev att en påse höll helt, fast 

innerpåsen gick sönder, och den andra fick två hål i varsitt veck. Likt en transportskada, dock 

med lite delaminering. Det första vecket var beläget några cm under hörnet, men inte lika 

långt ner som i testet ”Svetsade hörn”. Det andra hålet var i andra hörnet, nära svetsen. Kan 

bero på att innerpåsens hörn var uppvikt, vilket bildade ett konstigt område för veckning.  

Det tredje testet fick två hål, varav ett var hål mitt i en svets och borde ha stoppats. Det andra 

var ett tveksamt veckhål precis vid svetsen. Mikroskopanalyser är också svåra att göra i 

svetsarna eftersom de blir så ojämna.  

Med de här sex testerna syns att svetsen fortfarande flyttar ner vecken och hålen från hörnen, 

men har inte lyckats få bort hålen helt. De små veckhålen är även fortfarande lika 

reklamationerna. Det positiva med svetsar på sidorna är att hålen som uppkommer utanför den 

pålagda svetsen inte kommer att påverka innerpåsen, eftersom syre inte kan ta sig in (se 

Tabell 5.3 för en sammanställning av resultaten). 

Tabell 5.3: Sammanställning av resultat, frilagd påse, 3 

 Vanlig 

design 

Design 1 Design 2 

Antal testade påsar 6 6 6 

Antal hål 6 6 6 

Antal veckhål 6 4 3-4 

Antal hela påsar 1 2 1 

Antal veckhål/påse 1 0,67 0,5-0,67 

Design 3 – Insvetsade hörn och sidor 

Då de senaste testerna visade sig kunna flytta ner vecken med svetsar men inte stå emot 

hålbildning, testades här att svetsa in hörnen och sidorna så att de blir ”tjockare” och 

eventuellt mer stryktåliga. En påse svetsades runtom hela och hörnen (se Figur 5.5) och den 

andra bara den övre kanten. På den övre kanten svetsades också en rand ner mot mitten som 

ett försök att få bort hålen där. Testet kördes i 1 h med 4.5 Hz 



Examensarbete: Transportsimulering för påsar – utvärdering av påsars hållbarhet mot veckning  

21 

 

 

Figur 5.5: Påse med insvetsade hörn och sidor.  

De röda linjerna visar påsens dubbelvikning. 

Det visade sig att ett hål blev precis på en av innerpåsens kanter på den första påsen och på 

den andra längre ner från hörnet. Test nummer två, med bara den övre kanten invikt på båda 

påsarna fick hål i hörnets vikning på ena och ett veckhål längre ner på den andra. Det tredje 

testet fick ett veckhål och ett hål i svetsen (se Tabell 5.4 för en sammanställning av 

resultaten). 

Vid närmare undersökning sågs tydligt att när påsen trycks mot väggen, trycks hörnet in och 

det bildas en spets längre ner som åker fram och tillbaka, vilket gör som ett veck i påsen. När 

det har pågått ett tag kan det spricka upp och eventuellt bli flikar eller lite delaminering 

(härefter kallat tryckveckshål). Detta kan bli bättre i skaktest med låda, eftersom påsen i detta 

test pressas väldigt hårt mot väggen. Dessutom ges inte påsen möjlighet att ta ut kraften på 

hela påsen, eftersom den sitter inpressad ganska hårt i sin ställning. I låda hade hela påsen 

kunnat fördela kraften bättre än i detta test.  

Tabell 5.4: Sammanställning av resultat, frilagd påse, 4 

 

 

Vanlig 

design 

Design 1 Design 2 Design 3 

Antal testade påsar 6 6 6 6 

Antal hål 6 6 6 7 

Antal veckhål 6 4 3-4 3 

Antal hela påsar 1 2 1 0 

Antal veckhål/påse 1 0,67 0,5-0,67 0,5 

Det är inte så stora skillnader mellan de tre nya designerna, kanske delvis pga. de få testerna. 

Det är dock större skillnad mellan de nya designerna och den gamla. Därför fortsätter arbetet 

på denna grund. De delade poängen på Design 2 är pga. den tveksamma bedömningen av ett 

av hålen.  
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5.2.4 Analys 

Dessa tre försök fick lite olika resultat. För att få en översikt av resultaten sammanfattades 

testernas resultat i en tabell (se Tabell 5.5), med kommentarer och poänggivning.  

Tabell 5.5: Översikt över tester med frilagda påsar 

Test frilagd påse Poäng Kommentar 

Design 1 2 Mest veckhål, någon spricka i svets.  

Design 2 2- Visade ganska bra resultat. De konstiga hålen i andra testet 

berodde med stor sannolikhet på de bortklippta hörnen. Värt 

att jobba vidare på. 

Design 3 2 OK resultat, några veckhål, några hål längs svets och i 

hörnvikning.  

Poängsättning: 1= Irrelevanta hål, 2= Veckhål, 3= Inga veckhål.  

Det första testet med svetsade hörn visar att vecken och hålens placering går att ändras med 

svetsränder. Tre av sex påsar fick hålen längre ner än normalt och några av de sista fick ett hål 

uppe vid den nya svetsen, som låg emot innerpåsen en aning. Detta är ett tillräckligt bevis för 

att den här designen är bättre än den vanliga påsen. Dock fick testet som pågick 1 h 50 min 

lite delaminering, i övrigt ett typiskt reklamationshål. Därför valdes 1 h som tid för övriga 

tester.  

Nästa test med svetsar på sidorna visade en aning bättre resultat. Då den inte visat sig sämre 

och svetsar uppe på påsen (också tidigare) visat bättre resultat kommer sidosvetsen att 

fortsätta användas till ett eventuellt motbevis kommer. Dessutom eftersom svetsen uppe 

hjälper en del mot veckning/nötning, skulle en svets på sidorna kunna hjälpa mot nötning från 

lådans långsidor som är en misstänkt bidragande faktor till nötning i skaktesterna med låda.  

I det tredje testet visades att invikta hörn inte är så bra, eftersom det blir för mycket vikta 

kanter som korsar varandra, vilket skapar skarpa kanter som spricker upp. Därför gjordes 

övriga tester enbart med invikt övre kant. De veckhål som kom hade en förklaring (se slutet 

av 5.2.3, Test – Insvetsade hörn och sidor).  Detta visade alltså ett liknande resultat som det 

första testet, bortsett från hålen i vikningarna i hörnen. Dock verkar den invikta kanten ta upp 

lite av kraften som påsen utsätts för när den krockar med väggen. En enkel PUGH-matris (se 

Tabell 5.6) visar några punkter som påverkade valet av design. 

Tabell 5.6: PUGH-matris för hjälp av designval 

 Design 1 Design 2 Design 3 

Lätt att göra Referens - - 

Få hål Referens S S 

Veckhål dominerande Referens + + 

Den första påsen ”Svetsade hörn” är här satt som referens. De andra ges sedan ”+”, ”-” eller 

”S”, vilket betyder ”Bättre än -”, ”Sämre än -”, eller ”Samma som referens”. Detta är ett 

snabbt sätt att se vilken design som har mest fördelar. Dock är inte faktorerna tilldelade någon 

vikt, vilket gör att de mer viktiga faktorerna kan tyckas tas ut av flera mindre viktiga. Därför 

måste resultatet ses över mer än att räkna antal + och -. I detta fall blir resultatet väldigt jämnt, 

men eftersom den första faktorn spelar minst roll om påsen tas i produktion kan den här 

räknas bort, vilket gör att Design 2 och 3 är bättre än referensen med ”+” på veckhål. Därför 

tas de vidare till nästa matris (se Tabell 5.7) 
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Tabell 5.7: PUGH-matris 2 för designval 

 Design 2 Design 3 

Lätt att göra Referens - 

Få hål Referens S 

Veckhål dominerande Referens + 

Även här är resultatet jämnt. Med den första faktorn ”Lätt att göra” borträknad igen vinner 

Design 3 - ”Insvetsade hörn och sidor”. Dock är det väldigt små marginaler mellan dessa 

resultat, men det är ändå den grund som finns att arbeta vidare på. Det viktiga är att det är en 

skillnad mot den vanliga designen. Därför kommer den här påsen (se Figur 5.6) testas i 

skaktest med låda. 

 

Figur 5.6: Design 3. Observera vikningen vid påsens överkant. 

5.3 Skaktester med låda – Design 3 
I detta avsnitt kommer några lådor att testas. Lådorna är packade med påsar med den design 

som i förra avsnittet valdes att gå vidare med.  

5.3.1 Syfte 

Efter de senaste testerna blev det dags att testa med en hel låda igen. Syftet här är att se om 

Design 3 ger resultat mer lika en transport i ett skaktest med låda än originalpåsen. Som det 

syns i Tabell 5.5 får påsarna ganska lika poäng. Design 3, med svetsade sidor, hörn och 

dubbelsvetsad övre kant är dock den som känns mest rimlig att köra då den tycks ha tagit 

emot krockarna bäst och är mest lovande, även om den tar lite längre tid att göra än de första 

designerna. 
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5.3.2 Material och metod 

Dessa skaktest är alltså helt vanliga, med sex påsar staplade i en låda. Ingen friläggning eller 

uppsatta väggar. Skillnaden är bara påsens design. Lådan spänns som tidigare fast i 

skakbordet med spännband. Dessa test kördes i 1h 50 min med 4.5 Hz för att kunna jämföras 

med de vanliga testerna i lådor.  

5.3.3 Tester och resultat 

Låda 1 

Resultatet blev väldigt bra, även om tre påsar hade hål. De två nedersta påsarna hade hål, 

varav ett var tydlig nötning mot botten, vilket dock inte är något problem i en riktig transport. 

Den andra hade ett hål i ett veck. En annan påse, högst upp i stapeln, hade hål precis uppe på 

vikningen, där innerpåsen också låg emot. Detta hade förmodligen inte hänt om vikningen 

gjorts bättre.  

Låda 2 

Det förra testet visade sig vara bra, men behöver kompletteras en aning. Det här testet ska ha 

en plastfilm i botten och upp på väggarna för att minska nötning från lådan. Påsarna kommer 

också att vikas och svetsas noggrannare, då detta inte var perfekt i det förra testet. 

Plasten visade sig vara för klen då den var helt söndernött i hörnen. För påsarna gick det inte 

heller bra då det var hål i 5 av 6 st. Ett var ett veckhål, två var tydligt nötta mot lådan och de 

sista två hade nötts sönder mot innerpåsens kant.  Även om det här testet fick fler hål än det 

förra, är det bara ett veckhål. De andra har nötts mot lådan eller mot innerpåsen, vilket nästan 

aldrig syns på reklamationerna. Därför visar testet ett ganska bra resultat ändå. 

Låda 3 

Ytterligare ett test gjordes i låda, nu även med hörnen invikta och svetsade. Dessutom 

förkortades lådan ca 1 cm med några kartongskivor. Det slutade med hål i fem av sex påsar, 

varav fyra var precis i vikningen av hörnet och den sista strax under. Bara ett av hålen var ett 

var ett veckhål (se Tabell 5.8 för sammanställning av alla resultat från dessa tre tester).  

Tabell 5.8: Sammanställning av resultat, låda 

 

 

  

 Vanligt test  

(4.5 Hz, 1.83h) 

Antal testade påsar 18 

Antal hål 13 

Antal veckhål 3 

Antal hela påsar 5 

Antal veckhål/påse 0,17 



Examensarbete: Transportsimulering för påsar – utvärdering av påsars hållbarhet mot veckning  

25 

 

5.3.4 Analys 

En kort sammanfattning av resultaten med kommentarer samt poänggivning kan ses i Tabell 

5.9. Diskussionen utgår från dessa resultat. 

Tabell 5.9: Översikt över skaktester i låda, Design 3 

Test i låda Poäng Kommentar 

Låda 1 3 Bra resultat, inga veckhål, bara ”testskador” (inget som syns 

på reklamationerna) 

Låda 2 2 OK resultat, men sämre än det första. Ett veckhål, två 

brännhål och två pga. innerpåsen (irrelevanta hål) 

Låda 3 2 Sämre resultat, även om det bara var ett veckhål här också. 

De vikta hörnen visade sig vara väldigt dåliga mot veckning 

då fyra av dem hade gått sönder där. 

Poängsättning: 1= Många veckhål, 2= Få veckhål, 3= Inga veckhål  

Här får hål förekomma (men helst inte) eftersom detta test är hårdare än de frilagda påsarna, 

men inga veckhål bör bildas. I Tabell 5.9 syns att Låda 1 är den som fick bäst resultat, även 

om den också kunde ha varit bättre.  

I det första testet blev det inga veckhål, vilket är mycket bra. Några få andra skador uppkom, 

men det är inget som behöver analyseras så mycket mer eftersom de skadorna endast 

uppkommer i tester och aldrig på reklamationerna. Detta test var också det som visade sig 

vara bäst. Påsen som användes verkar alltså klara sig bra mot veckhål även i ett skaktest i 

låda, som är nästan dubbelt så långt. Därför är resultatet av det här testet väldigt bra.  

Det andra testet fick lite sämre resultat. Det var ett veckhål och flera andra hål. Dock är det 

okänt varför hålen pga. innerpåsen kom just här. Plasten i lådan kan hur som helst inte ha 

orsakat det. Ett OK resultat. 

Det sista testet fick ett resultat med bara ett veckhål, men de invikta hörnen visade sig inte 

vara bra alls. Fyra påsar fick hål i den vikningen. Varför den var så dålig är okänt, men det 

kommer inte att undersökas vidare, då det var så tydligt sämre resultat. Det är också okänt om 

den förkortade lådan påverkade resultatet något i någon större utsträckning 

Som slutsats visar den nya påsen mycket bättre resultat, både i test med frilagd påse och i 

skaktest i låda. Dock uppkommer fortfarande skador i skaktest med låda, vilket bör lösas. 

Därför kommer nästa steg bli att försöka få fram bättre inställningar till skaktesterna. 

I de här testerna kom också ett svagt bevis på en tidigare teori kring långsidesnötningen. 

Samtliga påsar i alla tre tester i låda hade svetsar på sidorna, men ingen fick nötningshål längs 

långsidan, där det ibland var hål på de vanliga skakbordsstudierna. Lådan var skrapad av 

påsen, men påsen hade inga större skador. Det är alltså möjligt att den extra svetsen får bort 

det problemet. Om det ändå skulle gå hål finns också den inre svetsen som skyddar 

innerpåsen från att komma i kontakt med syre.   
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6 Skakinställningar 
En låda med den nya designen på påsarna visar alltså bättre resultat än en låda med en vanlig 

påse, men det vore fortfarande önskvärt att göra tester som liknar en riktig transport mer. 

Därför är det bra att räkna ut vilka frekvenser och tider som egentligen passar ihop för ett test. 

6.1 Vanligt skaktest 
 En transport till ett sjukhus i Kina är ca 3500 km bara med lastbil

29
, vilket är den del 

av transporten som har mest skakningar. Om genomsnittshastigheten är 70 km/h tar då 

resan: 

 

𝑡𝑗  (ℎ) =  
3500 (𝑘𝑚)

70 (
𝑘𝑚
ℎ

)
= 50 (ℎ) 

 

 Enligt S. Wallin blir Grms, j= 0,22 g m/s
2
, från vad hon själv definierar som ”Median of 

all longitudinal and lateral Gj values” för tabeller över Fresenius Kabi’s transporter.
30

  

 k=2 rekommenderas för “packaging testing”
31

  

 Ett normalt test på Fresenius Kabi pågår i 1.83 timmar 

För att räkna ut Grms,t används Formel 2.1: 

𝑡𝑗

𝑡𝑡
= (

𝐺𝑟𝑚𝑠,𝑡

𝐺𝑟𝑚𝑠,𝑗
)

𝑘

 

Grms, t blir då (benämns härefter som ”omskrivning av Formel 2.1”) 

𝐺𝑟𝑚𝑠,𝑡(𝑔 𝑚 𝑠2)⁄ = √
𝑡𝑗

𝑡𝑡 
× 𝐺𝑟𝑚𝑠,𝑗(𝑔 𝑚 𝑠2)⁄ = √

50 ℎ

1,83 ℎ
× 0,22(𝑔 𝑚 𝑠2)⁄ = 1,15(𝑔 𝑚 𝑠2)⁄  

För att räkna ut frekvensen som ska användas i testet används Formel 2.2:  

𝐺 =  
2𝜋2×𝐹2×𝐷

𝑔
  

Slaglängden D är uppmätt till 0,047 m på skakbordet som används för testerna. 

Detta ger (benämns härefter som ”omskrivning av Formel 2.2”): 

𝐹 =  √
𝐺𝑡(𝑔 𝑚 𝑠2)⁄ × 𝑔(𝑚 𝑠2)⁄

2𝜋2 × 𝐷(𝑚)
 =  √

1,15(𝑔 𝑚 𝑠2)⁄ × 9,81(𝑚 𝑠2)⁄

2𝜋2 × 0,047(𝑚)
= 3,49 𝐻𝑧  

  

                                                 
29

 Ibid s. 23 
30

 Ibid s. 22 
31

 D. Shires. On the Time Compression (Test Acceleration) of Broadband Random Vibration Tests. Packaging 

Technology and Science. 2011 24: p. 78 
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3.49 Hz är ganska mycket lägre än den vanliga frekvensen som körs idag på skaktesterna (4.5 

Hz). Detta skulle då kunna vara en förklaring till de skador som inte beror på veckning och 

som enbart syns i testerna, dvs. inte vanligtvis syns i reklamationerna. Med för hög frekvens 

blir kraften när påsen träffar väggen större, vilket direkt påverkar plastens hållbarhet mot 

veckning. Dessutom ökar uppvärmningen, vilket gör påsen ännu mer känslig för nötning och 

veckning. Dock får frekvensen inte heller vara för låg, eftersom risken då finns att påsarna 

inte rör sig alls i lådan. Som det står i 3.1.2 drogs frekvensen upp av anledningen att påsarna 

skulle röra sig mer och få skador mer lika reklamationerna. 

6.2 Förkortat skaktest 
För att få ner testtiden till 1 timme kan först ett nytt 𝐺𝑟𝑚𝑠,𝑡 räknas ut med en omskrivning av 

Formel 2.1: 

𝐺𝑟𝑚𝑠,𝑡 (𝑔 𝑚 𝑠2)⁄ = √
50 (ℎ)

1 (ℎ)
× 0,22 (𝑔 𝑚 𝑠2)⁄  = 1,56 (𝑔 𝑚 𝑠2)⁄  

Detta skulle då med en omskrivning av Formel 2.2 ge frekvensen: 

𝐹 =  √
1,56(𝑔 𝑚 𝑠2)⁄ × 9,81(𝑚 𝑠2)⁄

2𝜋2 × 0,047(𝑚)
= 4,06 𝐻𝑧  

Det är dock inte rekommenderat att ha så stora skillnader i tidsförhållandet. Max 

rekommenderat förhållande är 5.
32

 Men de här inställningarna är ändå intressanta att jämföra 

med de andra framräknade frekvenserna och de gamla inställningarna. Ju fler tester desto 

lättare blir det att hitta de bästa parametrarna. Med denna frekvens är risken inte lika stor att 

påsarna står still i lådan, men det är självklart att de rör sig mindre. Dock verkar frekvensen 

behöva minskas eftersom uppvärmningen nu ses som ett stort problem. 

6.3 Innventias tester 
Innventia, vilket är ett externt testlab för Fresenius Kabi, använder k=5 och testtiden 2 

timmar. Det ger Gt = 0,42 (g m/s
2
) i deras tester.

33
  Med skakbordet skulle i så fall frekvensen 

bli med en omskrivning av Formel 2.2: 

𝐹 =  √
0,42(𝑔 𝑚 𝑠2)⁄ × 9,81(𝑚 𝑠2)⁄

2𝜋2 × 0,047(𝑚)
= 2,11 𝐻𝑧  

Om denna frekvens är rimlig är svårt att svara på eftersom Innventias övriga beräkningar inte 

finns tillgängliga. De anger också att frekvensen de använder är 3-200 Hz
34

 eftersom de kör 

med varierad frekvens och räknar ut ett Grms utifrån det, så parametrarna i deras tester är inte 

helt lika de ovan använda.  Det är dock tydligt att frekvensen i denna uträkning blir lägre än 

den standardfrekvens på 4,5 Hz som används på skakbordet.  

                                                 
32

 D. Shires (2011) 
33

 S. Wallin’s Master Thesis (2015) Optimization of Transport Simulation for Infusion Bags. Uppsala 

Universitet se Lisbet Frycklund. Innventia Standard STD 40-10. Standard. Stockholm: Innventia AB; 2010.  
34

 S. Wallin (2015) se Lisbet Frycklund (2010) 
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6.4 Sänkt frekvens – kortare tid 
Den vanliga frekvensen som använd för skaktester är 4.5 Hz. För att den frekvensen ska gå att 

använda behöver tiden som testet körs vara kortare, för att kunna likställas med en transport. 

Med Formel 2.2 fås att 

𝐺𝑟𝑚𝑠,𝑡(𝑔 𝑚 𝑠2)⁄ =  
2𝜋2 × 4.5 (𝐻𝑧) 2 × 0,047 (𝑚)

9,81(𝑚 𝑠2)⁄
=  1,915 (𝑔 𝑚 𝑠2)⁄  

Formel 2.1 visar 

50 (h)

tt (ℎ)
= (

1,915(𝑔 𝑚 𝑠2)⁄  

0,22 (𝑔 𝑚 𝑠2)⁄
)

2

 

tt blir då 

𝑡 𝑡 (ℎ) =  50 (ℎ) √
1,915 (𝑔 𝑚 𝑠2)⁄

0,22 (𝑔 𝑚 𝑠2)⁄
⁄ = 0,66 ℎ 

0.66 timmar, eller ca 40 minuter, är mycket kortare än de 1.83 timmar som används idag, med 

frekvensen 4.5 Hz. Eftersom tiden idag är ungefär tre gånger så lång som den bör vara, är det 

inte konstigt om det blir mer skador på testerna. Som nämnt i 6.2 är det dock inte 

rekommenderat att förkorta ett test så mycket, men det visar ändå att testerna är alldeles för 

långa för den höga frekvensen. 

6.5 Sammanfattning 
Då dessa uträkningars resultat skiljer sig ganska mycket från dagens tester är det intressant att 

testa flera olika av dessa frekvenser. Den som är mest intressant att testa är den första i 6.1, 

”Vanligt skaktest”, eftersom den uträkningen inte har grund från någon annans test, utan är 

framräknat från verkliga siffror från Fresenius Kabi’s transporter och rekommendationer 

kring tester av det här slaget. Dock utgår de siffran från den vanliga tiden för tester som 

används. Den näst mest intressanta siffran är den i ”Sänkt frekvens – kortare tid”, eftersom det 

då är möjligt att jämföra resultaten mellan att minskning av tid och frekvens. För att få en bra 

bild av detta och hitta den värden och parametrar som passar detta test bäst behövs alltså flera 

olika tester. 

Samtliga uträknade siffror är lägre än den vanliga frekvens som används i dagens tester. Detta 

bör alltså betyda att den höga frekvensen idag bidrar till de skador som ses i testerna. Om den 

dras ner en bit är det möjligt att det problemet försvinner, eller åtminstone minskar. 
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7 Fortsatta tester med nya inställningar  
Då det i föregående kapitel kom fram uträknade, teoretiskt rimliga, frekvenser ska dessa testas 

med ett skaktest med låda för att se om det är den återstående orsaken till de skador som 

uppkommer i testerna. Men först gjordes ett test med frilagd påse för att se om det var på rätt 

väg. 

7.1 Test – Frilagd påse sänkt frekvens – Design 3 
I detta avsnitt testas en frilagd påse med några av de nya framräknade parametrarna. 

7.1.1 Syfte 

Syftet med det här testet är att se om den första uträknade frekvensen i kapitel 6-

Skakinställningar ger några resultat som skiljer sig från testerna med den vanliga frekvensen 

som används för skaktest (4.5Hz) 

7.1.2 Material och metod 

I testet användes en frilagd påse, som krockade mot en vägg. Uppställningen är samma som i 

5.2 - Tester - Ändring av påsar, med pärmen som ställning. Påsen hade den ”nya designen” 

med svetsade sidor och hörn, samt invikt övre kant. Testet kördes i 1 h 50 min och på 3.5 Hz, 

de parametrar som användes och hittades i 6.1. 

7.1.3 Test och resultat 

Både bubbeltest och Red Dye användes för att undersöka påsen i det första testet, men inga 

hål hittades. Några små skador som påminner om de veckhål som brukar komma i dessa tester 

fanns, men det hade alltså inte blivit hål. Vecken var på samma ställe, men de var mindre och 

framförallt färre.  

Det andra och tredje testet blev också bra. Tredje påsen höll helt, men den andra fick ett 

veckhål med lite delaminering.  

7.1.4 Analys 

Detta är första gången det inte blir hål i en frilagd påse med den här designen. För att bevisa 

en skillnad behövs fler tester, men det var en bra början. Det var dessutom färre skador än de 

tidigare frilagda påsarna. Detta kan eventuellt bero på den sänkta frekvensen, eftersom påsen 

inte veckas lika fort och klarar av att stå emot utmattning. Tidigare kördes de allra flesta 

testerna i bara 1 timme, så den här påsen utsattes ändå för betydligt fler veckningar, även om 

den sänkta frekvensen minskar det antalet en aning.  

Påsarna i de andra testen klarade sig ganska bra. Två av tre påsar klarade sig alltså helt och en 

fick ett veckhål som liknade en transportskada, med lite delaminering. Detta visar alltså bättre 

resultat än testerna med frilagda påsar med högre frekvens (4.5Hz).  Därmed kan slutsatsen 

dras att en sänkt frekvens ger bättre resultat. Självklart är det inte bra om testet är för snällt så 

ingen påse går sönder, men parametrarna fungerar i teorin och en påse av tre gick sönder, 

vilket då liknar en transport mycket bättre än de vanliga testerna. 
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7.2 Test i låda sänkt frekvens – Design 3 
I detta avsnitt testas de nya parametrarna med lådor på skakbordet. 

7.2.1 Syfte 

Syftet med de här testerna är att se om de uträknade frekvenserna i kapitel 6-Skakinställningar 

ger några resultat som skiljer sig från skaktesterna med låda med den vanliga frekvensen på 

4.5 Hz.  

7.2.2 Material och metod 

Hela lådor, direkt från lagret, kommer att användas. Lådorna innehåller alltså sex påsar 

staplade i två högar, precis som de skickas iväg till kund. Det är alltså precis samma 

uppställning som ett vanligt skaktest. Påsarna kommer dock ha den nya designen ”Design 3” 

och frekvensen kommer att sänkas. Dessa test kommer att köras i 1 h 50 min med 3.5 Hz, som 

uträkningen för vanligt skaktest visade.  

7.2.3 Tester och resultat 

Låda 1 fick hål i fem av sex påsar. Tre av dem var hål i ett tryckveck, som beskrevs i 5.2.3, ett 

var ett vanligt veckhål och det sista berodde på innerpåsen eller dålig svetsning. Tveksamt 

resultat, då det är svårt att säga om tryckveckshålen bör räknas eller inte. Den sänkta 

frekvensen gjorde hur som helst inte färre antal hål.  

Låda 2 fick fyra hål. Tre hål berodde på dålig svets mot innerpåse och en var ett hål i ett 90° 

hörn av pålagda svetsar. Ganska annorlunda resultat mot det första testet. 

Låda 3 fick bäst resultat med bara tre hål (se Tabell 7.1 för en sammanställning av 

resultaten).. Två av hålen var dessutom på utsidan av den pålagda sidosvetsen och syret skulle 

därför ha stoppats från att ta sig in till innerpåsen om svetsen hade varit bättre gjord. Ena hålet 

var bränt (se Figur 7.1). Det tredje hålet var väldigt stort, längs med sidan och berodde helt 

säkert på långsidesnötning (se Figur 7.2). 

 

Figur 7.1: Bränt material. Hålet är det mindre av de ljusare områdena, till höger. 
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Figur 7.2: Långsidesnötning. Det är tydligt hur påsen ligger emot kanten. Skrapmärken syns 

även på väggen av lådan som vitt pulver. 

 

Tabell 7.1: Sammanställning av resultat, låda, 2 

 Vanligt test  

(4.5 Hz, 1.83h) 

Lägre frekvens 

(3.5 Hz, 1.83h) 

Antal testade påsar 18 18 

Antal hål 13 12 

Antal veckhål 3 4 

Antal hela påsar 5 6 

Antal veckhål/påse 0,17 0,22 

7.2.4 Analys 

Tryckvecken uppkommer alltså även i test med låda. Dessa syns aldrig i reklamationerna, 

men de har heller inte synts i de vanliga skaktesterna. Därför kommer en misstanke att det 

trots allt är designens fel och inte uppställningens fel som användes i test för frilagda påsar. 

Det är inte heller den vikta överkantens fel, eftersom dessa hål ”flyttades” ner från hörnen 

redan när svetsränderna började läggas på i 5.2.  

Den enda egentliga skillnaden mot de vanliga testerna med 4.5 Hz och den vanliga designen 

är att det mest är veckhål/ tryckveckshål och inte spruckna svetsar eller uppbrända hål. 

Uppvärmningen kan därför ha dragits ner en aning med den sänkta frekvensen, men hålen 

kommer ändå, om än på ett annat sätt. Frågan är om dessa nya hål skulle uppkomma i en 

transport. Men en önskan är att inte få så många hål överhuvudtaget i testerna med de nya 

frekvenserna, tiderna och designerna. Därför är resultatet inte helt bra ändå. En sak att notera 

är att tryckvecken inte dominerade i testerna i 5.3, vilket de nu gjorde i det första testet.  

Låda 2 och 3 fick väldigt annorlunda resultat mot Låda 1, vilket har varit ovanligt i de här 

testerna. Låda 3 var den som fick bäst resultat. Hålen här berodde egentligen på att svetsarna 

som lades på inte var tillräckligt täta. Om de görs i produktionen kommer det att bli mycket 

bättre svetsar.  

Detta gav mycket bra resultat, förutom det första testet där det var flera veckhål. Det bör inte 

bli sådana stora skillnader, men överlag visade testen bra resultat eftersom de flesta hålen inte 

skulle ha varit några problem om svetsarna gjorts i en riktig produktion. Men det vore 

intressant att se skillnaden på om tiden istället kortas ner.   
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En annan intressant sak är skillnaden mellan dessa tester och de med frilagda påsar. 

Resultaten är egentligen ganska lika, men det som syns tydligt är att långsidesnötningen finns 

med i lådtesterna. Också innerpåsen har påverkat mer, men denna faktor bör kunna fås bort 

med bättre mått och svetsar. 

7.3 Test i låda kortare tid – Design 3 
I detta avsnitt fortsätter testerna med låda med fler av de framräknade parametrarna från 

kapitel 6. 

7.3.1 Syfte 

Syftet med dessa test är att se om tiden kan göra någon skillnad på resultaten, jämfört med de 

vanliga testerna och de senaste med sänkt frekvens. 

7.3.2 Material och metod 

Hela lådor kommer att användas även här. Påsarna kommer att ha Design 3 så att en 

jämförelse med de senaste testerna i låda är möjlig. Testen körs med värdena i 6.4, nämligen 

4.5 Hz och 40 minuter.  

7.3.3 Tester och resultat 

Detta första test fick ett resultat som inte direkt liknade en transport, då fem av sex påsar hade 

hål. Två av hålen hade dock uppkommit av att innerpåsen låg emot svetsen. De andra tre var 

veckhål, varav ett med delaminering. Veckhålen var inte helt typiska reklamationsskador, 

men hålen låg i veck som var ganska breda (se Figur 7.3). 

 

Figur 7.3: Litet hål i veck. Hålet syns som det lilla ljusare området i mitten av bilden. 

Det andra testet fick fyra hål, varav två var spruckna hål längs svetsen, ett var mer brutalt 

sprucket genom hela påsen (se Figur 7.4) och det sista var ett bränt hål mot botten. Det tredje 

testet fick fyra hål, varav tre veckhål med delaminering på två. Det sista var ett nött hål vid 

innerpåsens hörn (se Tabell 7.2 för sammanställning av resultaten). 

 

Figur 7.4: Stor spricka genom hela påsen.  



Examensarbete: Transportsimulering för påsar – utvärdering av påsars hållbarhet mot veckning  

33 

 

Tabell 7.2: Sammanställning av resultat, låda, 3 

 Vanligt test  

(4.5 Hz, 1.83h) 

Lägre frekvens 

(3.5 Hz, 1.83h) 

Kortare tid 

(4.5 Hz, 0.66h) 

Antal testade påsar 18 18 18 

Antal hål 13 12 13 

Antal veckhål 3 4 7 

Antal hela påsar 5 6 5 

Antal veckhål/påse 0,17 0,22 0,39 

7.3.4 Analys 

I det första testet var det tre veckhål, vilket inte bör synas i testerna längre. I de tidigare 

testerna har påsen stått emot dessa hål. I det senaste testet med sänkt frekvens finns en tydlig 

skillnad, då påsen inte slår emot lådans väggar med lika hög kraft, men inte heller i testerna i 

5.3 kom såhär många veckhål. I nuläget finns ingen förklaring till varför dessa kom just i det 

här testet.  

Också i det andra testet kom skador som inte har synts på länge. Två hade ganska brutalt 

spruckna svetsar och ett brännhål fanns på påsen i botten. Detta visar att det är den höga 

frekvensen som gör de brutala spruckna hålen och brännhålen, eftersom inga brännhål 

uppkom i testerna med lägre frekvens och inte heller så stora sprickor på kortsidorna som syns 

i Figur 7.4. Där uppkom visserligen hål p.g.a. långsidesnötning, men sprickorna i det här 

testet har spruckit av kraften när den träffar väggen och har inte nötts upp på samma sätt. 

Därför kommer inte denna höga frekvens användas vidare.  

7.4 Test i låda sänkt frekvens & kortare tid – Design 3 
Här fortsätter testerna med lådor med fler av de nya parametrarna från kapitel 6. 

7.4.1 Syfte 

Då varken testet med sänkt frekvens eller kortare tid visade resultat som var direkt lika en 

transport, ska detta test undersöka om resultatet blir mer likt med båda parametrarna sänkta. 

7.4.2 Metod 

Hela lådor används här, fastspända på skakbordet. Design 3 på påsarna används och 

parametrarna i 6.2 används (1 h, 4.06 Hz).  

7.4.3 Tester och resultat 

Låda 1 fick fyra hål. Två av dem berodde på innerpåsens läge mot svetsen och dåligt vikt övre 

kant. De andra två var brännhål, vilket helst inte ska synas i dessa tester. Dock hade de med 

stor sannolikhet inte uppkommit i en transport, vilket i så fall betyder att denna låda hade 

klarat sig mycket bra. 

Låda 2 visade det resultatet som hittills är mest likt en transport, med endast ett hål. Hålet var 

en större skada/ spricka längs den pålagda svetsen, där innerpåsen låg emot. Okänt om den 

nötts mot långsidan. 

Låda 3 fick endast två hål. Det ena var en spricka längs svetsen och den andra var ett brännhål 

längs svetsen som tydligt berodde på långsidesnötning (se Tabell 7.3 för en sammanställning 

av resultaten). 



Examensarbete: Transportsimulering för påsar – utvärdering av påsars hållbarhet mot veckning  

34 

 

Tabell 7.3: Sammanställning av resultat, låda, 4 

 Vanligt test  

(4.5 Hz, 1.83h) 

Lägre frekvens 

(3.5 Hz, 1.83h) 

Kortare tid 

(4.5 Hz, 0.66h) 

Lägre frekvens, 

kortare tid 

(4,06 Hz, 1h) 

Antal testade påsar 18 18 18 18 

Antal hål 13 12 13 7 

Antal veckhål 3 4 7 0 

Antal hela påsar 5 6 5 11 

Antal veckhål/påse 0,17 0,22 0,39 0 

7.4.4 Analys 

Dessa tester har visat de mest verklighetstrogna resultaten, dock utan några veckhål. Några 

hål är fortfarande kvar och behöver en annan lösning för att få bort helt. Dock har veckhålen 

försvunnit och de övriga hålen syns inte bland reklamationerna och bör därför kunna räknas 

bort. 

Testet är, trots de få hålen, troligen inte för snällt, eftersom det har högre frekvens än ett av de 

tidigare testen där veckhål uppkom och tiden är aningen längre än några tester där andra 

skador uppkom. Därför ses test med dessa parametrar som likställda med en transport. Dock 

bör tester göras med den vanliga designen på påsar för att se om det är någon skillnad mellan 

dem.  

7.5 Test i låda sänkt frekvens & kortare tid – gamla 
designen 

Här är tester med de sista framräknade parametrarna från kapitel 6. 

7.5.1 Syfte 

Syftet med dessa test är att se om Design 3 visar mer verklighetslika resultat än den gamla, 

även i detta test som ses som likställt med en transport. 

7.5.2 Metod 

Hela lådor används, fastspända på skakbordet. Nu används påsar med den gamla designen och 

samma parametrar används som testet i 7.4, nämligen 4.06 Hz och 1 h. 

7.5.3 Tester och resultat 

Det första testet fick fyra hål i ytterpåsen och ett hål i innerpåsen. Ett av dem var brännhål och 

tre var tydliga veckhål varav ett var lite bränt. Test nummer två fick också fyra hål, med två 

av dem i samma påse. Tre av dem var veckhål och ett brännhål.  

Det tredje testet fick hål i alla påsar och dessutom med flera hål i varje. Alla påsar hade minst 

ett veckhål. Sammanlagt 11 hål, varav 9 var veckhål, de andra två brännhål. Detta var inte alls 

resultat som ses som likt en transport (se Tabell 7.4 för en sammanställning av resultaten, 

samt en jämförelse med Design 3, test i låda, med samma parametrar). 
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Tabell 7.4: Jämförelse mellan Design 3 och den gamla designen, låda 

 Gamla 

designen 

Design 3 Gamla designen – 

gamla parametrar 

Design 3 – gamla 

parametrar 

Antal testade påsar 18 18 6 18 

Antal hål 18 7 5 13 

Antal veckhål 15 0 3 3 

Antal hela påsar 5 11 2 5 

Antal veckhål/påse 0,83 0 0,5 0,17 

7.5.4 Analys 

Dessa tester visar väldigt stor skillnad mot testerna med Design 3. Det är fler hål sammanlagt, 

ungefär lika många brännhål, men veckhålen kommer tillbaka med den gamla designen. Det 

är också fler hela påsar efter testerna. Frekvensen och tiden är densamma och det är därmed 

bevisat att den nya designen av påsar (Design 3) har bättre hållbarhet mot veckning än den 

gamla.  

Testet är säkerligen inte heller för snällt, eftersom många skador uppkom i de här testerna. 

Skadorna liknar också dem som uppkommer i strängare tester, både med den nya och med 

den gamla designen. Vissa av skadorna i strängare tester syns inte bland reklamationerna, men 

den typen av skador syns det väldigt lite av i dessa tester. Istället kommer det mer sådana 

skador som verkligen liknar transportskador och de reklamationer som kommer tillbaka till 

Fresenius Kabi. Parametrarna som används i detta test har också en grund i uträkningar. 

Därför går det att säga att detta test är mer likställt en riktig transport än tester med de gamla 

parametrarna. 

En vanlig syn efter testerna bland dessa påsar var att det övre hörnet på påsen låg vikt, så att 

en spets bildades (se Figur 7.5). Detta gör dels ett långt veck som utsätts för utmattning och 

krypning, men också direkt abrasiv nötning på den spets som bildas när den krockar med 

lådans vägg. Det var också ofta i det området ett hål hade uppkommit. Detta syntes aldrig på 

Design 3, mycket troligt pga. den vikta kanten och den pålagda svetsen i hörnet. Där finns 

alltså åtminstone en förklaring till både hur och varför Design 3 är bättre än den gamla 

designen.  

 

Figur 7.5: Spetsbildning på gamla designen 
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8  Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de olika delarna i projektet. För-/nackdelar med olika metoder 

kommer att tas upp och även motiveringar och förklaringar kring tillvägagångssättet. 

8.1 Befintlig utrustning 
Den utrustning som redan fanns och används för dagens tester anses vara tillräckligt bra för 

att kunna ge verklighetstrogna resultat, som överensstämmer tillräckligt bra med de 

reklamationer som kommer tillbaka till Fresenius Kabi, men parametrarna som används i 

dagsläget anses inte ge de önskade resultaten. 

Skakbordet var den testutrustning som skapar sådana hål som efterliknar reklamationerna 

bäst. Den är även bra för att testa olika lösningar med lådorna och påsarna. Nackdelen med 

det testet är att påsarna skakas och veckas med oerhört mycket tätare intervall än en vanlig 

transport, vilket gör att plasten värms upp och blir mycket känsligare för all typ av nötning. 

Antal veckningar kan stämma överens med en genomsnittlig transport, men där hinner plasten 

svalna av och klarar veckningen bättre. 

Det är även möjligt att plasten blir känsligare för veckning även utan uppvärmning när den 

veckas med så korta intervall, vilket kan göra att kristallstrukturen inte hinner ordna till sig. 

Dock anses detta vara försumbart i förhållande till övriga faktorer.  

Gelbo Flex’ens tester är helt isolerat från uppvärmning, vilket kan verka bra. Men den skapar 

bara långa veck på filmen när den skruvas inåt och några horisontella veck när den sedan 

trycks ihop. Det blir alltså bara veck med mycket delaminering i ”korsningarna” eftersom den 

inte skapar sådana skarpa kanter som det blir när påsen veckas i lådan. Därför anses inte detta 

test som särskilt användbart för att lösa det här projektets problem. Detta test skulle kanske ha 

fortsatt lite med fler variationer och framförallt flera likadana tester, för att få lite statistik på 

det. Men de få tester som gjordes visade så pass dåliga resultat som inte alls var lika 

reklamationerna och därför avslutades dem. 

8.2 Nya tester 
Testerna utan uppvärmning visade att just uppvärmningen påverkar påsarna under testet och 

materialet blir känsligare för nötning. Det visade också att det nödvändigtvis inte bara är 

ytterpåsen i sig som är problemet, som tidigare antogs, utan att det är mycket troligt även kan 

vara innerpåsens design och form som ligger bakom skadorna.  

Med dessa korta och enkla tester klarades ett av målen, att ta fram en utrustning för nya typer 

av tester. Dock behövdes aldrig någon ny permanent utrustning utan det räckte med en enkel 

uppställning för att bevisa att det är uppvärmningen som behövde hållas utanför testet för att 

få resultat som liknade reklamationerna mer. I och med detta kunde arbetet mot nästa mål 

påbörjas.  

Tidigt i testerna med ändrad design av påsarna upptäcktes svetsarnas förmåga att styra 

veckens placering på påsen. Bara genom att svetsa igen hörnen på ytterpåsen, flyttades vecken 

och hålen längre ner. Fler tester fortsatte att visa att svetsen flyttar ner vecken och hålen från 

hörnen, men kunde ännu inte få bort hålen helt och hållet. En dubbelvikning med svets på den 

övre sidan tog emot och motverkade hål bättre. Dock bör fler påsar och designer testas för att 

kunna hitta det bästa. Många antaganden gjordes kring vikningar m.m. Inte så stora skillnader 

i resultat, utan egentligen gjordes en liten chansning, vilken dock visade sig hålla hela vägen.  
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Det negativa med den nya ”utrustningen” (med pärmen) var att den pressade påsarna väldigt 

hårt mot väggen, vilket skapade en annan typ av hål. Därför gjordes även ett test i låda med 

samma design för att se om det gjorde någon skillnad, vilket visade sig ge ganska bra resultat. 

Några hål uppkom, men hade sin förklaring. Det här steget var ändå bra eftersom det visade 

sig vara en bättre design än den vanliga.  

Poängsättningen i tabellerna under avsnitt 5.3 är inte någon poäng att jämföra med andra typer 

av tester senare, utan bara ett sätt att jämföra de olika testerna som genomfördes i just det 

skedet av projektet. Det är inte heller någon djupare teori bakom poängen, det ska bara ses 

som en överblick för att kunna uppskatta de olika designernas resultat, sett från vad som 

önskades uppnås med testerna.  

Då Design 3 visades få bättre resultat än den vanliga påsen nåddes lite av det andra målet, 

nämligen att ta fram en design som klarar veckningen bättre. Dock kvarstod önskan om mer 

verklighetstrogna tester, vilket var orsaken till de teoretiska beräkningarna kring frekvens och 

tid i testerna.  

8.3 Skakinställningar 
Beräkningarna i detta kapitel bör ses som lite grövre beräkningar och skall användas med 

försiktighet. Det som dock är intressant är att alla beräkningar visar att de vanliga testerna är 

för hårda, med för hög frekvens, eller kanske för lång tid. Detta behöver inte stämma överens 

med de praktiska testerna, men rent teoretiskt bör testernas hårdhet dras ner en aning för att få 

resultat som överensstämmer bättre med verkligheten. 

8.4 Fortsatta tester med nya inställningar 
Den här delen med sänkt frekvens var lite blandad. Resultaten med frilagd påse var bra. I 

början av testerna med låda blev resultaten inte så bra, men sen blev det stora skillnader. 

Överlag blev resultaten bra, men det är svårt att säga att det var helt bra eftersom det första 

testet skilde sig så mycket från de två andra. I alla fall sågs en tydlig förbättring mot de 

vanliga testerna. Veckhålen avtog i dessa tester och hålen som uppkom låg oftast utanför den 

pålagda svetsen, vilket betyder att om svetsen gjorts bättre, hade syre inte kommit in till 

innerpåsen.  

Testerna med kortare tid visade mer brutala skador än de med sänkt frekvens. Ingen av dem 

visade riktigt bra resultat, men bara i de med hög frekvens uppkom de brutala skadorna, vilket 

betyder att det inte hjälper att korta ner tiden särskilt mycket, då skadorna uppkommer tidigt 

av den höga frekvensen, eller av den höga kraft de utsätts för när de krockar in i väggarna.  

Testerna med både sänkt frekvens och kortare tid fick de bästa resultaten. Det var dock svårt 

att säga om testet verkligen var likställt med en transport eller om det helt enkelt var för snällt. 

Därför gjordes även tester med den gamla designen för att kunna jämföra dem och se om det 

var designen som har blivit bättre eller om testet var för snällt. Tidigare visades att Design 3 

var bättre, men då i ett annat test med lite hårdare parametrar. När parametrar hittats som sågs 

som likställda med en transport gjordes tester som visade tydligt att den nya designen är 

bättre. 

Som det står i Error! Reference source not found. behövs en annan typ av lösning för att få 

bort hålen helt från testerna. Dock minskades antalet veckhål per påse från 0.5 till 0.17 st. 

med de gamla parametrarna och från 18/18 till 0/18 med de nya parametrarna, vilket betyder 

att den nya designen bör klara transporterna bättre än den gamla. Därmed var det andra målet 

uppfyllt.  
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9 Slutsatser 
Reklamationerna har endast hål i veck eller spruckna svetsar. Dessa beror på utmattning 

av materialet. Andra typer av hål är mycket ovanligt. 

9.1 Befintlig utrustning 
De vanliga testerna med påsar i kartong värmer upp materialet, vilket påverkar påsarnas 

hållbarhet mot nötning. Det finns tre typiska hål från skaktestet; uppbränt, hål i veck med 

delaminering och hål på spets med flikar (och delaminering). Dessa syns inte bland 

reklamationerna. 

Gelbo Flex’en ger inte resultat som går att använda för detta problem. 

9.2 Nya tester 
Uppställningen för friläggning av påsar skapar hål som efterliknar reklamationerna 

mycket bättre. Uppvärmningen är alltså inte med här. Nackdelen med en helt fast ställning 

för frilagda påsar är att påsarna trycks för hårt mot väggen vilket gör nya typer av skador. 

Påsarna måste kunna röra sig lite för att likna en transport bättre. 

Innerpåsens design och form formar ytterpåsen och skapar områden för veckning i hörnen 

av ytterpåsen. Med svetsränder kan man dock styra var vecken ska hamna en aning, trots 

innerpåsens form. En förstärkning/ dubbelvikning med svets på den övre kanten hjälper 

ytterpåsen att ta smällarna bättre.  

Påsen i 5.2.3 med insvetsad/invikt översida och svetsar runtom visar bättre resultat i 

skaktestet (med låda) än den vanliga påsen i de vanliga testerna 

9.3 Skakinställningar 
Beräkningarna visar tydligt att de vanliga testerna med lådor på skakbordet är för hårda. 

Frekvensen som används är högre än den bör vara, sett till vad som teoretiskt är lämpligt 

att använda för att likställa ett test med en transport, om tiden ska behållas.  

9.4 Fortsatta tester med nya inställningar 
Veckhålen blir färre om frekvensen sänks, även fast samma tid används som företaget 

brukar använda. Tester med den vanliga frekvensen 4.5 Hz ger de brutala skadorna, även 

om testet kortas ner. 

Design 3 visade tydligt bättre resultat än den gamla i testen med sänkt frekvens och 

kortare tid, som ses som mer likställt med transport. Den nya designen har alltså bättre 

hållbarhet mot veckning och andra utmattningsorsaker som leder till skador och hål.  
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10 Rekommendationer och fortsatta studier 

En intressant sak att undersöka skulle vara hur en designändring av innerpåsen skulle 

påverka ytterpåsens hållbarhet mot veckning. Detta rekommenderas starkt att göra då just 

innerpåsen sågs som ett bakomliggande problem till skadade ytterpåsar. 

Långsidesnötningen bör undersökas mer och få en lösning, då några hål också beror på 

dem och inte bara på veckningen på kortsidan.  

Den design på påse som togs fram bör undersökas mer och behöver såklart en ritning för 

att kunna tas i produktion. Avstånden mellan svets och kant har varierat lite grann 

eftersom de gjorts för hand. Därför bör det testas mer och undersökas vilka avstånd som är 

bäst och hur påsen påverkas av det. 

Fortsatta studier med olika frekvenser och tider bör göras, då dessa har visat sig vara 

bidragande faktorer till skadorna som uppkommer i testerna. Detta för att kunna göra 

testerna mer lika en verklig transport, för att därefter kunna utveckla påsarna. Förutom 

undersökning kring frekvenser och tider, behövs en annan typ av utrustning som kan få 

bort uppvärmningen genom pauser eller kylning för att testerna ska efterlikna en transport 

ännu bättre.  

Tester bör även göras med påsarna mer låsta i sitt läge i lådan, för att undvika veckningen 

helt och hållet. Eftersom grundproblemet är att påsarna veckas, eller rör sig i lådan, bör 

detta lösas istället för att göra så att produkterna klarar veckningen bättre, även om detta 

förbättrades under projektet. 
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