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Sammanfattning
                                Abstract

                                Pappersbaserade förpackningar är ett område som växer snabbt. För att hålla ihop en förpackning och skydda dess innehåll är det nödvändigt med 
någon form av förslutningsystem. I projektet har förslutningar i form av varmförseglingar studerats för olika sorters förpackningsmaterial. Vid 
varmförsegling pressar två varma metallbackar ihop materialen vilket gör att en försegling bildas mellan dem. Hur stark en försegling blir beror på 
materialegenskaper och på de parameterinställningar som används vid försegling. Vilken analysmetod och vilka inställningar proverna analyserats 
med påverkar de resultat som erhålls. Studien inkluderade flexibla material för applikationer inom medicin och livsmedel samt styva material vilka 
var svåra att analysera med de  analysmetoder som fanns tillgängliga. Förseglingar gjordes i laboratoriemiljö och i kommersiella 
tillverkningsmaskiner för att undersöka om dessa kan jämföras. Experimenten visar  bland annat att förseglingsegenskaperna varierar beroende på 
typ av plast och papper, materialets tjocklek och ytvikt. Förseglingsstyrkan är också olika beroende på om den testas längs eller tvärs materialets 
tillverkningsriktning. Genom en stor mängd analyser har en strategi för hur olika material bör utvärderas arbetats fram

                                

                                Paperboard and paper based solutions are of rapidly increasing interest to the packaging industry. Packaging needs a sealing system to keep the 
product inside safe. One common type of sealing is  heat sealing, i.e. the materials are placed between two hot sealing bars which are closed 
together to form a seal. The strength of such seals depend on the properties of the material and the settings during sealing. The test method and the 
settings used when analysing samples do also influence the results. This study of sealing properties includes flexible material for medical 
applications and materials used in food applications, as well as stiff and thick materials used in food applications which are harder to analyse using 
current methods. Sealing properties are for some materials compared between seals made in commercial packaging machines and seals made in the 
laboratory. The results from this study show that sealability is dependent on 1) what kind of paper and what kind of plastic are used; 2) thickness 
and weight of the material; and 3) whether the test is performed in or cross machine direction. Finally, a method is proposed on how to evaluate 
different kinds of materials based on data generated by this study.

Nyckelord
Keyword 

Fogstyrka, hot tack, papper, förpackningar, bioplast
Sealing, seal strenght, hot tack, paper, packaging, bioplastics



Upphovsrätt
Detta  dokument  hålls  tillgängligt  på Internet  –  eller  dess  framtida  ersättare  –från 
publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva 
ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 
forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt 
kan  inte  upphäva  detta  tillstånd.  All  annan  användning  av  dokumentet  kräver 
upphovsmannens  medgivande.  För  att  garantera  äktheten,  säkerheten  och 
tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 
samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 
sammanhang  som  är  kränkande  för  upphovsmannens  litterära  eller  konstnärliga 
anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 
hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright
The  publishers  will  keep  this  document  online  on  the  Internet  –  or  its  possible 
replacement –from the date of publication barring exceptional circumstances.

The online availability of the document implies permanent permission for anyone 
to read, to download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it 
unchanged  for  non-commercial  research  and  educational  purpose.  Subsequent 
transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document 
are conditional upon the consent of the copyright owner. The publisher has taken 
technical  and  administrative  measures  to  assure  authenticity,  security  and 
accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned 
when  his/her  work  is  accessed  as  described  above  and  to  be  protected  against 
infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 
procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its 
www home page: http://www.ep.liu.se/.

© Sandra Karlsson



Sammanfattning
Pappersbaserade förpackningar är ett område som växer snabbt. För att hålla ihop en förpackning 
och skydda dess innehåll är det nödvändigt med någon form av förslutningsystem. I projektet har 
förslutningar  i  form  av  varmförseglingar  studerats  för  olika  sorters  förpackningsmaterial.  Vid 
varmförsegling pressar två varma metallbackar ihop materialen vilket gör att en försegling bildas 
mellan  dem. Hur  stark  en  försegling  blir  beror  på  materialegenskaper  och  på  de 
parameterinställningar  som används  vid  försegling.  Vilken  analysmetod  och  vilka  inställningar 
proverna analyserats med påverkar de resultat som erhålls. Studien inkluderade flexibla material för 
applikationer inom medicin och livsmedel samt styva material vilka var svåra att analysera med de 
analysmetoder som fanns tillgängliga. Förseglingar gjordes i laboratoriemiljö och i kommersiella 
tillverkningsmaskiner för att undersöka om dessa kan jämföras. Experimenten visar  bland annat att 
förseglingsegenskaperna varierar  beroende på typ  av  plast  och papper,  materialets  tjocklek och 
ytvikt. Förseglingsstyrkan är också olika beroende på om den testas längs eller tvärs materialets 
tillverkningsriktning.  Genom en stor  mängd analyser  har  en  strategi  för  hur  olika  material  bör 
utvärderas arbetats fram. 

Nyckelord: försegling, fogstyrka, hot tack, papper, förpackningar, bioplast

 

 
Abstract
Paperboard and paper based solutions are of rapidly increasing interest to the packaging industry. 
Packaging needs a sealing system to keep the product inside safe. One common type of sealing is 
heat sealing, i.e. the materials are placed between two hot sealing bars which are closed together to 
form a seal. The strength of such seals depend on the properties of the material and  the settings 
during sealing. The test method and the settings used when analysing samples do also influence the 
results.  This  study of  sealing  properties  includes  flexible  material  for  medical  applications  and 
materials used in food applications, as well as  stiff and thick materials used in food applications 
which  are  harder  to  analyse  using  current  methods.  Sealing  properties  are  for  some  materials 
compared between seals made in commercial packaging machines and seals made in the laboratory. 
The results from this study show that sealability is dependent on 1) what kind of paper and what 
kind  of  plastic  are  used;  2)  thickness  and  weight  of  the  material;  and  3)  whether  the  test  is 
performed in or cross machine direction. Finally, a method is proposed on how to evaluate different 
kinds of materials based on data generated by this study.     

Key word: sealing, seal strenght, hot tack, paper, packaging, bioplastics
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1. INTRODUKTION
Här ges en kort introduktion till projektet  
och en beskrivning av dess syfte och 
målsättning. 
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1.1   Syfte
Billerud AB är ett företag inom skogsindustrin som erbjuder sina kunder förpackningsmaterial och 
förpackningslösningar inom en rad olika områden. Det övergripande syftet med  examensarbetet var 
att  undersöka  förseglingsegenskaper  hos  olika  pappersförpackningsmaterial  inom  områdena 
medicin och livsmedel. Genom att kombinera olika typer av papper med olika typer av plast kan 
varierande  egenskaper  erhållas  beroende  på  förpackningens  ändamål.  Billerud  har  idag  en  väl 
utvecklad metod för att mäta förseglingsstyrka på medicinska förpackningsmaterial, detta för det 
kontinuerliga  kvalitetsarbetet  och  för  att  kunna  erbjuda  kunder  att  testa  varmförseglingar  i 
laboratoriemiljö med Billeruds papper och kundens egen plast. Då nya material utvecklas behöver 
även metoder och tillvägagångssätt utvecklas vilket är bakgrunden till detta examensarbete. 

Förutom den metod som nyttjas på Billerud idag finns en annan metod som mäter styrkan direkt 
efter  försegling innan fogen hunnit  svalna.  Denna materialegenskap kallas hot tack och gör det 
möjligt  att  simulera  verkliga  förhållanden  i  tillverkningsmaskiner  då  förpackningar  fylls  med 
produkt snabbt efter försegling. Metodernas skillnader och likheter undersöktes samt vilka material- 
och  parameterinställningar  som påverkar  fogstyrkan.  Med  denna  kunskap  erhålls  en  fördjupad 
förståelse för det komplexa händelseförlopp som sker då två material fogas samman. Målet var att 
undersöka  vilka  faktorer  som  påverkar  förseglingsstyrkan  så  att  riktlinjer  för  att  testa 
förseglingsstyrka på nya förpackningsmaterial  kan tas fram. Tanken med att  göra förseglingar i 
laboratoriemiljö  är  att  försöka  efterlikna  de  förseglingar  som  görs  i  industrin.  Förseglingar 
tillverkade på laboratorium jämfördes för vissa material med förseglingar tillverkade i kommersiella 
förpackningsmaskiner. 

Examensarbetet kommer att vara en del i det utvecklingsarbete som pågår för att utöka Billeruds 
serviceerbjudande inom nya områden, vilket kommer att innefatta investeringar i form av personal, 
nya metoder och instrument. Resultaten som framkommit kommer att utgöra en teknisk grund för 
de analyser som innefattar förseglingsstyrka på nya material i framtiden.      

1.2   Bakgrund 

1.2.1   Medicinska förpackningsmaterial
De  flesta  medicinska  förpackningar  består  av  en  översida  av  papper  och  en  undersida  av 
genomskinlig plast, till exempel förpackningar för sterila engångssprutor. I dagsläget kan Billerud 
erbjuda  sina  kunder  att  testa  sina  plaster  med  Billeruds  olika  papper  för  att  hitta  de 
parameterkombinationer som ger den för ändamålet bästa styrkan i den tilltänkta förpackningen 
Analyserna utförs i Billerud Skärblackas Produktlaboratorium, Seal lab, vilket är ett konditionerat 
papperslaboratorium.  Konditionering  är  nödvändigt  för  att  kunna  jämföra  resultat  då 
pappersegenskaper påverkas av den omgivande miljön. 

På Seal  lab finns ett  instrument  där förseglingar  kan tillverkas med syftet  att  efterlikna riktiga 
förpackningsmaskiner  genom  att  ändra  förseglingstid,  förseglingstryck  och  temperatur  på 
instrumentets förseglingsbackar.  Då materialen trycks samman bildas en fog mellan papper och 
plast  vilken  tillåts  nå  jämvikt  innan  styrkan  på  fogen  mäts.  Förseglingens  styrka  testas  i  ett 
instrument vars princip bygger på att  mäta den kraft  som krävs för att  dra isär materialen.  För 
många  applikationer  är  det  mycket  viktigt  att  fogstyrkan  blir  tillräckligt  hård  för  att  skydda 
förpackningens innehåll samtidigt som förpackningen måste vara lätt för konsumenten att öppna. 
Förutom dessa  egenskaper  är  det  också  mycket  viktigt  att  fibrer  från  pappret  inte  lossnar  och 
riskerar att kontaminera förpackningens innehåll av till exempel sterila medicinska artiklar.  
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1.2.2   Förpackningsmaterial för livsmedelsapplikationer
För att papper skall kunna användas till livsmedelsförpackningar krävs det ofta att pappret bestryks 
med  en  plastfilm  vilket  gör  materialet  mer  motståndskraftigt.  Materialen  som  används  för 
livsmedelsförpackningar varierar kraftigt beroende på typ av produkt den skall omsluta och den 
miljö  förpackningen är  avsedd för,  till  exempel  de höga  temperaturerna  i  en ugn eller  de låga 
temperaturerna i en frys. Fogarna på livsmedelsförpackningar är i de flesta fall inte tänka att kunna 
öppnas vilket gör att de ofta är mycket hårda. De förseglingsbackar som används i kommersiella 
förpackningsmaskiner har olika mönster vilket också påverkar styrkan i förseglingen. På nästan alla 
förpackningar  finns  det  dessutom  flera  fogar,  i  olika  riktningar,  som  tillverkats  med  olika 
inställningar vilket gör att  styrkan i förseglingarna varierar.  I  samband med att  förpackningarna 
försluts fylls de med produkt väldigt fort vilket gör att fogarna utsätts för slitage innan de hunnit 
svalna och nå jämvikt vilket kan få till följd att förpackningen öppnas. Flera material är rigida i sin 
struktur vilket gör det svårt  att  analysera förseglingsstyrka på samma sätt  som för mer flexibla 
material. 
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2. OM BILLERUD
Kapitlet syftar till att ge en kort bakgrund 
om Billeruds historia samt att ge en 
introduktion till olika produkter som 
produceras. 
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2.1   Historia
1883 byggdes en sulfitmassafabrik i Billerud utanför Säffle som fick namnet Billeruds aktiebolag. I 
början av 1900-talet expanderade företaget stadigt genom förvärv av flera bruk i Värmland. Under 
åren  skedde  flertalet  ägarbyten  men  namnet  Billerud  behölls  fram  till  1996.  Dagens  Billerud 
bildades år 2001 då AssiDomäns pappersbruk i Skärblacka och i Karlsborg slogs ihop med Stora 
Ensos pappersbruk i Gruvön. Vid sammanslagningen ägde Stora Enso och AssiDomän 50% var av 
aktierna i Billerud AB. Idag ägs Billerud av ungefär 170 000 svenska privatpersoner och av svenska 
och utländska finansiella institutioner. Förutom bruken i Skärblacka, Gruvön och Karlsborg äger 
Billerud även ett pappersbruk i Beetham, England [1]. 

2.2   Pappersbruken

2.2.1   Skärblacka
Grunden till dagens moderna bruk lades i början av 1960-talet men det byggdes redan 1872. När 
bruket moderniserades byggdes en helt ny sulfatfabrik och två nya pappersmaskiner vilket var en av 
de största  svenska industrisatsningarna på den tiden.  Tillverkningen i  Skärblacka är inriktad på 
brunt säckpapper, vitt MG-papper* och flutning. Slutprodukter för Skärblackas papperskvaliteter 
kan vara säckar, påsar, omslag samt medicinska och flexibla förpackningar [1].

2.2.2   Beetham
Bruket i engelska Beetham har rötter över 200 år bakåt i tiden, grunden till dagens moderna bruk 
lades på 1930-talet. Det finns två pappersmaskiner och tillverkningen är fokuserad på papper som 
skall  användas  till  medicinska  förpackningar,  livsmedelsförpackningar,  tapeter  samt  många 
produkter för industrispecifika ändamål [1]. 

2.2.3   Gruvön 
1931 byggdes pappersbruket i Gruvön och har under åren genomfört flera viktiga pionjärinsatser 
inom processindustrin. Gruvön var till exempel bland de första att använda syrgas för blekning i 
stället för klor. På bruket produceras kvaliteter så som vitt säck- och kraftpapper, flutning och vit 
liner  till  wellpapp  avsalumassa,  Cupstock  och  FibreForm.  Många  produkter  är  inriktade  på 
applikationer där utseende och god tryckbarhet är viktigt [1]. 

2.2.4   Karlsborg
1912 övertogs  dåvarande  Baltiska  Trävaruaktiebolaget  av  ortsbefolkningen  som bildade  dagens 
bruk. Karlsborg är en ledande leverantör av bland annat vitt säckpapper och vitt kraftpapper [1].

*MG = ”mono glaced”, vid tillverkningen görs pappret slätare och glansigare på ena sida.
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3. PAPPER, PLAST & 
FÖRPACKNINGAR

Här ges en bakgrund till de råmaterial som 
utgör grunden i pappersförpackningar.  
Papperskemi tas också upp vilket är viktigt  
för att bättre förstå pappers olika 
egenskaper.
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3.1   Allmänt om papper
Tillverkning  och  användning  av  papper  kan  spåras  till  Kina  före  Kristi  födelse  [2].  Papper 
produceras idag över hela världen och har många olika applikationer såsom tidningspapper, böcker, 
näsdukar, fotografi, pengar och frimärken. Uppskattningsvis används 40% av allt pappersmaterial 
till att göra förpackningar av olika slag [3]. Någon sträng definition av papper finns inte, men de 
består  huvudsakligen av fibrösa material  där växtfibrer  från ved,  gräs och bomull  är  vanligast. 
Förutom växtmaterial används också animala fibrer, till exempel ull i takpapp och läder i läderpapp, 
samt  syntetiska  fibrer  som  till  exempel  glasfibrer  [2].  Det  vanligaste  är  att  papper  består  av 
cellulosafibrer från olika trädsorter. Papprets fysiska egenskaper kan ändras på många  sätt vilket 
gör  att  en  mängd  olika  egenskaper  kan  erhållas.  Egenskaperna  ändras  genom  att  man  i 
tillverkningen  använder olika typer  av fibrer,  processen då fibrerna skiljs  åt  kan varieras samt 
genom behandling med olika kemikalier. Papper karaktäriseras av dess ytvikt (g/m2) och tjocklek. 
Man skiljer på papper och kartong genom att kartong är tjockare och har en ytvikt >200 g/m2  [3]. 

3.2   Papperstillverkning

3.2.1   Råvaror
Växtfibrer består av cellulosa vilket kan utvinnas från flera olika arter, så kallade primära fibrer, 
vilka har olika egenskaper  beroende på vilken art  de kommer ifrån.  Återvunnet  papper  tillsätts 
också  vid  papperstillverkning  vars  fibrer  kallas  sekundära  fibrer.  Cellulosafibrer  kan  dock inte 
återvinnas hur många gånger som helst. I pappersindustrin används fibrer från träd, fibrernas storlek 
varierar mellan 1-4mm i längd och är ungefär 30μm tjocka [3]. Ett vanligt skrivpapper består av 
ungefär tio cellulosafibrer i  tjocklek och innehåller en miljon fibrer per gram [4,2]. I  träd hålls 
cellulosafibrerna ihop till en hård struktur av lignin, en annan typ av polymer som utgör cirka 30% 
av trädet. Cellulosa utgör ungefär 88% av råmaterialet i papper och kartong. Flera olika typer av 
additiv kan tillsättas i olika delar av pappersprocessen beroende på produktens användningsområde. 
Några vanliga additiv är:

• Mineralpigment för ytbehandling
• Fyllmedel och hydrofoberingsadditiv 
• Styrkeadditiv
• Ytlimningsadditiv 
• Hjälpkemikalier för tillverkningsprocessen 

Mineralpigment används för att förändra papprets ytegenskaper såsom mjukhet, glans, vithet och 
tryckbarhet. Fyllmedel är vita oorganiska material som tillsätts för att förbättra tryckegenskaper, 
ljusgenomsläpp, ljushet och mjukhet på obestrukna papper.  Mineralpigment och fyllmedel utgör 
ungefär  9%  av  råvaran  i  pappersindustrin.  Hydrofobering  är  en  process  där  cellulosafibrerna 
behandlas för att bli vattenavvisande. Styrkeadditiv tillsätts för att förbättra papprets styrka i både 
torrt och vått tillstånd. Ytlimningsadditiv tillsätts på en eller båda papprets sidor då pappret torkas i 
tillverkningsprocessen för att  öka arkets  styrka,  vilket är  speciellt  viktigt  för tryckapplikationer. 
Andra ytbehandlingar kan vara additiv för att stå emot fukt eller fett. Hjälpkemikalier tillsätts för att 
optimera  tillverkningsprocessen  genom  att  bland  annat  förbättra  dränering,  undvika  biologisk 
nedbrytning och för att undvika hartsbildning [3].
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3.2.2   Massatillverkning
För  att  separera  fibrerna  behandlas  trämassan  mekaniskt  eller  kemiskt.  Vid  mekanisk 
massatillverkning appliceras en mekanisk kraft på träflisen vilket krossar och maler dem. Värme 
frigörs  vilket  får  ligninet  att  mjukna  och  cellulosafibrerna  kan  frigöras.  Ytterligare  värme  kan 
tillsättas vid malningen, processen kallas då termomekanisk massatillverkning. Om förutom värme 
även en liten mängd kemikalier tillsätts för att reducera mängden lignin kallas processen kemisk 
termomekanisk massatillverkning. Vid kemisk massatillverkning används istället för mekanisk kraft 
kemikalier för att separera fibrerna genom att lösa upp trädets övriga beståndsdelar. Det finns två 
typer  av kemisk framställning som fått  namn efter  de kemikalier  som används.  Den ena kallas 
sultfat-  eller  Kraftprocess  och  är  vanligast  idag  då  många  olika  träslag  kan  användas  och 
kemikalierna kan återanvändas. Den andra typen av kemisk massatillverkning kallas sulfitprocess.  I 
både sulftat- och sulftiprocesser extraheras det icke cellulosainnehållande materialet vilket sedan 
används som energikälla till pappersbruket. Utbytet från kemisk massaframställning är lägre än för 
mekanisk massaframställning men fibrerna från kemisk massa har en högre andel bindningar mellan 
varandra vilket gör att medellängden på fibrerna är längre och de är mer flexibla [3].

3.2.3   Blekning
Pappersmassa efter malning är naturligt brun till färgen på grund av de ligninrester som finns kvar. 
Då  massan  skall  användas  för  att  tillverka  förpackningsmaterial  behöver  den  genomgå 
blekningsprocesser där ligninet avlägsnas vilket gör massan färglös. Det är speciellt viktigt i vissa 
applikationer  där  pappret  skall  användas  i  kontakt  med livsmedel,  det  är  då mycket  viktigt  att 
materialet  inte  på  något  sätt  påverkar  livsmedlets  färg,  lukt  eller  smak.  Förr  resulterade 
blekningsprocesser i  organiska klorföreningar  från den klorgas som pappersmassan behandlades 
med. Idag används istället syre, väteperoxid och klordioxid vars biprodukter är enkla och ofarliga. 
Blekta cellulosafibrer är motståndskraftiga mot ljus och varken bleknar eller blir gula då de utsätts 
för solljus [3].          

3.2.4   Pappersprocessen 
Grundprincipen för papperstillverkning är densamma idag som då papper först började tillverkas:

1. Fibrerna löses upp i en stor mängd vatten
2. Arkbildning av överlappande fibrer
3. Successiv avlägsning av vatten genom dränering, tryck och torkning

Förr gjordes arkning manuellt genom att sprida våt pappersmassa över en form med ett mycket fint 
nät  vilket  tillät  vatten att  passera  genom samtidigt  som fibrerna hölls  kvar  i  ramen.  Flera  våta 
fiberlager placerades på varandra för att successivt bygga upp tillräckligt tjocka ark. Arket sattes 
därefter i en hydralisk press som pressade ut vattnet. Till sist torkas arken i luft. Under industriella 
revolutionen  har  man  gått  från  att  manuell  tillverka  varje  ark  för  hand  till  dagens  snabba, 
kontinuerliga, datorstyrda produktionen då stora volymer produceras. Pappersmaskiner kan se olika 
ut beroende på vilken kvalitet som produceras. I en vanlig typ av pappersmaskin placeras massan på 
ett band med nätstruktur i rörelse vilket gör att fibrerna orienterar sig genom att rada upp sig i 
rörelsens riktning. Denna riktning kallas maskinriktning, MD. I vissa maskiner skakar bandet från 
sida till sida för att fibrerna skall spridas mer slumpmässigt. I det första steget består fibermassan av 
ungefär 98% vatten och 2% fibrer och kallas då mäld. Dagens pappersmaskiner använder en vira 
vilken mälden tillåts rinna över. Viran består av en roterande cylinder med en perforerad duk som 
har olika tryck på in och utsidan, vilket gör att mälden fastnar mot ytan. Viran passerar flera valsar 
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för  att  reducera  vattenmängden,  därefter  går  arket  över  till  ett  pressparti  som  reducerar 
vattenmängden  ytterligare  till  60-65%.  Till  sist  torkas  pappret  genom  att  ledas  över  varma 
metallcylindrar [3].    

3.2.5   Bestrykning
Beroende på vad pappret skall användas till genomgår många kvaliteter en eller flera bestrykningar 
för  att  förbättra  papprets  egenskaper.  Bestrykningssteget  kan  antingen  vara  inbyggt  i 
pappersmaskinen eller göras i en separat maskin [3]. Tryckning på behandlat papper är lättare än på 
obestruket  papper  då fiberdamning sänker  kvaliteten  samt att  tryckpressarna  måste  stannas  och 
rengöras  ofta.  Fiberdamningen kan minskas  genom limning,  oftast  både i  mälden och på ytan. 
Limningen har två syften, att göra ytan mer hydrofob samt binda fibrerna bättre till pappret [4]. 
Pappersytan kan också göras mattare eller glansigare [3]. 

3.3   Papperskemi

3.3.1   Cellulosa
Cellulosa är en naturlig polymer som bildas genom gröna växters fotosyntes från koldioxid, vatten 
och  solljus.  Processen  resulterar  initialt  i  multipla  glukoskedjor  av  kol,  väte  och  syre  med 
hexagonala  kolkedjor  med  väteatomer  och  hydroxylgrupper.  Ett  stort  antal  cellulosamolekyler 
bildar  cellulosafibrer  vars  utseende,  längd  och  tjocklek  varierar  beroende  på  vilken  växt  som 
producerat dem. Ren cellulosa är ogiftig, smak- och luktlös [3]. Alla träfibrer är kiralt högervridna i 
sin helixstruktur, när vatten kommer i kontakt med fibrerna vrids alla fibrer åt samma håll vilket gör 
att vridningen alltid är åt höger [5].   

           

3.3.2   Cellulosaadhesion
Då papper tillverkas är cellulosafibrerna upplösta i en stor mängd vatten vilket filtreras genom olika 
nätstrukturer vilket minimerar risken för att  cellulosafibrerna skall  binda till  varandra och bilda 
klumpar. Då massan är jämt fördelad och tillåtits torka kommer additionskrafter börja verka mellan 
de överlappande fibrerna vilket ger pappret struktur och stadga. Fibrernas spontana addition till 
varandra  är  den  fysikaliska  bakgrunden  för  papperstillverkning.  Ofta  tillsätts  vattenlösliga 
polymerer  för  att  ytterligare  förstärka  bindningarna  mellan  fibrerna  [6].  Adhesion  mellan 
cellulosafibrer  är  avgörande  för  ett  pappers  styrkeegenskaper  både  i  blött  och  torrt  tillstånd. 
Fenomenet  är  komplext  och  det  är  inte  helt  klarlagt  hur  det  fungerar.  Vätebindningar  mellan 
närliggande hydroxylgrupper på cellulosaytorna har de senaste 50 åren accepterats som det största 
bidraget till adhesion mellan fibrer. Nya rön tyder dock på att flera faktorer påverkar adhesionen, 
vattnet  spelar  förmodligen  en  större  roll  än  man  tidigare  trott.  De  tre  huvudsakliga 
adhesionsteorierna mellan cellulosafibrer är följande:

• Mekanisk ”interlocking” som orsakas av oregelbundna ytor
• Intermolekylär diffusion då molekylära kedjor interagerar mellan cellulosainnehållande ytor
• Kemisk  interaktion/attraktion  såsom  syra-basinteraktioner,  vätebindningar,  van  der 

Waalsinteraktioner och elektrostatiska krafter

Hittills finns det ingen enskild teori som beskriver adhesionsfenomenet på ett tillfredsställande sätt 
utan måste ses som en summering av olika mekaniska, fysikaliska och kemiska krafter som agerar 
samtidigt och som kan influera varandra. Att vätebindningar håller samman fibrerna är dock det 
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rådande paradigmet. För att fibrerna i cellulosainnehållande ytor skall kunna bilda vätebindningar 
mellan varandra måste de dock befinna sig på ett tillräckligt litet avstånd från varandra. I litteraturen 
varierar avståndet från 0.15 till 0.35nm. Dessa värden är mindre än den faktiska dimensionen av den 
ytråhet fibrerna ger upphov till, mellan 10 och 10 000nm. Ytråhet kan alltså drastiskt minska den 
molekylära kontakten mellan två ytor [7].

Voiutskii (1963) har förslagit en möjlig teori för den mekanism som för två cellulosa ytor tillräckligt 
nära  varandra  för  att  molekylära  interaktioner  ska  kunna  ske  [7].  Teorin  förslår  att  ytan  på 
cellulosafibrer i vatten beter sig på samma sätt som uppsvällda polymera hydrogeler, det vill säga 
vattenlösliga polymerer som inte kan lösas då deras kedjor är blockerade. Adhesion mellan fibrer i 
vatten  interagerar  inte  med  varandra  eftersom  bindningarna  till  vattenmolekylerna  är  mer 
energimässigt fördelaktigt vilket brukar kallas sterisk stabilisering. Den spontana flockningen som 
observerats beror förmodligen på mekanisk interlocking. 

Vid papperstillverkning pressas de våta fibrerna samman av krafter vinkelrätt mot ytan vilket gör att 
vatten dräneras bort och fiberytorna börjar närma sig varandra. Antagligen spelar även friktionen 
mellan fibrillära element en viktig roll i  det tidiga stadiet.  Trots flera försök att relatera friktion 
mellan  cellulosaytor  till  adhesion  är  fenomenets  påverkan  fortfarande  oklar.  Allteftersom 
papperstillverkningen fortskrider dräneras mer och mer vatten och ytorna pressas samman till en 
punkt då hydrogela ytor börjar adheras. Enligt vissa studier kommer ytspänningseffekter vid denna 
tidpunkt, då vattenhalten ligger på 70-80%, att passera en inflektionspunkt. Efter denna kommer 
bindningar bildas mycket snabbt vilket ökar ytans styrka markant. Ökningen beror på att mobila 
molekylära  segment  börjar  interagera  med  varandra.  Om  vattenmängden  minskas  ytterligare 
kommer det minimala avståndet för bindning att  nås vilket möjliggör elektrostatiska och polära 
interaktioner,  vätebindningar  och  van  der  Waals  krafter.  1H-NMR-studier  har  visat  att  vid  en 
fukthalt på 20% i papperet är avståndet mellan mikrofibriller fyra monolager med vatten, vilket 
reduceras till endast ett lager då fukthalten sjunker till 10%. Denna typ av exkluderingsfenomen har 
även observerats för andra typer av substrat, bland annat biologisk vävnad, naturliga och artificiella 
polymerer  och  proteiner.  Exakt  hur  exkluderingsfenomenet  fungerar  är  dock  inte  helt  klarlagt, 
däremot har det kunnat visas att vattenmolekyler kan organiseras på avstånd upp till flera hundra 
nanometer. Strukturerat vatten kallas också vattnets fjärde tillstånd och skulle mycket väl kunna 
fungera som en länk mellan fibrillära strukturer [7].

Förutom vätebindningar har även van der Waals interaktioner ett viktigt bidrag för adhesion mellan 
cellulosafibrer. De attraktiva van der Waals interaktionerna uppkommer då tillfälliga dipoler bildas 
på grund av elektronernas rörelser. Det finns också repulsiva elektrostatiska krafter mellan laddade 
ytor i vattenlösning som kan spela stor roll beroende på kraftens storleksordning. Även pH och 
densitet påverkar adhesionen och därmed också papprets styrka. Van der Waalskrafter minskar som 
en funktion av separationsavstånd vilket påverkar många praktiska applikationer. Till exempel har 
träfibrer som utsatts för intensiv malning och blekning en lägre ytladdning vilket gör de repulsiva 
krafterna relativt små jämfört med van der Waalskrafterna. Den resulterande interaktionen kommer 
därför bli positiv. Kemisk malning inducerar å andra sidan karboxylgrupper vilket ger fibrerna en 
negativ laddning. Dessa grupper har sitt ursprung i den hemicellulosa som blir kvar efter malning 
samt  från  den  oxidation  av  cellulosa  som  sker  med  vissa  reagenter  såsom  syre,  ozon  och 
väteperoxid som används i blekningsprocessen. De sura grupperna kan få fibrerna att svälla vilket 
ökar dess plasticitet och förmåga att bilda bindningar. De orsakar också repulsiva elektrostatiska 
krafter om koncentrationen är tillräckligt hög. Då pappersarket förstärks är det därför en balansgång 
mellan komprimerande kapillärkrafter och repulsiva elektrostatiska krafter mellan fibrerna [7].
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3.4   Plast

3.4.1   Oljebaserade plaster
Plast  består  av  långa  polymerkedjor  av  raka  eller  förgrenade  kolväten  samt  bland  annat 
mjukgörande medel. Kedjorna härstammar från omättade kolväten som bildas vid raffinering av 
råolja. Förutom genom olika kemiska sammansättningar kan olika egenskaper fås genom att variera 
kyltiden efter det att plasten formats till önskad form. Med långsam nedkylning blir plasten vitaktig 
och mekaniskt stark. En blixtsnabb nedkylning gör plasten transparent och mekaniskt svagare än då 
den kyls långsamt. Dessa skillnader beror på hur polymererna i plasten strukturerar sig. En snabb 
nedkylning gör materialet amorft, det vill säga ostrukturerat. En långsammare nedkylning gör att 
polymererna antar ett kristallint, tätt packat och väl strukturerat tillstånd. Fenomenet kan utnyttjas 
för till exempel mikrovågsapplikationer där plasterna kan tillverkas så att de kan tåla temperaturer 
nära smältpunkten utan att förlora formen. Oftast används polypropen för mikrovågsapplikationer. 
En annan mycket vanlig plast är polyeten (PE) vilket är en billig, säker, väl beprövad plast som har 
tillräckligt bra egenskaper för väldigt många applikationer. PE kan tillverkas att få hög eller låg 
densitet och kallas då ”high density polyethlyene” (HDPE) respektive ”low density polyethylene” 
(LDPE). HDPE är kristallin i sin struktur och är starkare och tåligare än LDPE. LDPE har en lägre 
densitet  och  därmed  lägre  vikt  vilket  är  fördelaktigt  i  många  sammanhang.  För  att  förändra 
plasternas förseglingsegenskaper tillsätts  ofta några procent etylvinylacetat.  Dessa egenskaper är 
viktiga då en förpackning har olika krav på om den skall vara lätt eller svår att öppna [8]. 

Exempel på några vanliga plaster [9]:

Polyolefiner: den viktigaste gruppen inom plaster, inkluderar en stor mängd olika plaster med olika 
egensker. Några exempel:

• Polyeten (PE): 
◦ Standard låg, medium eller hög densitet. Bra förseglingsegenskaper. Relativt god barriär 

mot fukt
◦ Linjära låg, medium eller hög densitet. Består oftast av kopolymerer av eten med buten 

och okten. Motståndskraftig, bra förseglingsegenskaper, bra hot tack
◦ Metallocenkatalyserade eten kopolymerer: väldigt starka och stöttåliga

• Polypropen (PP): motståndskraftiga, relativt god barriär mot fukt, klarar ångsterilisering 
• Etenpropen  polymerer:  har  låg  densitet  men  är  mer  flexibel  än  polypropen,  klarar 

ångsterilisering
• Inomerer: eten tillsammans med metalljoner, oftast kalcium- eller zinkjoner. Har liknande 

egenskaper som LDPE 

Etenvinylacetat kopolymerer: mjuka, flexibla, kan förseglas vid låga temperaturer.

Etenvinylalkohol kopolymerer (EVOH): bra barriär mot gaser men inte mot fukt.

Polyamider (PA): till exempel nylon. Starka, relativt bra barriär mot gaser men inte mot fukt. 

UPVC  (unplasticised polyvinyl  chloride):  semirigida då tjockleken är  större  än ungefär  150µm 
vilket  betyder  att  plasten  kan  fysiskt  skydda  medicinsk  utrustning.  Utmärkta  termoformande 
egenskaper. Bryts ner av strålning.

Polyester: den vanligaste polyesterplasten inom medicinska förpackningar används för att skapa en 
biaxiellt orienterad film som är dragstarka och klarar höga temperaturer. En annan vanlig polyester 
är polyetentereftalat (PET). 
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Alla  plaster  bör  ISO-märkas,  märket  består  av  en  triangel  av  tre  pilar  med en  siffra  inuti.  De 
vanligaste plasterna har nummer 1-6 medan övriga plaster och bioplaster märks gemensamt med 
siffran 7. Märkningarna kan ses se figur 1.  

3.4.2   Bioplast 
Bioplast som ord används i olika syfte då det inte finns någon självklar definition. Med bioplast 
menas antingen biobaserade plaster eller biologiskt nedbrytbara plaster vilket är två skilda aspekter 
som inte hänger ihop. Biobaserade plaster behöver inte vara biologiskt nedbrytbara och biologiskt 
nedbrytbara plaster behöver inte vara biobaserade vilket gör det viktigt att hålla isär begreppen [11]. 

Biobaserade plaster härstammar inte från fossila bränslen utan tillverkas av förnyelsebara råvaror. 
De kan tillverkas att få samma sammansättning som de vanliga oljebaserade plasterna. Helt nya 
typer  av  plaster  håller  också  på  att  utvecklas.  Vid  tillverkning  av  biobaserade  plaster  kan 
utgångsmaterialet vara biopolymerer som är naturligt förekommande polymerer som stärkelse och 
cellulosa, eller monomerer som finns naturligt eller tillverkade av mikroorganismer. Även biomassa 
kan  användas  genom att  tillverka bioetanol  eller  biometanol  som sedan förädlas  till  plast  [11]. 
Biologiskt nedbrytbara plaster är komposterbara, vilket menas att de är godkända enligt en standard 
där minst 90% av kolet är biologiskt nedbrutet efter sex månader under specificerade förhållanden 
[12]. Vanligtvis tillverkas denna typ av plast för att vara hållbar med lång livslängd men de kan 
också  tillverkas  för  att  successivt  brytas  ner.  Att  plasten  är  biologiskt  nedbrytbar  har  vissa 
användningsområden i medicintekniska tillämpningar som nedbrytbar suturtråd och medicinkapslar 
som stegvis bryts ner och frigör medicin [11]. Det största användningsområdet för denna typ av 
bioplast  är  dock  applikationer  där  innehållet  skall  komposteras,  till  exempel  hushållsavfall. 
Soppåsar och hundbajspåsar är därför vanliga produkter av komposterbar bioplast [12].    

3.4.3   Planextrudering och limlaminering 
Pappret som används till flexibla förpackningar bestryks ofta med plast för att materialet ska bli mer 
motståndskraftigt och för att erhålla goda förseglingsegenskaper. Det finns olika sätt att göra detta 
på,  bland  annat  genom  planextrudering  eller  limlaminering.  Vanligtvis  bestryks  endast  en  av 
papprets sidor med plast men i vissa applikationer krävs plast på båda sidorna [3]. 

Vid  planextrudering  smälts  plasten,  i  form  av  pellets,  genom  högt  tryck,  friktion  och  värme. 
Pelletsen tvingas genom ett munstycke på extruderingsmaskinen och tillåts därefter rinna ner på 
pappersrullen. Ytterligare en kyld rulle pressas mot materialet för att  plasten skall pressas ner i 
pappersstrukturen samt stelna. 

Vid limlaminering ökas papprets funktionella egenskaper genom att applicera ett eller flera lager av 
plast. Till skillnad mot planextrudering används lim för att binda samman lagren [3].

12

Figur 1. ISO-märkning av plast. Siffrorna 1-6 representerar de vanligaste plasterna, 
övriga plaster och bioplaster märks med siffran 7. Bilden är från referens [10].



3.5   Pappersförpackningar

3.5.1   Allmänt
Pappersförpackningar utgör ungefär 40% av alla typer av förpackningar vilket gör papper till det 
mest använda materialet i vikt räknat. Papper är ett mycket konkurrenskraftigt material att använda 
som förpackningsmaterial då det är tryckbart, kan lamineras med andra material, kan möta de högt 
ställda  krav  som  gäller  vid  till  exempel  kontakt  med  livsmedel  samt  tillverkas  till  ett 
kostnadseffektivt pris. Eftersom papper är ett naturlig och förnyelsebart material så är det också 
relativt miljövänligt [3].  
 

3.5.2   Förslutning
Ett förslutningssystem behövs för att  konstruera en förpackning så att  den håller  ihop och inte 
läcker ut sitt innehåll. Det finns flera sätt att göra det här på, till exempel genom vikning, limning, 
kallförsegling och varmförsegling [12]. I detta examensarbete används endast varmförsegling. Det 
finns flera olika sätt att varmförsegla material, till exempel med varmluft, högfrekventa fält eller 
varma metallbackar.  Med varmförsegling menas den process där polymera termoplastytor fogas 
samman med syftet att bilda för ändamålen tillräckligt starka fogar mellan materialen. Egenskapen 
för hur stark den bildade förseglingen är då den svalnat till jämviktstemperatur kallas fogstyrka. En 
annan egenskap är materialets hot tack vilket är fogens styrka då den fortfarande är varm. Hot tack 
beror  framförallt  på  materialens  deformations-  och  flytegenskaper  som  en  funktion  av 
förseglingstemperaturen under de första millisekunderna efter det att förseglingsbackarna öppnats 
efter  försegling.  Denna  egenskap  är  viktig  i  kommersiella  sammanhang  för  att  bestämma 
produktionshastighet på förpackningsmaskiner [13].

3.5.3   Kvalitetsmått på förseglingar  
Kvaliteten på förseglingen mellan två ytor är ett mått på bindningarna från polymeradhesionens 
förmåga att stå emot mekanisk stress i normal eller lateral riktning. Då kraften som drar isär ytorna 
är  tillräckligt  stor  att  en  spricka  bildas  i  skiktet  mellan  ytorna  kommer  adhesionsbindningarna 
separera. Den maximala kraften som krävs för detta är ett mått på adhesionskraften mellan ytorna. 
Kraften plottas  som en funktion av dragsträckan och brukar ofta normaliseras med fogens area:   

P = Fmax/A   (N/m2) (1)

Ibland uttrycks istället fogstyrkan som ett mått på bindningsenergi per areaenhet, det vill säga arean 
under kraft-förflyttningskurvan dividerat  på bindningsarean. Enheten blir då J/m2 = N/m. Kraft-
förflyttningskurvan ger värdefull information om hur kraften fördelas på hela förseglingsarean [6].

13



4. ADHESION
Mycket forskning är gjord på 
polymeradhesion, det vill säga då två 
plastytor fogas samman, medan få studier är 
gjorda på polymeradhesion till papper, det  
vill säga då en plastyta fogas samman med 
papper. Förståelsen för hur 
polymeradhesion till papper fungerar är 
fortfarande begränsad. För att få en tät  
försegling krävs det att alla små luftkanaler i  
materialet fylls av smält polymer under 
förseglingsprocessen. Detta beror 
framförallt på förseglingsbackarna, 
förseglingstemperatur, förseglingstryck samt 
materialets smältegenskaper. I kapitlet tas 
olika förklaringsmodeller för 
polymeradhesion mellan plaster och till  
papper upp samt hur de olika 
förseglingsparametrarna påverkar 
fogstyrkan. 
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4.1   Polymeradhesion
Polymeradhesion syftar här till  sammanfogningen av två plastytor och skall inte förväxlas med 
cellulosaadhesion.

4.1.1   Adhesionsarbete och ytenergi
Termodynamiskt kan benägenheten för polymeradhesion beskrivas med hjälp av ytenergi och det 
arbete som krävs för adhesion och kohesion. Adhesionsarbetet, W, definieras som energiändring per 
areaenhet som sker då två ytor skapar en kontaktyta [6]:

W = γ1 +γ2 − γ12 (2)

där γ1 och γ2 är ytenergin för de två ytorna var för sig och γ12 är energin i kontaktytan som bildas 
mellan dem. Om de två ytorna är likadana kommer  γ1 = γ2 och  γ12 = 0, vilket medför att W =  2γ1 

vilket  kallas  kohesionsarbetet.  Adhesionsarbetet  är  en  användbar  kvantitet  eftersom  det  skiljer 
mellan de två tillstånden kontakt och separation. Interaktionen mellan en solid yta och ett flytande 
medium  kan  förklaras  med  förhållandet  mellan  adhesionsarbete  och  kontaktvinkel.  En  balans 
mellan jämviktskrafter i kontaktytan relaterar energin i ytorna och i kontaktytan med varandra och 
till adhesionsarbetet. Det kan beskrivas med Young Dupres ekvation:

W =  γlq(1 + cosθ) (3)

där   γlq   är  ytenergin och  θ  kontaktvinkeln  till  den  fasta  ytan  hos  det  flytande  mediet. 
Adhesionsarbetet  beror  på  intermolekylära  attraktionsinteraktioner  i  form  av  van  der 
Waalsinteraktioner,  polära  interaktioner,  vätebindningar  och syra-basinteraktioner.  Då två mjuka 
polymerytor kommer några nanometer ifrån varandra kommer attraktionskrafterna att föra samman 
ytorna spontant. Denna teori har gett en grund för att förstå polymeradhesion. Modellen är dock 
approximativ då den förutsätter ideala system i jämvikt vilket sällan är fallet i  verkliga system. 
Polymeradhesion  innefattar  ofta  flera  tidsberoende  molekylära  förändringar  då  bulkiga 
viskoelastiska deformationer sker i kontaktytan. Dessa fenomen brukar kallas adhesionsdynamik 
och  för  närvarande  finns  det  inga  applicerbara  teorier.  Eftersom  flera  molekylära 
relaxationsprocesser  sker  i  kontaktytan  finns  flera  adhesionsmaxima vid olika temperaturer  och 
mäthastigheter [6].
 

4.1.2   Diffusionsteorin
Då två polymerytor kommer i kontakt med varandra kommer molekylernas funktionella grupper att 
arrangera om sig vilket möjliggör att syra-bas interaktioner och vätebindningar kan skapas mellan 
dem.  Interaktionerna  i  kontaktytan  och  entropiökningen  i  systemet  kommer  medföra  att 
polymerkedjor från båda sidor börjar diffundera till motsatt sida. Denna process är mycket långsam 
men kan påskyndas avsevärt då temperaturen överstiger en för polymeren specifik temperatur [6].

Det  första  som måste  ske  vid  en  varmförseglingsprocess  är  att  materialen  slätas  ut  och  att  de 
kommer i  molekylär kontakt med varandra över så stor del av den totala förseglingsarean som 
möjligt. Enligt diffusionsteorin kan då 20-30 kol långa ändar på polymerkedjorna diffundera in i det 
andra materialet  vilket resulterar i  starkare försegling än om bara bindningar mellan materialen 
bildas. Förseglingstrycket påverkar inte signifikant fogstyrkan så länge det är tillräckligt högt för att 
jämna ut alla ojämnheter. Studier har visat att om trycket ökas med en faktor 10 på en lättviktsplast 
och en tyngre plast så ökar fogstykan något för tungviktsplasten men inte alls för lättviktsplasten. 
Det tros enligt diffusionsteorin bero på att den tyngre plasten är tjockare och styvare vilket gör att 
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ett högre tryck slätar ut ytan bättre vilket medför högre fogstyrka [13].

Då förseglingstemperaturen ökas kommer bindningar bildas mellan materialen vid betydligt lägre 
temperaturer än plastens smältpunkt. Hur långt under smälttemperaturen bindningar bildas beror på 
vilken typ  av polymer som används.  I  temperaturområdet  mellan det  att  bindningar  bildas  tills 
smälttemperaturen nås bildas fogar där det är bindningarna mellan materialen som går sönder då 
materialen dras isär. Vid förseglingstemperaturer över plastens smältpunkt kommer delaminering 
eller brott i materialen ske. 

Enligt diffusionsteorin är det kraften som håller ihop en varmförsegling densamma som den kraft 
som binder kedjemolekylerna i själva strukturen, det vill säga sekundära valenskrafter. För att dessa 
krafter  skall  börja verka i  en varmförseglingsprocess måste  polymerkedjorna få tillräckligt  med 
rörelse och deformering för att molekyler i de två ytorna skall komma tillräckligt nära varandra. 
Kedjornas reaktiva atomgrupper måste vara ungefär 5Å nära varandra för att bindningar ska bildas. 
Bindningarna bildas omedelbart om molekylen har tillräckligt med energi. Då materialet värms upp 
expanderar  porerna  i  materialet  vilket  leder  till  en  minskning  i  densitet.  Det  medför  att 
sannolikheten för att en polymerkedja med tillräckligt hög aktiveringsenergi skall ha rätt orientering 
för att ta sig in i en por och bilda ett nytt jämviktsläge ökar. Då temperaturen uppgår till polymerens 
smältpunkt  kommer  hela  polymerens  massa  att  flyta  vilket  gör  att  större  kedjesegment  flyttas 
mellan ytorna till den grad att materialen smälter samman, de kan inte längre dras isär. Genom att 
öka  temperaturen  över  molekylernas  aktiveringsenergi  blir  det  möjligt  för  polymerkedjorna  att 
diffundera  över  till  den  andra   ytan  och  hitta  positioner  med  lägre  entropi.  Antalet  nya 
jämviktspositioner och hur djupt de penetrerar ytan bestämmer den kraft som behövs för att dra isär 
de två ytorna vilket kan testas med instrument [13].

Diffusion är en tidsberoende process, vilket gör att en längre kontakttid mellan ytorna åstadkommer 
att  kedjorna  kan  tränga  djupare  ner  i  strukturen  tills  det  att  ett  slags  jämviktsdjup  nås.  Under 
förseglingstiden  måste  ytorna  hinna  värmas  upp  så  att  molekylerna  kommer  över 
aktiveringsenergin,  dessutom  måste  molekylerna  få  tillräckligt  med  rörelseenergi  för  att  börja 
diffundera.  Ofta  är  det  önskvärt  att  minimera  förseglingstiden  i  tillverkningsprocesser,  en  kort 
förseglingstid kompenseras då med högre temperatur [13].

Termodynamiskt kan processen beskrivas enligt följande:  

ΔG = ΔH - T ΔS (4)

Där  G = Gibbs fria energi,  H = entalpi,  T = temperatur och  S = entropi. Det spekuleras i att den 
minskning i  systemets fria energi,  som är nödvändig för en spontan förändring,  uppstår genom 
minskning i entalpi då bindningar mellan materialen bildas samt en ökad entropi som  kopplas till 
bildandet av ett område med slumpmässig struktur i kontaktytan mellan materialen. Förmodligen är 
det  entropifaktorn  som har  den  största  effekten.  Då  de  molekylära  rörelserna  ökar  med  ökad 
temperatur, ökar också djupet i det  område där polymererna går ner i motsatt yta, vilket  skulle 
förklara den snabba ökningen i fogstyrka som sker i mitten av materialets temperaturområde [13]. 
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4.2   Termodynamisk karakterisering av papper
Papprets ytenergi kan karaktäriseras med kritisk ytspänning, γc. Enligt Zismanmodellen är ytenergin 
lika med ytenergin (ytspänningen) hos den vätska med högst ytenergi som fullständigt väter ett fast 
ämne. Den kritiska ytspänningen bestäms genom att plotta cosinus för kontaktvinkeln θ som en 
funktion av ytspänningen för en mängd olika vätskor för att sedan extrapolera till θ = 0. Det är 
viktigt för hur en polymer väter papprets yta då den smälter vilket är en förutsättning för den nära 
kontakt som krävs för god adhesion [6]. Papper som har lägre kritisk ytspänning än polyeten (γc < 
31 mN/m) har visat sig ha sämre adhesion relativt de papper som har en högre kritisk ytspänning. 
Zismanmodellen  har  används flitigt  för  att  karaktärisera  många typer  av cellulosamaterial.  Ren 
cellulosa har ofta relativt höga värden på kritisk ytspänning medan kemiskt behandlad cellulosa, det 
vill säga de flesta papper, generellt har betydligt lägre värden [14]. 

För att bestämma papprets ytenergi är det ofta önskvärt att dela upp energin i polära och icke polära 
komponenter.  Ytenergi  bestäms  ofta  med kontaktvinkelmätning  vilket  dock inte  är  optimalt  för 
papper då ytan inte är slät samt att den är porös vilket gör att många vätskor penetrerar ytan [6, 14]. 
Varianter av kontaktvinkelmätningar har ändå använts för att bestämma ytenergier och även då det 
är svårt att få fram exakta värden kan ändå trender ses. Bland annat finns starka indikationer på att 
ytenergin minskar då cellulosamaterial är behandlat med olika typer av hydrofoberingsmedel.  En 
bättre metod är invers gaskromotografi vilken baseras på termodynamiken i adhesionsprocessen 
mellan plastens kolväten och pappersfibrerna. Absorbenterna leds genom en gaskromatografikolonn 
packad  med  pappersfibrer  med  hjälp  av  hög  koncentration  inertgas.  Ytenergin  beräknas  från 
retentionstiderna för alkanerna CnH2n+2 och Cn+1H2n+4. Alkaner penetrerar porösa ytor vilket gör att 
energivärdena  för  pappret  är  medelvärden  av  båda  ytorna.  Genom  att  använda  ickepolära 
absorbenter kan den icke polära disperationskomponenten bestämmas för sig. 

Invers gaskromotografi kan också användas för att bestämma polära interaktioner mellan en fast yta 
och gas genom att använda en polär prob. Analysmetoden och tolkningen av resultaten är dock inte 
lika  enkla  som  då  icke  polära  alkaner  används.  Som  för  många  andra  material  kan  syra-
baskonceptet för cellulosasubstrat ge en djupare insikt i hur termodynamisk karaktäristik för papper 
fungerar. En forskargrupp har bland annat kunnat visa att bindningsstyrkan hos läskpapper dränkt i 
olika vätskor kan korreleras med syra-bas egenskaperna hos vätskan. Slutsatsen var att cellulosan är 
amfotär vilket gör det möjligt för cellulosamolekyler att binda till både sura och basiska additiv 
[14]. 

4.3   Polymeradhesion till papper
Adhesion  mellan  polymerer  och  papper  och  andra  cellulosabaserade  material  spelar  stor  roll  i 
många industriella applikationer. Papper och kartong som bestryks eller limmas ihop, till exempel 
med polyeten, har många användningsområden. Även tryckkvalitet för framförallt elektrografisk 
och termisk tryckning kräver korrekt adhesion av färgen till pappersfibrerna [14]. Pappersadhesion 
beskrivs ofta med hjälp av ytenergi, ytkemi och karaktäristiska kontaktvinklar, sammansättning och 
funktionella grupper. Det termodynamiska arbetet för adhesion mellan papper och en polymerfilm 
kan  beskrivas  på  samma sätt  som för  polymeradhesion,  ekvation  (2),  som en  funktion  mellan 
ytenergin i pappret (γP), ytenergin i plastens förseglingslager (γA), samt energin i kontaktytan mellan 
materialen (γPA):

W = γP + γA − γPA  (5)

W kan inte direkt användas för att förutspå adhesion i verkligheten men är användbart i syftet att 
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illustrera förhållandet mellan ideal adhesion och ytenergi vilket i sin tur beror på ytkemi. Papper 
innehåller flera olika tillsatser och fyllmedel såsom CaCO3, lera och talk, vilka gör att ytenergin i 
pappret  sänks.  För  att  kompensera för dessa negativa effekter  kan materialen behandlas  för  att 
introducera polära grupper i ytan. För bestrukna papper beror adhesion på bestrykningssmaterialets 
egenskaper. Vilken typ av bindmedel som används i bestrykningsslagret har kunnat visas påverka 
adhesionen mellan polyeten och bestruket papper. Polyeten visade sig till exempel ha en starkare 
adhesion till  papper som innehåller styrenbutadien och CaCO3 pigment än till  bestrykningslager 
innehållande polyvinylacetatbindare och lerapigment [6].

Kvaliteten på polymeradhesion till papper bestäms av hur väl adhesionsbindningarna kan stå emot 
mekanisk stress i  form av bindningsstyrka eller  hur  mycket  mekanisk energi  som krävs för att 
separera bindningssystemet vilket brukar kallas praktisk adhesion. Det är viktigt att skilja mellan 
adhesion,  dvs  då  bindningar  bildas,  och praktisk  adhesion  vilket  är  då  bindningarna  separeras. 
Interaktionskrafter  såsom  van  der  Waals-  och  syra-basinteraktioner  involveras  i  bildandet  av 
adhesionsbindningar men det är inte nödvändigtvis dessa bindningar som separerar då en fog dras 
isär. I jämförelse med andra substrat såsom glas och hårdplast är papper ett svagt substrat eftersom 
det  är  uppbyggt  av  en  lagerstruktur  vilket  gör  att  det  kan  rivas  isär  och  delamineras.  Av den 
anledningen separerar ofta papper-polymerlaminat inte i fogens kontaktyta [6].

4.4   Materialegenskapers påverkan på förseglingsstyrka

4.4.1   Ytenergi
Som tidigare  beskrivits  har  materialets  ytenergi  betydelse  för  adhesionsarbetet  vilket  i  sin  tur 
påverkar förseglingen. I en studie har det visats att adhesionen mellan polystyrenbaserade toners 
och papper ökar med ökad ytenergi hos pappret. Vid andra studier på adhesion mellan polyeten och 
papper har pappret behandlats med olika kemikalier och sedan har ytenergin bestämts vilket gör att 
adhesionsenergin kan räknas ut. Fogstyrkan mellan de olika papprena och polyetenfilm har sedan 
bestämts. Från dessa resultat  kan det ses att fogstyrkan ökar linjärt med adhesionsarbetet från och 
med  ytenergier  på  ungefär  70mJ/m2,  vilket  korresponderar  till  den  nivå  på  ytenergi  där  smält 
polymer börjar spridas på ytan. Samma variationer har upptäckt med andra polymerer. Variationerna 
demonstrerar  adhesionens  termodynamiska  natur  där  experimentellt  uppmätta  adhesionsstyrkor 
(praktisk  adhesion)  varierar  proportionellt  med  den  termodynamiskt  definierade  adhesionen 
(teoretisk  adhesion)  då  bindningsytan  är  konstant  [14].  Studier  har  visat  att  adhesion  mellan 
polyeten  och  papper  är  dålig  om pappret  har  en  lägre  kritisk  ytenergi  än  polyeten.  En  annan 
forskargrupp har kommit fram till liknande slutsatser då de kunde visa att delamineringskraften för 
papper/polyeten laminat ökade med papprets ytenergi [6].

4.4.2   Fiberriktning
Då försegling sker mellan papper och plast påverkar fibrernas riktning om pappret delamineras vid 
dragprovning eller ej. Dragprov tvärs fiberriktningen leder till att delaminering sker lättare än om 
dragprovning sker  i  fiberriktningen.  Själva  värdet  på fogstyrkan tycks  dock vara oberoende av 
fibrernas riktning [6].
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4.4.3   Karboxylering  
Papper  bestruket  med  olika  varianter  av  latexinnehållande  dispersionslösningar  där  olika 
neutraliserade medel används och där ytan karboxylerats eller ej, har korrelerats till fogstyrka i en 
studie  från Karlstad  universitet.  De neutraliserade  ämnena var  ammoniak  och natriumhydroxid. 
Efter bestrykning bestämdes ytans kemiska sammansättning, på ytan fanns förutom kol och väte 
små  mängder  av  kväve,  natrium,  svavel  och  kalcium.  Kalcium kommer  förmodligen  från  det 
kalciuminnehållande fyllmedlet i pappret. Kväve, natrium och svavel härstammar förmodligen från 
migrerande  tensider  och  neutraliseringsmedel  i  bestrykningslagret.  Fogstyrkan testades  på  både 
karboxylerade och ickekarboxylerade prover. Tensider misstänks ha en negativ effekt på fogstyrkan, 
därför testades fogstyrkan även på prover som sköljts av med vatten. Fogstyrkan var högre på de 
tvättade  karboxylerade  proverna  vilket  indikerar  att  tensiderna  medför  en  sämre  adhesion  på 
bestrykningsytan och att en positiv effekt på fogstyrkan erhålls då vattenlösliga ämnen avlägsnats. 
För icke karboxylerade prover var resultaten omvända, fogstyrkan var lägre efter sköljning. De fann 
också en svag trend att  karboxylerade prover har högre fogstyrka om de är neutraliserade med 
natriumhydroxid [15].  

4.5   Provningsparametrar som påverkar förseglingsstyrka

4.4.1   Dragprovshastighet
Draghastigheten på provremsan spelar stor roll för både värdet på fogstyrkan och vilken typ av brott 
som sker. I en studie visade sig låg draghastighet göra att  fogen inte delaminerades, fogkurvan var 
jämn över  hela  längden.  En högre  draghastighet  gav ett  annat  utseende  på fogkurvan,  först  en 
kraftig topp vilket följdes av ett konstant lågt värde till  följd av delaminering i pappret.  Brott i 
pappret börjar ofta på svaga punkter i kontaktytan vilka blir större och större under dragprovets 
gång tills ett helt lager i pappret släpper. Att typ av händelse i kontaktytan vid dragprovning är 
hastighetsberoende stämmer överens med hur praktisk adhesion kan förklaras  för viskoelastiska 
polymerer som en funktion av separationshastigheten v: 

G = G0(1 + (v/v*)n)  (6)

Där  G är  praktisk adhesion,  G0 är  separationsenergin då v går mot 0,  v* är den karaktäristiska 
separationshastigheten som beror  på polymerens relaxationstid  och n (<1) är  en parameter  som 
beskriver förhållandet mellan G och v. Detta beteende är typiskt för tryckkänsliga material [6].

4.5.2   Dragprovningsvinkel
Generell dragprovning ger oftast låg separationskraft och leder vanligen till att materialen separerar 
i kontaktytan mellan materialen. Eftersom geometrin är asymmetrisk involveras komplex mekanik i 
dragprovningen  såsom  böjning  och  deformering  av  plasten.  Det  erhållna  värdet  på 
separationskraften  är  starkt  beroende  av  dragvinkeln.  För  ett  generellt  dragprov  där  stegvis 
”peeling” uppnås på sträckan dl, beräknas kraften med följande ekvation: 

G = F/b (1- cosθ) (7)

Där θ är dragvinkeln, G är energin som frigörs i ekvation 6, och b är bredden på bindningsytan. Det 
är därför vanligt att dragkraften normaliseras med b, det vill säga provremsans bredd.  G används 
ofta som mått på separationsstyrkan från ett dragprov [6].
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4.5.3   Föreglingsparametrarna temperatur, tid och tryck
Genom att  variera  tillverkningsparametrarna  backtemperatur,  förseglingstid  och  förseglingstryck 
kan  för  varje  materialkombination  ett  optimalt  processfönster  bestämmas  för  att  hitta  de 
parameterinställningar som ger högst fogstyrka. I avsnitt 4.1.2 diskuterades det att temperaturen på 
förseglingsbackarna och förseglingstiden är de faktorer som främst påverkar hur stark adhesionen 
mellan två plastytor blir. Tryck som appliceras normalt mot förseglingsytan har en liten effekt på 
fogstyrkan om trycket överstiger det tryck som krävs för att släta ut ytorna. 

En studie gjord på polypropenlaminerat papper styrker dessa slutsatser. Ytorna fäste till varandra 
vid  temperaturer  betydligt  lägre  än  plastens  smältpunkt,  fogstyrkan  ökade  sedan  kraftigt  med 
stigande temperatur tills ett platåvärde nåddes, drygt 15°C före plastens smältpunkt. Den starkaste 
fogstyrkan erhölls vid denna platå och då beror brott mellan materialen på delaminering eller andra 
brottsmekanismer som inte  involverar  separation i  själva fogen.  Då delaminering sker  är  fogen 
fortfarande intakt och fogstyrkan är inte längre ett mått på styrkan i förseglingen utan blir istället ett 
mått  på styrkan mellan lamineringslagren.  Förseglingstiden hade ingen effekt på fogstyrkan om 
temperaturen var väsentligt lägre än plastens smälttemperatur, men om temperaturen i stället sattes 
till högre temperaturer ökade fogstyrkan snabbt med ökande förseglingstid tills en platå nåddes. I 
det här fallet nåddes platån redan vid en förseglingstid på ungefär 0.5-1.0s, förseglingstider längre 
än så påverkade inte. Slutsatsen var att backtemperatur och förseglingstid är beroende av varandra 
där backtemperatur är den viktigaste parametern. Tillräckligt lång förseglingstid krävs dock för att 
värmen skall  hinna  penetrera  materialen.  I  studien  undersöktes  även tryckets  påverkan  där  det 
kunde visas att en platå nås direkt då trycket är tillräckligt för att en fog skall bildas. Fogstyrkan 
ökar därefter inte med ökande tryck [16].

4.5.4   Förseglingsbackar
Förseglingsbackar kan se ut på flera sätt. De består oftast av metall och kan vara plana eller ha flera 
rillor. Rillorna är utbuktande mönster i backarna som kan förseglas ”hane mot hane”, där rillorna på 
vardera back träffar rakt emot motstående backs rillor.  Rillorna kan också förseglas ”hane mot 
hona” vilket innebär att mönstren på backarna är förskjutna så att rillorna träffar varandra omlott 
vid försegling. Vilken typ av back som används påverkar hur stark förseglingen blir [12]. 

4.6   Hot tack

4.6.1   Definition
Med hot tack menas ett materials fogstyrka i varmförseglade fogar innan fogen svalnat och nått 
jämvikt.  Namnet har sitt  ursprung i  gummi- och limteknologin där ”tack” betyder motstånd till 
separation av limmade ytor innan limmet torkat. Egenskapen kan användas i kvalitetsbedömning 
och  kvalitetsutveckling  av  material  och  materialkombinationer.  Hot  tack  är  tänkt  att  simulera 
händelser  i  konvertering  och  vid  fyllning  då  fogar  utsätts  för  stress  innan  de  hunnit  svalna. 
Teoretiskt behandlades ”tack” redan år 1874 som den kraft F som krävs för att separera två limmade 
ytor: 

F = (3Yr2)/(2x3) dx/dt  (8)

där r = radien på skiktet mellan ytorna som separeras, x = tjockleken på skiktet mellan ytorna, Y = 
viskositeten hos vätskor mellan skikten och t = separationstiden. Då ytorna separeras sker en töjning 
i  skiktet  mellan  ytorna  vilket  gör  att  x ökar  och  r  minskar.  Eftersom  x och r ändras  under 
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belastningsmomentet kan inte (8) användas direkt för att beskriva hot tackfenomenet men tjänar 
ändå ett pedagogiskt syfte. Ekvation (8) gäller i idealfall då helt plana, cirkulära ytor separeras. I 
verkligheten kan vid belastning av varmförseglade fogar ge upphov till flera olika händelser, såsom 
delaminering, töjning och brott [17].

4.6.2   Hot tack på styva material
Hot tackinstrumenten är framförallt utvecklade för att analysera hot tack på tunna, flexibla material.
Svenska Förpackningsforskningsinstitutet (numera Innventia) utvecklade på 1980-talet en metod för 
att testa hot tack på styva material. Mätprincipen för hot tack är att dra isär en förseglad fog och 
registrera  dragkraften.  Det  innebär  rent  praktiskt  att  provet  måste  kunna  kopplas  mellan  två 
klämmor och sedan dras isär utan att materialets styvhet eller provremsornas geometri påverkar 
själva kraftmätaren. De löste problemet genom att fästa flexibla trådar i ändarna på provremsorna 
vilka fästes till kraftmätaren samt genom att bestämma exakt vilka mått på provremsorna som skall 
användas [17].

4.6.3   Parametrar som påverkar hot tack
I samband med att Svenska Förpackningsforskningsinstitutet utvecklande metoden i 4.6.2 utfördes 
också studier på vilka faktorer som påverkar hot tack på plastbestruken kartong [17]. Faktorer som 
kan påverka hot tack kan delas upp i två huvudgrupper:

1. Provningsparametrar:
• Förseglingsbackarnas bredd
• Förseglingsbackarnas temperatur
• Förseglingstryck
• Fördröjningstid (delay)
• Förseglingstid
• Draghastighet

2. Materialparametrar:
• Plastskiktets karaktär
• Plastskiktets tjocklek
• Kartongens värmeledningsförmåga
• Delamineringsstyrka mellan skikten

I tabell 1 summeras provningsparametrarnas påverkan på hot tack från studien [17]. 
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Parameter Inverkan på hot tack Kommentar
Förseglingsbackaranas bredd Hot tack ökar linjärt med 

bredden
Belagd med LDPE, backbredd 
2-5mm

Förseglingsbackarnas 
temperatur

Hot tack stiger kraftigt för att 
sedan sjunka med ökande 
temperatur

Belagd med PE, 
temperaturintervall: 120-200°C

Förseglingstryck Testades ej
Fördröjningstid (delay) Hot tack ökade linjärt Belagd med PE, tidsintervall 1-

5s 
Förseglingstid Hot tack ökar för att sedan 

plana ut och sjunka med 
längden på förseglingstiden

Belagd med PE, tidsintervall 1-
5s 

Draghastighet Testades ej

Tabell 1. Olika provningsparametrars påverkan på hot tack.

Materialparametrarna  testades  på  tre  olika  kombinationer/tjocklek  av  kartong  och  plast.  Hot 
tackvärdena skilde sig markant åt för alla vilket illustrerar materialparametrarnas relevans för vilket 
värde på hot tack som erhålls [17].

Sammanfattningsvis visade studien bland annat att hot tack på styva material är starkt beroende av 
bredden på fogen, vilket inte är fallet med flexibla material.  Skillnaden tros bero på olikheter i 
brottsmekanism. För flexibla material spjälkas fogen successivt utmed dess bredd, vilket kan ses 
som en form av rivbrott där hot tack är en form av sprickutbredningsmotstånd. För styva material 
blir  istället  separationskraften fördelad över hela  fogytan,  hot  tack ter  sig då i  högre grad som 
dragbrottsstyrka i varmt tillstånd. Kartongkvaliteten har stor betydelse för värdet på hot tack som 
erhålls, vilket gör att samma material bestruket med olika plastsorter får olika hot tack. Orsaken är 
förmodligen brottmekanismen i kombination med plastens värmeledningsförmåga, mjukhet och dyl. 
[17].

Andra studier har visat att olika plastfilmer påverkar hot tack på olika sätt. Till exempel har LDPE 
sämre hot tack än bland annat syrainnehållande kopolymerer över ett temperaturintervall. Hot tack 
visade sig öka ju mer syra kopolymeren innehöll [18].

För att förbättra ett  materials hot tack kan etenvinylacetat,  EVA, blandas i plasten som tidigare 
beskrivits i 3.4.1 [3].
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5. METODER
Här presenteras de analysmetoder som 
använts i projektet. 
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5.1   Provberedning
Då temperatur och luftfuktighet påverkar papprets  egenskaper måste alla analyser utföras under 
samma betingelser för att kunna jämföras. Analyser sker i konditionerad miljö där temperaturen är 
23°C  ± 1°C  och den relativa luftfuktigheten är 50%  ± 2%. Materialen måste tillåtas nå jämvikt 
innan analyser påbörjas. Jämvikt har nåtts när provets vikt ändras mindre än 0.25% vid vägning 
med 1 timmes mellanrum [19].

5.2   Varmförsegling och fogstyrka 

5.2.1   Tillverkning av varmförseglingar 
Varmförseglingar i labskala görs med syftet att simulera de fogar som tillverkas i industrin för att 
utvärdera materialens förseglingsegenskaper.  Fogarna görs med hjälp av ett  instrument med två 
förseglingsbackar  varav en eller  båda är uppvärmda till  en specifik  temperatur.  Provet  placeras 
mellan  förseglingsbackarna  varefter  de  sluts  samman  med  ett  inställt  tryck.  Tiden 
förseglingsbackarna trycks samman ställs också in. Värmen från förseglingsbackarna gör att plasten 
smälter så att en fog bildas. Materialen som fogas samman kan vara av samma eller olika material, 
monolager  eller  multilager.  Förseglingsbackarna  behöver  oftast  täckas  med  till  exempel  TFE-
fluorerade kolväten för att undvika att fogen smälter fast [20].

Förseglingstid,  förseglingsstryck  och  temperatur  på  förseglingsbackarna  ställs  in  av  operatören. 
Förseglingstiden  måste  vara  tillräckligt  lång  så  att  provet  hinner  nå  förslutningsbackarnas 
temperatur, vilket beror på materialets tjocklek och konstruktion. Då förseglingstiden ökas kommer 
fogstyrkan att öka tills ett för varje material och temperatur karakteristiskt jämviktsvärde nås. Vid 
jämvikt flödar värmen genom hela provytan i ett steady-state läge. Fogstyrkan blir alltså oberoende 
av förseglingstider över jämviktstiden. Förseglingstrycket måste vara tillräckligt högt för att trycket 
skall fördelas jämt över hela förseglingsarean. Om polymerens smältpunkt passerats kan högt tryck 
göra att smält material trycks ut runt kanterna på fogen vilket ger oönskade förtjocknade fogkanter, 
förutom detta påverkas inte fogstyrkan nämnvärt av trycket [20].

Ofta används labtillverkade fogar för att göra varmförseglingskurvor, materialets fogstyrka testas på 
fogar som tillverkats med olika temperatur på förseglingsbackarna vid konstant förseglingstryck 
och förseglingstid. Fogstyrkan mäts och plottas mot temperaturen. Fogstyrkan ökar med ökande 
temperatur till dess att temperaturen når polymerens smältpunkt. Vid smältpunken kommer fogen 
bli starkare än själva materialet vilket gör att fogen inte öppnas vid analys utan att provremsan går 
sönder någon annanstans [20].

På  Seal  lab  används  ett  varmförseglingsinstrument  från  Kopp,  typ  SGPE20,  se  figur  2.  Efter 
försegling skall  provet svalna i  minst  15 minuter  före dragprovning för att  tillåta  provet att  nå 
jämvikt [21].
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5.2.2   Fogstyrka
Metoden är avsedd att användas till att mäta styrkan på förseglingar på flexibla barriärmaterial. Test 
kan även inkludera försegling mellan ett flexibelt och ett styvt material.  Med flexibelt avses ett 
material  som  kan  böjas  ungefär  180°.  Testerna  kan  utföras  på  labtillverkade  fogar  eller 
kommersiella fogar. Metoden mäter hur mycket kraft som krävs för att separera en provremsa med 
fog, enligt metoden skall också typ av brott i kontaktytan mellan materialen anges. Medelkraften 
över fogen beräknas av programmet från en graf där kraften som krävs för att dra isär fogen plottas 
mot avståndet som den gripklon som håller provremsan rört sig. Det finns alltid ett litet slack i 
remsan vilket räknas bort av programmet. Även den initiala kraften som krävs för att börja dra i 
fogen räknas bort då denna kraft inte är representativ för fogstyrkan. Inte heller då kraften sjunker 
till noll då fogen går sönder skall räknas med då medelkraft önskas. Mängden data som inte tas med 
i varje fogkurva måste vara samma för alla tester inom samma provserie för att kunna jämföra dem 
mot varandra. Till exempel kan 80% i mitten av fogkurvan användas för beräkning. 

Beroende på vilket material man analyserar finns det tre olika tekniker för hur provremsan skall 
hanteras vid analys:

• Teknik A: utan stöd – varje svans på provremsan fästs i de i maskinen motsatta gripklorna 
och själva fogen får inget stöd under analysen

• Teknik B: stöd 90° (med hand) – provremsan fästs på samma sätt som för Teknik A men 
under analysen håller operatören i fogen vilket utgör ett stöd vinkelrätt mot svansarna

• Teknik C: stöd 180° – den minst flexibla svansen på provremsan fästs platt mot en hård 
platta som är fäst i en av gripklorna. Den mest flexibla svansen böjs 180° över fogen och 
sätts fast i gripklon mitt emot plattan. 

Det  är  viktigt  att  typ  av  teknik  noteras  och  att  samma  teknik  används  för  de  prov  som skall 
jämföras.  Gripklorna  ska  röra  sig  med  jämn  och  samma  hastighet  mellan  200-300mm/min. 
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Figur 2. Varmförseglingsinstrument på Seal lab. Materialen som skall fogas 
samman placeras mellan förseglingsbackarna, när instrumentet startas pressas de 
varma backarna ihop med ett inställt tryck under en specificerad tid. Bilden 
tillhör Billerud.



Provremsans storlek skall vara 25/15/25.4mm bred och tillräckligt lång för att gripkorna ska kunna 
hålla dem.  Efter analys skall provremsan undersökas visuellt för att bestämma vilken typ av brott 
som inträffat [22].

På  Seal  lab  används  ett  dragprovningsinstrumentet  från  Zwick  och  prover  analyseras  enligt 
standardmetoden FPA SPMC 002-96 och ASTM F88-07a. Proverna monteras och analyserades med 
en variant av teknik C. Instrumentet finns att se i figur 3.

Analyser utfördes även på Innventia där ett dragprovningsintrument från Zwick med större lastcell 
än Zwick på Seal lab användes. Proverna monterades och analyserades med teknik A.

5.3   Hot Tack
Testmetoden  syftar  till  att  mäta  förseglingsstyrkan  på  varmförseglingar  mellan  olika  flexibla 
material och termoplaster innan fogen hunnit svalna till jämviktstemperatur. Instrumentet förseglar 
först materialen och drar sedan direkt isär dem och mäter kraften som krävs för detta. En provremsa 
av  specifikt  mått  förseglas  genom  att  applicera  tryck  från  två  platta  förseglingsbackar  med 
definierad  tryck,  kontakttid  och  temperatur.  Då  förseglingsbackarna  öppnas  tas  provremsan 
automatiskt ut och materialen dras isär efter en förinställd fördröjningstid (delaytid), ofta 10ms, 
genom att två gripklor drar materialen åt var sitt håll. Gripklorna rör sig med definierad hastighet 
och kraften som krävs för att förflytta dem mäts. Efter avslutad analys inspekteras provremsorna 
visuellt för att bestämma brottyp [23].

Det finns två godkända metoder som följer metodstandarden vilka skiljer sig åt framför allt genom 
hastigheten på gripklorna och om resultatet presenteras som en avsvalningskurva eller om maximal 
hot tack anges. I metod A separeras materialen mycket långsamt och instrumentet mäter hot tack 
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Figur 3. Instrument för att mäta fogstyrka från Zwick. Provremsan fixeras 
på en metallplatta, fogen är precis i övre kanten på plattan. Provremsans 
mest flexibla del fästs i en gripklo. När analysen startas rör sig den övre 
gripklon vertikalt uppåt och mäter den kraft som krävs för att dra isär 
fogen. Bilden tillhör Billerud.



kontinuerligt längs med fogen. Resultatet presenteras i form av en avsvalingskurva där hot tack 
plottas mot delaytider. Datorn beräknar koordinater för kurvan vid olika tidpunkter och rapporterar 
hot tackstyrkan i varje punkt. I metod B rör sig gripklorna betydligt snabbare och maximal hot tack 
anges  från  varje  mätning  vid  en  specifik  delaytid.  Oftast  varieras  förseglingstemperaturen  och 
plottas mot hot tackstyrkan, plotten brukar kallas hot tackkurva. Hot tackkurvan kan används för att 
jämföra  olika  materials  hot  tackegenskaper  över  ett  temperaturintervall.  Det  blir  då möjligt  att 
avläsa  vid  vilken  temperatur  maximal  hot  tack  nås.  Hot  tackkurvor  är  intressanta  då  många 
förpackningar i industrin förseglas och fylls med innehåll innan förseglingarna hunnit svalna vilket 
utsätter fogarna för slitage vilket kan leda till att förpackningarna kan gå sönder. Hot Tack kurvan 
kan  användas  för  att  karaktärisera  och  rangordna  olika  materials  egenskaper  för  kommersiella 
applikationer där kvalitet är en kritisk parameter [23].

Då mätningar utförs där ingen trend kan förväntas bör minst fem replikat utföras för att ett korrekt 
tillförlitligt medelvärde skall erhållas i varje punkt [23].

I detta projekt utfördes hot tackmätningarna på Innventia i Stockholm med en DTC Hot Tack Tester 
modell 52-F/202 enligt standardmetoden ASTM F 1921-98, metod B. En bild på instrumentet kan 
ses i figur 4.
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Figur 4. Hot tackinstrument. En provremsa av medicisnka material 
är pänd mellan gripklorna, pappersdelen av provremsan ses i den 
övre gripklon. Den genomskinliga plastfilmen sitter fast i den nedre 
gripklon. Bilden tillhör författaren.



5.4   Tryckfördelning
Tryckfördelning testades med Fuji tryckkänslig film av typ Fuji-Low Sheet, LW Pressurex Film 
Sheet.

5.5   Analysprogram
Förutom de för metoderna avsedda mjukvarorna användes följande program för att utvärdera data:

5.5.1   Minitab
Minitab är ett mjukvara avsedd för statistisk analys [24].

5.5.2   Matlab  
Matlab från Mathworks är ett program för bland annat beräkning, visualisering och modellering 
[25].
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6. GENERELLT VID EXPERIMENT
I kapitel 6 beskrivs 
experimentuppställningar och 
förutsättningar som gäller allmänt i alla 
projektets delar.
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6.1   Allmänt
Följande gäller för alla experiment om inget annat sägs:

• Alla experiment utfördes i konditionerad miljö, det vill säga en rumstemperatur på 23°C och 
luftfuktighet på 50% 

• Materialen tilläts nå jämvikt i konditionerad miljö i minst fyra timmar före analys

6.2   Instrumentinställningar

6.2.1   Försegling med Koppinstrumentet

• Efter det att provremsorna fogats samman i Koppinstrumentet fick de svalna och nå jämvikt 
under minst 15 minuter innan fogstyrkan mättes 

• Förseglingsbackarnas storlek: 10x100mm 
• Från varje försegling skars tre provremsor ut med bredd 25mm. Alla kanter skars bort 

6.2.2   Analys av fogstyrka med Zwick
• Draghastighet: 300mm/min
• På varje nivåkombination testades sex remsor vilket är det antal som används i företagets 

kontinuerliga kvalitetsarbete
• Provremsornas bredd: 25mm
• Analyser utfördes på Seal lab och på Innventia. Zwick på Seal lab har en svagare lastcell än 

Zwick  på  Innventia.  Då  monteringen  inte  är  densamma  i  de  båda  instrumenten  kan 
resultaten inte anses likvärdiga. Varje enskild testserie är därför testad på samma instrument

6.2.3   Hot tack 
• Samtliga hot tackanalyser utfördes på Innventia
• Förseglingsbackarnas storlek: 5x100mm 
• Provremsans bredd: 25mm 
• Draghastighet: 200mm/s
• Hot tack avser den största kraften i N som uppmäts, enheten blir N/25mm
• På varje nivåkombination testades fem remsor vilket rekommenderas i metodstandarden
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7. DEL I  Medicinska 
förpackningsmaterial

Projektets första del innefattar 
förpackningsmaterial som används för 
medicinska applikationer. Olika 
papperskvaliteter fogas samman med olika 
plastfilmer. 
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7.1   Medicinska förpackningar
Många typer av medicinska förpackningar består av en översida av papper och en undersida av 
plast.  Dessa  förpackningar  används  för  att  förpacka  medicinsk  utrustning  såsom  katetrar, 
operationsinstrument, operationskit, bandage, engångshandskar och sprutor vilket ställer särskilda 
krav  på  papprets  och  förpackningens  egenskaper.  Förpackningarna  måste  tåla  sterilisering  efter 
packning, vanligen genom ångsterilisering, med etenoxid eller med gammastrålning. Det är  mycket 
viktigt att förpackningen fungerar som en barriär mot mikroorganismer. Papprets barriäregenskaper 
regleras genom att  kontrollera att  porerna i  pappret inte är  större än ett  specificerat  värde.  Om 
förpackningarna steriliseras med etenoxid måste pappret möta en luftpermebilitetsspecifikation som 
garanterar att pappret tillåter gas att passera in och ut ur förpackningen. En annan nyckelegenskap 
för medicinska applikationer är att förpackningen skall kunna gå att öppna av användaren som drar 
isär förseglingen mellan plast och papper. Vid öppnandet får fibrer från pappret inte lossna eftersom 
kontamineringsrisken  skulle  kunna medföra  allvarliga  konsekvenser  vid  till  exempel  operation. 
Lika viktigt som det är att kunna öppna förpackningen, lika viktigt är det att av säkerhetsskäl inte 
kunna försluta förpackningen efter att den öppnats. Utvecklingen inom medicinska förpackningar 
fokuserar  mycket  just  på  materialens  ”peelbarhet”,  dvs  balansen  mellan  en  försegling  som är 
tillräckligt hård för att inte gå sönder samtidigt som förseglingen är lätt att dra isär [3]. Material som 
används inom området täcks av huvudstandarden ISO 11607 [26].

Det finns flera typer av plastfilmer som används till medicinska förpackningar. Vilken typ av film 
som används beror  på användningsområdet  och på vilken steriliseringsmetod som används.  De 
flesta filmerna är termoplaster, det vill säga de smälter och mjuknar då de värms upp, vilket gör att 
de kan tillverkas väldigt tunna. Plastfilmer består av många lager och är ofta uppbyggda av en 
grundkonstruktion  som består  av  ett  yttre  skikt,  ett  adhesionslager  och ett  inre  skikt.  Det  yttre 
skiktet  måste  kunna  stå  emot  varma  förseglingsbackar  och  vara  motståndskraftigt  mot  yttre 
påverkan. Adhesionslagrets uppgift är att se till att det inre och yttre skiktet hålls samman och måste 
kunna stå emot sterilisering. Den inre skiktet har en lägre smältpunkt än det yttre lagret vilket gör 
att det kan förseglas mot andra ytor. Mer komplexa filmer innehåller ofta ytterligare ett lager som 
förbättrar  filmens  resistans  mot  fukt  och  olika  gaser.  De  flesta  plastfilmer  som  används  till 
medicinska förpackningar är genomskinliga och fungerar utmärkt som barriär mot mikroorganismer 
[9]. 

7.2   Experimentbeskrivning
Studien på medicinska material inkluderade flera moment. Först utfördes en testserie där fogstyrkan 
mättes med olika parameterinställningar därefter analyserades hot tack på några av materialen.

7.2.1   Material
Fem olika papperskvaliteter  och två olika plaster användes i studien,  vilka kort beskrivs nedan. 
Vikten i papprens namn avser papprets ytvikt. Inom parentes står den förkortning som kommer att 
användas framöver. 

• Papper 1 60g/m2 (A60)

• Papper 2 60g/m2 (B60)

• Papper 3 60g/m2 (C60)

• Papper 4 70g/m2 (C70)
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• Papper 5 60g/m2 (E60)

C-kvaliterna har olika ytvikt och tjocklek, i övrigt är det uppbyggda på samma sätt. C60, C70 och 
B60 har ungefär samma andel löv- och barrfibrer medan A60 består av nästan enbart barrfibrer. B60 
har  en  mer  finmald  och  tät  struktur  än  de  andra  kvaliteterna.  E60  genomgår  ett  extra  steg  i 
tillverkningsprocessen för att få en kemisk ytlimning [26].

Två plaster från olika tillverkare användes:

• Plast 1
• Plast 2

Båda plasterna  består  av  polyeten  och är  uppbyggda av flera  lager.  De kommer  från två  olika 
ledande kommersiella aktörer och är tillverkade med olika tekniker.  

7.2.2   Förutsättningar
Förutom vad som beskrevs i kapitel 6 gäller följande tillägg:

• Endast en av Koppinstrumentets backar sattes till hög temperatur enligt normal testprocedur. 
Den undre  backen håller  rumstemperatur  och  det  är  denna  som är  i  direktkontakt  med 
plastfilmen. Värmen från den övre backen kommer vid försegling i kontakt med pappret och 
värmer igenom det så att försegling kan ske

• Den rumstempererade undre backen bestod av en back med silicongummiöverdrag  
• Fogstyrkan avser ett medelvärde på 80% av fogkurvan. Den första och sista toppen räknas 

bort, det vill säga kraften som krävs för att dra i fogens ytterkanter. 

7.2.3   Analys av backtemperatur, papperskvalitet, plastfilm och förseglingstid
En inledande studie gjordes på Seal lab, Skärblacka, för att undersöka vilka förseglingsparametrar 
som påverkar fogstyrkan. Fem olika papper med två olika plaster vid tre temperaturer, fyra tider och 
ett tryck testades, vilket gav totalt 120 kombinationer. En statistisk analys gjordes med hjälp av 
mjukvaran Minitab 16 där all data matades in. Modellen som användes är en fullständig generell 
linjär modell för ett fyrafaktorförsök, det vill säga en modell som tar hänsyn till alla eventuella 
samspel mellan variablerna. Modellen bygger på att normalfördelning och att konstant varians antas 
vilket  gör  modellen  approximativ.  En balanserad  modell  kunde inte  användas  då  det  för  vissa 
nivåkombinationer inte var möjligt att få ut sex mätvärden vilket en sådan modell kräver.  Följande 
variabler användes: 

• Backtemperatur: 160°C, 170°C och 180C°
• Tryck:  0.5N/mm2

• Förseglingstid: 0.5s, 1.0s, 1.5s och 2.0s
• Papperskvalitet: A60, B60, C60, C70, E60
• Plast: 1 och 2

33



7.2.4   Analys av förseglingstryck
I industrin brukar förpackningsmaskiner vara inställda på ett visst tryck och denna parameter jobbar 
man med i mindre utsträckning än vad man gör med förseglingstid och backtemperatur, vilket gör 
att tryckets påverkan prioriterats ner i denna delen av projektet. Ett mindre försök gjordes dock för 
att studera tryckets inverkan genom att en papperskvalitet  och en plast,  A60 respektive plast 1, 
valdes ut. Fogstyrkan testades med följande parameterinställningar:

• Förseglingstryck: 0.5N/mm2 och 0.7N/mm2

• Backtemperatur: 160°C, 170°C och 180°C
• Förseglingstid: 0.5s, 1.0s, 1.5s och 2s

En  analys  utfördes  med  hjälp  av  Minitab  och  datamängden  analyserades  med  en  balanserad, 
fullständig trefaktormodell.

7.2.5   Försöksplan hot tack
Följande  experimentplan  arbetades  fram  utifrån  de  resultat  som  framkommit  från 
fogstyrkeprovningen.  Huvudsyftet  var  att  undersöka  vad  som händer  med  fogen  kort  tid  efter 
försegling:

1. Testa vad som händer under de första tio sekunderna efter försegling 

• Papperskvalitet: B60, C60 och E60

• Plast: 1

• Backtemperatur: 165°C

• Förseglingstid: 1.0s

• Delaytider: 0.05-10.0s

2. Testa vad som händer under de första tio minuterna efter försegling 

• Papperskvalitet: B60 

• Plast: 1

• Backtemperatur: 165°C

• Förseglingstid: 1.0s

• Delaytider: 15s-10min

3. Undersöka  hur  ett  annat  tryck,  backtemperatur  och  förseglingstid  var  för  sig  påverkar 
kurvan som erhålls i (1).

• Papperskvalitet: B60

• Plast: 1

• Backtemperatur: 175°C

• Förseglingstid 2.0s
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• Delaytider: 0.2-10.0s

4. Undersöka hur hot tack förändras vid olika temperaturer

• Papperskvalitet: B60

• Plast: 1 och 2

• Backtemperatur: 130-220°C 

• Förseglingstid 1.0s

• Delaytid: 1.0s

7.3   Resultat

7.3.1   Analys av backtemperatur, papperskvalitet, plastfilm och förseglingstid
Genom att först göra en residualplot, figur 5, kunde det konstateras att datamängden approximativt 
kan antas normalfördelad. Flera fogar blev alltför svaga vilket gjorde att instrumentet inte kände av 
något  motstånd då provremsan drogs  isär.  Fogstyrkan för  dessa  sattes  då till  värdet  noll  vilket 
förklarar  utseendet  i  figur  5  a)  och  c)  där  flera  mätdata  ligger  vid  noll.  I  figur  5  b)  plottas 
avvikelserna mot storleksordningen på fogstyrkan, som synes är avvikelserna något mindre för låga 
och höga fogstyrkor. I figur 5 d) plottas avvikelserna från medelvärdet mot den ordning i vilken 
datamängden matades in. Avvikelserna ser ut att  variera periodvis med typ av plast.  Den totala 
skattade standardavvikelsen är S = 9.66.  
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Figur 5. Residualplotar: a) normalfördelningsplot, b) storleksordningen på residualerna mot fogstyrka, c) 
histogram, d) observations-ordning mot avvikelsen från medelvärdet.



För att studera samspelseffekter mellan faktorerna gjordes en interaktionsplot, se figur 6, där alla 
faktorer är plottade mot varandra. Eftersom graferna i plottarna inte är helt parallella mellan vissa 
nivåkombinationer gör att det finns anledning att tro att samspel finns mellan variablerna. Det kan 
också  bekräftas  med  ett  F-test  på  nivån  0.05  att  samtliga  faktorer  och  alla  samspel  påverkar 
fogstyrkan. För detaljer kring testet se Appendix A.1 där samspel ses då faktorerna är multiplicerade 
med varandra.  

I figur 6 kan också följande observationer göras:
a) Papper mot plast: för samtliga papper ger Plast 1 högst värde. E60 ger högre värde än de 

andra kvaliteterna
b) Papper mot temperatur: de olika temperaturerna ger ungefär samma värde på fogstyrkan
c) Papper mot förseglingstid: 0.5s ger lägst fogstyrka. Efter 1.0-1.5s planar kurvorna ut
d) Plast mot temperatur: plast 1 ger högst värde vid alla temperaturer
e) Plast mot förseglingstid: plast 1 ger högre värde vid alla förseglingstider
f) Temperatur  mot  förseglingstid:  värdet  på  fogstyrkan  är  ungefär  densamma  vid  alla  

temperarurer men ökar med längden på förseglingstiden upp till 1.0-1.5s
  
I figur 7 visas vilka faktorer som påverkar det totala medelvärdet mest. Ju brantare lutningen på 
graferna är, ju större är bidraget från respektive nivåkombination.  Det totala medelvärdet ligger 
strax  över  150  N/mm2 vilket  visas  med  en  horisontell  linje  i  figur  7.  E60,  plast  1  samt  lång 
förseglingstid ser ut att bidra positivt till medelvärdet medan B60, C60, plast 2 och förseglingstid 
0.5s bidrar negativt. Grafen för temperaturnivåerna i figuren följer linjen för det totala medelvärdet 
och  ser  därför  ut  att  bidra  varken  positivt  eller  negativt  vilket  också  konstaterades  i 
interaktionsplotten ovan.
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Figur 6. Interaktionsplot där de olika faktorerna har plottats mot varandra där Y-axeln representerar 
fogstyrkan. 



Parvisa jämförelser 
Nedan listas parvisa jämförelser mellan nivåerna för varje faktor i testet ovan som bekräftar det som 
observerats  i figurerna.  Jämförelserna är gjorda med Tukeyintervall med simultan konfidensgrad 
90% för varje faktorjämförelse. Minitabanalys för jämförelserna finns i Appendix A.2.

Papperskvalitet
• E60 ger signifikant högre fogstyrka än övriga papper
• B60 ger signifikant lägre fogstyrka än C70, A60 E60 
• Inga signifikanta skillnader mellan:

A60 och C60
A60 och C70
C70 och C60
B60 och C60

Förseglingsbackens temperatur
• Inga signifikanta skillnader

Förseglingstid
• 0.5s ger signifikant lägst fogstyka
• 1.0s ger signifikant lägre fogstyrka än 1.5s och 2.0s
• Ingen signifikant skillnad mellan 1.5s och 2.0s
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Figur 7. Huvudeffekterna för varje faktor plottad mot fogstyrkan. Ju brantare linjen på grafen är ju 
mer bidrar faktorn till det totala medelvärdet på fogstyrkan som är strax över 150 N/m. 



Plast
• Plast 1 ger signifikant högre fogstyrka än plast 2

Eftersom  det  i  residualplotten,  figur  5,  uppmärksammades  att  plastfilmerna  verkade  ha  olika 
spridning testades detta på nivån 0.05 för varje faktor. Spridningen mellan de olika papperssorterna 
är olika där B60 har lägre spridning än övriga papper. Spridningen mellan temperaturnivåerna är 
med  stor  sannolikhet  lika  stora.  Förseglingstiden  0.5s  har  betydligt  lägre  spridning  än  övriga 
förseglingstider vilket troligtvis beror på att många fogar på vissa nivåkombinationer var för svaga 
för att något värde på fogstyrkan skulle kunna erhållas och tilldelades därför fogstyrka 0.0 N/m 
vilket bidrar till en mindre spridning. Plasterna har med stor sannolikhet olika spridning. Testerna 
finns att se i Appendix A.3 

7.3.2   Analys av förseglingstryck
För A60 testades ytterligare ett förseglingstryck, 0.7N/mm2, för att undersöka tryckets påverkan. 
Genom att göra en residualplot kan datamängden antas approximativt normalfördelad, spridningen 
är  eventuellt  mindre  för  höga  fogstyrkor.  På  nivån  0.05  kan  dock  varianserna  antas  lika.  I 
interaktionsplotten,  figur  8,  kan  man  genom  samma  resonemang  som  tidigare  se  att 
samspelseffekter finns mellan faktorerna,  vilket också bekräftas med ett  F-test  på nivån 0.05.  I 
Appendix A.4 finns residualplot och F-test. 
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Figur 8. Interaktionsplot för A60 och plast 1 vid olika förseglingsparametrar. Fogstyrkan är på Y-axeln. 



I figur 8 a) och b) ser det högre trycket ut att ge generellt högre fogstykor, denna skillnad ser ut att 
vara  mest  tydlig  då  förseglingstiden  är  kort.  För  att  undersöka  denna  observation  ytterligare 
studerades hur cellmedelvärdena mellan tryck och temperatur vid de olika tiderna förändrades:

Skillnad (%) av fogstyrka då temperaturen ökar vid bestämt tryck och förseglingstid:

Tid = 0.5s
           160°→ 170°  170 → 180°    
 
0.5N/mm2      75% 29%       
0.7N/mm2     38% 12% 

 
Tid = 1.0s 

160°→ 170°  170 → 180°    
 
0.5N/mm2      19% 3%       
0.7N/mm2     2% 8% 

Tid = 1.5s 
160°→ 170°  170 → 180°    

 
0.5N/mm2      16% -14%       
0.7N/mm2     0% -1% 

Tid = 2.0s 
160°→ 170°  170 → 180°    

 
0.5N/mm2     -1% -3%       
0.7N/mm2     -7% 6% 

Då förseglingstiden är låg är det tydligt att en ökad temperatur har en positiv effekt på fogstyrkan 
vid båda trycken, effekten är dock störst vid det lägsta trycket. När förseglingstiden är tillräckligt 
lång  medför  en  temperaturökning  i  stället  en  negativ  effekt  på  fogstyrkan.  Eventuellt  kan  en 
fördröjning ses mellan effekterna för det lägre och högre trycket då en temperaturökning för det 
lägre trycket verkar vara positiv för längre förseglingsstider än för det högre trycket. Följande visar 
i stället skillnaden i fogstyrka då trycket ökas för de olika temperaturerna och tiderna:

Skillnad (%) av fogstyrka då trycket ökar vid bestämd temperatur och förseglingstid:

Tid = 0.5s
         160° 170° 180°    
 
0.5 → 0.7N/mm2    44% 93% 67%       

 
Tid = 1.0s 
         160° 170° 180°    
 
0.5 → 0.7N/mm2    44% 23% 32%  

Tid = 1.5s 
         160° 170° 180°    
 
0.5 → 0.7N/mm2    17% 0% 15%  
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Tid = 2.0s 
         160° 170° 180°    
 
0.5 → 0.7N/mm2    -1% -7% 2%  

Att  öka trycket då förseglingstiden är kort  verkar ha en gynnsam effekt på fogstyrkan men då 
förseglingstiden  är  tillräckligt  lång  medför  ett  ökat  tryck  en  sämre  fogstyrka.  För  varje 
materialkombination finns det förmodligen en optimal kombination av tryck, temperatur och tid 
som ger  ett  fönster  där fogstyrkan är  som högst.  Genom att  bara  titta  på medelvärdena är  det 
kombinationen 500N, 160°C och 2s som ger högst fogstyrka följt av en kombination av 500N, 
170°, 2s. 

7.3.3   Test av tryckfördelning
Då hot tackinstrumentet testades för medicinska förpackningsmaterial vid första tillfället upptäcktes 
det att fogarnas inte alls såg ut som då de var gjorda med Koppinstrumentet. Spridningen var också 
stor  då  flera  remsor  kördes  i  följd  med  samma inställningar.  Det  gick  inte  heller  att  se  några 
skillnader  mellan  olika  prover  vilket  gick  emot  alla  teorier.  Koppinstrumentet  har  ett 
silicongummiöverdrag på den rumstempererade backen vilket medför viss deformering då backana 
trycks samman. För att simulera siliconbackens effekt på hot tackinstrumentet tejpades en bit väv 
med  teflontejp  på  den  rumstempererade  backen.  Det  medförde  en  avsevärd  förbättring  och 
användes sedan för samtliga analyser för dessa material. Med tryckkänslig film testades påverkan 
av  de olika  typer  av  backar  på  både  Koppinstrumentet  och hot  tack.  I  figur  9  visar  skillnad i 
tryckfördelning mellan metallbackar och silicingummiback på Koppinstrumentet. I figur 10 visas 
tryckfördelningen på de ordinarie metallbackarna och de backar där väv och teflontejp applicerats. 
Ju mer intensiv färg ju högre är trycket. Från båda figurerna framgår det tydligt att trycket fördelas 
jämnare med silicongummiback respektive vävback.
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Figur 9. Tryckfördelning i Koppinstrumentet. På den översta bilden användes 
en silicongummiback, i den undre bilden användes metallbackar. 



7.3.4   Analys av hot tack vid olika delaytider 
I figur 11 visas delaytiderna, det vill säga tiderna från och med att förseglingsbackarna öppnas tills 
det att fogen dras isär, plottade mot hot tack för tre papperskvaliteter med plast 1. Övriga parametrar 
hölls konstanta. Det framgår tydligt att E60 har en högre hot tack än B60 och C60. Ingen signifikant 
skillnad syns mellan B60 och C60 vilket stämmer med resultaten från fogstyrkaanlysen. E60 har 
dock lägre hot tack vid den första mätpunkten, 0.05s, än de andra två.  
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Figur 11. Delaytid mot hot tack för tre material med plast 1. Förseglingstid: 1s, temperatur: 165°, 
tryck: 0.5N/mm2.

Figur 10. Tryckfördelning i hot tackinstrumentet. På den översta bilden 
var en back beklädd med väv och teflontejp, i den undre bilden användes 
metallbackar.



I  figur  12  har  tillverkningsparametrarna  ökats  en  i  taget  för  att  undersöka  hur  hot  tackkurvan 
ändrades för ett material, B60. Parameterinställningar för referensen var följande:

• Backtemperatur: 165°C

• Förseglingstid: 1.0s

• Förseglingstryck: 0.5N/mm2

Trenden i figur 12 tyder på att alla tre tillverkningsparametrarna påverkar fogstyrkan positivt, där en 
längre förseglingstid  påverkar  mest.  Under  de första  0.6s  kan ingen signifikant  skillnad mellan 
dessa tre kurvor ses.   

För att undersöka hur lång tid det tar för en fog att nå jämvikt testades också B60 för delaytider upp 
till  10 minuter efter försegling. Övriga parameterinställningar är desamma som används tidigare 
som referens.  Instrumentet  kan  dock  inte  ställas  in  att  mäta  vid  delaytider  över  30  sekunder. 
Problemet löstes genom att  ställa in delaytiden på 30s, starta instrumentet och låta det försegla 
provet  för  att  sedan snabbt  avlägsna det  innan dragprovning.  När  önskad delaytid  närmade sig 
startades åter instrumentet och efter att backarna förseglat (utan prov) monterades remsan snabbt 
tillbaka i instrumentet så att remsan var på plats i tid för dragprovning. Denna hantering medför att 
delaytiden kan variera flera sekunder mellan varje prov, det borde dock inte påverka märkbart då 
delaytiderna är såpass långa. Figur 13 visar vad som händer med hot tack värdet under de tio första 
minuterna. Efter tre sekunder kan inte längre någon signifikant skillnad ses mot längre delaytider. 
Att hot tack värdena stabiliseras efter 3 sekunder kan också ses i figur 11 där samtliga kurvor planar 
av efter denna tid. 
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Figur 12. Delaykurvor för B60 med plast 1 där parameterinställningarna ändrats en i taget från 
referensvärdena. Referensens värde: Förseglingstid: 1s, temperatur: 165°, tryck: 0.5N/mm2.



7.3.5   Analys av hot tack vid olika backtemperaturer
Temperaturkurvor för B60 med två olika plastfilmer testades för att undersöka om samma skillnader 
mellan plasterna som i fogstyrkeprovningen kunde ses. Figur 14 visar hur hot tack värdena ändras 
med stigande temperatur. Förseglingstiden och delaytiden sattes till 1s vardera och trycket till 0.5 
N/mm2. Precis som i fogstyrkaanlysen ger plast 1 signifikant högre värden än plast 2. Även i denna 
analys verkar plast 2 ge avsevärt lägre standardavvikelser genom hela temperaturkurvan. Intressant 
är att plast 2 fäster till pappret vid längre temperatur än plast 1, mellan 130-150°C ger plast 2 högre 
hot tack. 
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Figur 14. Temperaturkurvor för B60 med två plastfilmer. Förseglingstid: 1s, dealy: 1s, tryck: 
0.5N/mm2.

Figur 13. Händelseförloppet under 10 minuter efter försegling för B60. Den mindre grafen visar 
de första 10 sekunderna. Förseglingstid: 1s, temperatur: 165°, tryck: 0.5N/mm2.



8. DEL II 
Förpackningsmaterial för 

livsmedelsapplikationer
Projektets andra del behandlar 
förpackningsmaterial som används för att  
bland annat tillverka påsar för 
livsmedelsapplikationer.
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8.1   Bakgrund och syfte

8.1.1   Pappersbaserade livsmedelsförpackningar
Flexibla  pappersbaserade  förpackningar  är  den  typ  av  förpackningar  som  ökar  snabbast.  De 
innefattar  tepåsar,  bag-in-box,  socker-  och  mjölpåsar  samt  flera  andra  typer  av 
livsmedelsförpackningar.  [3,  12].  Pappersbaserade  förpackningar  är  lättare  än  förpackningar  av 
hårdplast, glas eller metall. Flexibla förpackningar har utvecklats för att kombinera papprets unika 
egenskaper med andra material för att på så sätt få förpackningar som tål olika typer av miljöer, till 
exempel höga och låga temperaturer, i ugnar och i mikrovågsugnar. Förpackningar som är gjorda av 
endast  papper  är  genomsläppliga  för  vatten,  vattenånga,  vattenlösliga  ämnen,  organiska 
lösningsmedel,  syrgas,  koldioxid,  kvävgas,  lättflyktiga  ångor  och  aromater.  För  att  förbättra 
pappersförpackningars  egenskaper  kan  olika  typer  av  barriärer  användas  som  gör  materialet 
motståndskraftig mot till exempel fukt, gaser och fett. Plast bestryks på pappret för att ge ett bra 
förseglingsskikt.  Papprets  egenskaper  kan  också  förändras  med  aluminium,  vax,  silikon  och 
fluorerade kolväten [3, 12]. 

Grundsyftet  med en livsmedelsförpackning är  att  den skall  öka produktens livslängd genom att 
smak, lukt, färg, konsistens och storlek bibehålls. Ju längre en livsmedelsprodukt skall förvaras ju 
högre krav ställs på förpackningen, alternativt kan produkten göras mindre känslig. Till exempel är 
tillagade och processerade livsmedel mindre känsliga. En barriär är till för att skydda produkten mot 
till  exempel  gas,  fukt  eller  ljus  och kräver  en fullständigt  tät  förpackning.  Ofta  behöver  också 
förpackningen skyddas mot produkten vilket inte är samma sak som en barriär. Till exempel måste 
material som används till  engångsmuggar bestrykas med plast för att skydda materialet mot det 
varma kaffet, det är inte kaffet i sig som behöver skyddas. Alla material som är i direkt kontakt med 
livsmedel måste godkännas för att garantera produktsäkerheten [12]. En barriär kan också behövas 
för  att  skydda  miljön  runt  förpackningarna  för  produkter  med  stark  lukt.  Förutom  inom 
livsmedelsförpackningar har barriärbestrykta papper ett användningsområde som omslagspapper för 
till exempel kopieringspapper. Papper som omslag är fördelaktigt då det är komposterbart och kan 
återvinnas vilket gör det till ett mer miljövänligt alternativ än plastomslag [15].   

8.1.2   Påsar från kommersiell tillverkning
I denna del av projektet undersöktes fem olika förpackningsmaterial som framförallt används för att 
tillverka  påsar  för  livsmedelsapplikationer.  Av  materialen  tillverkades  påsar  i  en 
vertikalfyllningsmaskin  som används  i  kommersiella  produktionslinjer.  Syftet  är  framförallt  att 
undersöka hur dessa prover bäst skall utvärderas och hur de kan jämföras med analyser på fogar 
tillverkade på laboratorium. 

Det är sedan tidigare känt från praktisk erfarenhet att påsar ofta har dålig försegling i de område där 
två fogar möts. Det förmodas bero på att materialet i detta område är i fyra lager istället för i två 
lager som i resten av påsen vilket medför att förseglingstrycket inte blir samma på olika delar av 
påsen  vid  horisontell  försegling.  Då  påsar  tillverkas  av  ren  plast  är  detta  inget  problem,  vid 
försegling smälter plasten och flyter ut och ger en tät försegling även där materialet är fyrdubbelt. 
Pappersbaserade material kan inte komprimeras på samma sätt som plasten vilket kan göra det svårt 
för plasten i materialet att flyta ut [12]. 

Eftersom förutsättningarna inte är identiska över hela förseglingsytan vid tillverkning testades flera 
olika positioner  på påsen för att  undersöka om det  går att  påvisa skillnader i  fogstyrka mellan 
positionerna. Då trycket förmodas vara ojämt över förseglingsytan testades detta med tryckkänslig 
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film. Påsar tillverkades vid två tillfällen. Försök I och II utfördes hos två olika företag. I försök I 
tillverkades  tomma  påsar  av  olika  material  i  en  vertikalfyllningsmaskin  från  en  kommersiell 
produktionslina.  Försök II utfördes hos BL Products AB i  Norrköping vilket är  ett  företag som 
levererar och säljer olika sorters förpackningsmaskiner [27]. Påsar tillverkades av olika material där 
två av materialen också fylldes med produkt. Fyllförsöket syftade framförallt till att undersöka om 
någon  försämring  i  fogstyrka  kan  påvisas  då  påsarna  fyllts  med  produkt.  Vid  båda  försöken 
användes  en vertikalfyllningsmaskin  av märke  Vegatronic  500 från  ILAPAK, figur  15 visar  ett 
fotografi  av  denna  taget  på  BL Products.  Materialens  förseglingsegenskaper testades  också  på 
laboratoriet för att undersöka om maskintillverkade fogar kan simuleras med fogar tillverkade på 
laboratorium. Materialens hot tackegenskaper analyserades för att öka förståelsen för vilka material- 
och tillverkningsparametrar som främst påverkar försegling.   

8.1.3   Styva förpackningsmaterial
Materialen i den här kategorin är betydligt tjockare och styvare än de material som hittills tagits 
upp. De används för olika livsmedelsapplikationer där förpackningens stadga är viktig. Syftet med 
den här delen av projektet var att undersöka och utveckla en metod för att mäta fogstyrka och hot 
tack på dessa material. Metoderna är anpassade för tunna material som är lätta att böja vilket inte är 
fallet  med dessa material.  Syftet  med testerna var att  öka kunskapen om materialen och ge ett 
underlag som gör det möjligt att jämföra dem med varandra och med de tunnare materialen. Som ett 
första steg testades förseglingar med Kopp/Zwick och därefter testades materialens hot tack. 
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Figur 15. Vertikalfyllningsmaskin Vegatronic 500 från ILAPAK. Materialet träs genom en bana 
och över en skuldra som ses högt upp i  bilden.  Materialet formas sedan till  en tub vilken 
förseglas vertikalt till en s.k. ryggsvets. Den horisontella backarna längst ner i bilden förseglar 
och klipper isär påsarna. Påsarna kan samtidigt fyllas med produkt som hälls i ovanför skuldran. 
Bilden är tagen med tillstånd hos BL Products i Norrköping.



8.2   Experimentbeskrivning

8.2.1   Material
Materialen består av papper bestruket eller laminerat med ett tunt lager plast samt för vissa ett eller 
flera barriärlager mellan pappret och plasten. Försegling sker alltid på plastsidan, det vill säga plast 
mot plast. Inom parentes står det namn som används i texten.

Tunna material för påstillverkning
MG står för ”mono glaced” och är en vanlig papperskvalitet som tillverkas på Skärblacka. Billerud 
säljer sedan pappret till olika företag som lägger på plast. PE50 och LDPE60 används kommersiellt 
idag till förpackningar för livsmedelsprodukter, de andra materialen ingår i olika utvecklingsprojekt 
mellan Billerud och flera andra företag inom livsmedel och forskning.

• 50g/m2 MG-papper + 40g/m2  PE (PE50)
• 50g/m2 MG-papper + 40μm PP (PP50)
• 60g/m2 MG-papper + 20 g/m2 LDPE (LDPE60)
• 50g/m2 MG-papper + 14µm TenobioTM G01 bioplast (Tenobio50)
• 70g/m2 MG-papper + 14µm TenobioTM G01 bioplast (Tenobio70)

Styva förpackningsmaterial
Nästa grupp material består av betydligt styvare material än de som tagits upp hittills. PE peel är en 
plast som tagits fram för applikationer där förseglingen skall kunna gå lätt för konsumenten att 
öppna.

• 150g/m2 papper + 67g/m2 PE peel (PEpeel150)
• 200g/m2 papper + 67g/m2 PE peel (PEpeel200)
• 150g/m2 papper + 30g/m2 PE (PE150)
• 200g/m2 papper + 20g/m2 PE (PE200)
• 300g/m2 papper + 14µm TenobioTM G01 bioplast (Tenobio300)
• 150g/m2 papper + 50 µm PP (PP150)

8.2.2   Tillverkning av påsar 
Då påsarna tillverkas dras pappret över en skuldra som formar pappret till en cylinder vilken fogas 
samman med  en  plan,  vertikal  förseglingsback.  Fogen  som bildas  brukar  kallas  för  ryggsvets. 
Därefter förseglar två backar cylindern horisontellt vilket blir toppenfogen på den understa påsen, 
påse 2 i  figur 16, och botten på den övre påsen, påse 1 i figuren. Då de horisontella backarna 
förseglar skär en kniv samtidigt isär påsarna. De horisontella backarna är inte plana utan består av 
två eller flera rillor. Backarna i försök I hade två rillor separerade med ett avstånd på cirka 0.5cm. 
Denna typ av förseglingsback kallas här typ 1 och rillorna pressas rakt mot varandra, ”hane mot 
hane” vid försegling. Mellan de två rillorna kommer det alltså vara ett område med svagare fog. 
Backarna som användes i försök II var av en annan sort vilket här kallas typ 2. Den bestod av fem 
små rillor som pressas omlott mot varandra under förseglingen, ”hane mot hona”. Figur 17 visar hur 
påsar tillverkade med de  olika backarna ser ut. Flera rillor gör att det blir flera smala fogar och det 
används ofta i stället för platta backar i förpackningsindustrin för att effektivare förhindra läckage 
då produkt kan fastna i fogen. Vertikalbacken är ofta platt då den aldrig kommer i kontakt med 
livsmedel eftersom försegling sker innan fyllning. 
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Figur 16. Schematisk bild på hur påsar tillverkas i en vertikalfyllningsmaskin. De 
ljusgrå  partierna  representerar  fogade  områden.  Samtidigt  som  de  båda 
horisontella  förseglingsbackarna  fogar  samman  materialet  skär  en  kniv  isär 
påsarna. Illustration av författaren.
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Figur 17. Den övre påsen är tillverkad med backar av typ 1 och den undre påsen är tillverkad med 
backar av typ 2. Ryggsvetsen syns i vertikalt i bilderna.



8.2.3   Inställningar, påstillverkning, försök I 
I försöket tillverkades endast tomma påsar.

PE50, Tenobio50 och LDPE60:
• Vertikal back: temperatur 170°C och förseglingstid 450ms
• Horisontella backar: temperatur 150°C och förseglingstid 400ms  

PP50:
• Vertikal back: temperatur 185°C och förseglingstid 600ms
• Horisontella backar: temperatur 190°C och förseglingstid 1000ms

Tryck: okänt
 

8.2.4   Inställningar, påstillverkning, försök II, BL Products

PE50:
• Vertikal back: temperatur 170°C och förseglingstid 500ms
• Horisontella backar: temperatur 160°C och förseglingstid 500ms

Tenobio50, Tenobio70 och LDPE60:
• Vertikal back: temperatur 170°C och förseglingstid 500ms
• Horisontella backar: temperatur 150°C och förseglingstid 600ms

Tryck: okänt

För PE50 och Tenobio50 tillverkades både tomma och fyllda påsar. De fylldes med 750g 
livsmedelsprodukt.

8.2.5   Analys av fogstyrka på prover från påsar
Figur 18 visar en schematisk bild på en påse och markeringar visar var provremsorna togs ut. Det 
som skiljer mellan a- och b-positionerna i figuren är att de förseglas med olika backar, a är upp och 
b är ner i maskinriktningen. De ljusgrå fälten visar var fogarna är, de mörkgrå fälten representerar 
det område på påsen där materialet ligger i fyra lager på grund av ryggsvetsen. Remsorna från de 
horisontella  positionerna  analyserades  med Zwick på  Innventia  där  resultatet  erhålls  i  form av 
maximal fogstyrka. Instrumentet ställdes in på dragsträckan 300mm.    

Vertikalfyllningsmaskinens vertikala back är plan vilket gör att den positionen lättare kan jämföras 
med fogar  tillverkade på laboratoriet.  Påsarnas ryggsvets jämfördes  med simuleringar  av denna 
position  genom att  fogar  med  samma inställningar  som vid  påstillverkningen  tillverkades  med 
Koppinstrumentet.  Trycket  från  påstillverkningen  var  okänt,  ett  tryck  på  1N/mm2 valdes  vid 
försegling med Kopp. Ryggsvetsen förseglas endast med en back vid påstillverkning, vid simulering 
värmdes därför endast den ena backen till hög temperatur. Prover från ryggsvetsen och simulerade 
förseglingar testades med Zwick på både Seal lab och Innventia. Dragsträckan sattes till 300mm 
och den maximala fogstyrkan mättes. Resultatet erhålls i N/25mm.
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Figur 18. Schematisk bild på påsen där ljusgrå partier representerar fogade områden och mörkgrått 
parti är fogat område där materialet ligger i fyra lager på grund av ryggsvetsen. Röda markeringar visar 
de nio olika positionerna som används för analys. Illustration av författaren. 
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8.2.6   Försöksplan för hot tackanalyser
Tunna förpackningsmaterial
Hot tack testades på materialen vid olika temperaturer, delaytider, förseglingstider och tryck. Även 
prover  längs (MD) och tvärs  (CD) plastens tillverkningsriktning testades.  För samtliga material 
testades följande:

Undersökning av hur materialen påverkas av olika backtemperaturer
• Backtemperatur: testat mellan 80-190°C
• Förseglingstid: 0.4s
• Tryck: 1N/mm2

• Delaytid: 1s
• Riktning: MD  

Underökning av vad som händer den första tiden efter försegling
• Backtemperatur: 130°C
• Förseglingstid: 0.4s
• Tryck: 1N/mm2

• Delaytid: varierande mellan 0.2s – 8min
• Riktning: MD och CD

För Tenobio50, LDPE60, PP50 och PE50 testades även:

Test av förseglingstidens påverkan
• Backtemperatur: 130°C
• Förseglingstid: varierande mellan 0.4 – 2s
• Tryck: 1N/mm2

• Delaytid: 1s
• Riktning: MD

Test av tryckets påverkan
• Backtemperatur: 130°C
• Förseglingstid: 0.4s
• Tryck: varierande mellan 0.4 - 2N/mm2

• Delaytid: 1s
• Riktning: MD 

Styva förpacknignsmaterial:
Flerfaktorförsöken utvärderas med hjälp av faktoranalys i programvaran Minitab på liknande sätt 
som beskrivits i kapitel 7. Fyra replikat/nivåkombination för alla tester förutom flerfaktorförsöket 
på  PP150  där  två  replikat/nivåkombination  analyserades.  Färre  replikat  berodde  på  att  dessa 
material tar längre tid att analysera. 

Temperaturkurvor:

• Temperatur: varierande mellan 100-190°C
• Tryck:  1N/mm2 
• Förseglingstid: 1s
• Delay: 1s
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Dealykurvor:

• Temperatur: 140°C
• Tryck: 1N/mm2

• Förseglingstid: 1s
• Delay: 0.2s-2 timmar

Flerfaktorförsök, PE200:

• Temperatur: 130 och 170°C
• Tryck: 0.5 och 2N/mm2

• Förseglingstid: 0.4 och 2s
• Delay: 1 och 10s

 
Flerfaktorförsök, PP150:

• Temperatur: 130, 160, 190°C
• Tryck: 0.5 och 2N/mm2

• Förseglingstid: 0.4 och 2s
• Delay: 1 och 10s

8.3   Resultat

8.3.1   Försök I
Tomma påsar tillverkades av PE50, LDPE50, Tenobio50 och PP50.  

Eftersom backarna på vertikalfyllningsmaskinen hade två små rillor förväntades två ungefär lika 
höga toppar i fogkuran. I figur 19 och 20 visas fogkurvor för PE50 respektive PP60 horisontella 
positioner.  Fogkurvor  för  LDPE60 och Tenobio50 kan  ses  i  Appendix B.1.  Genom att  studera 
utseendet  på  fogkurvorna  i  figurerna  upptäcktes  det  att  de  flesta  kurvor  i  a-positionerna,  dvs 
ovansidan på påsen, bara hade en tydlig topp till skillnad mot b-positionerna som hade två tydliga 
toppar, vilket var genomgående för alla materialen. Det observerades också en stor variation i både 
höjd  och  bredd  på  topparna.  Vissa  material  hade  också  fler  toppar  än  de  två  stora  topparna. 
Eftersom endast den maximala fogstyrkan registreras vid analys med Zwick går information som 
denna förlorad; maximal fogstyrka säger inget om över hur stort område fogen sträcker sig. För att 
bättre utvärdera kurvorna användes programmet Matlab för att beräkna arean under kurvorna vilket 
blir ett mått på det arbetet som utförs över dragsträckan. Figur 21 visar resultatet för PE50 där både 
area och maximal fogstyrka plottats. Arean är i mm2. Även om standardavvikelserna är relativt stora 
går det ändå att se en tydlig trend att positionerna på undersidan av påsen har större area än de på 
ovansidan. Vad gäller den maximala fogstyrkan kan inga tydliga trender ses. Liknande resultat fås 
för LDPE60 och för Tenobio50. 

För PP50 är däremot förhållandet mellan arean på över- och undersidan det omvända. I figur 22 
visas arean under kurvan för PP50 ur vilket man kan se att översidan av påsens positioner har 
signifikant större area. Genom att bara studera den maximala fogstyrkan kan inga tydliga skillnader 
eller trender ses. Inget av materialen uppvisade någon skillnad mellan positionerna 1-4 bortsett från 
skillnaderna  mellan över  och  undersidan.  Positionerna 1-4 slogs  därför  ihop till  ett  gemensamt 
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medelvärde för a- respektive b-positionerna. Jämförelse av material kan ses i figur 23. PE50 har 
störst  maximal  fogstyrka  jämfört  med  de  andra  materialen.  Arean  för  PE50 och  Tenobio50  är 
jämförbara och har högre värden än PP50 och LDPE60.

Från dessa resultat kan inga samband mellan fogstyrka och andelen plast/papper ses. 
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Figur 19. Fogkurvor för PE50 i olika horisontella positioner. X-axeln representerar 
dragsträcka och y-axeln den kraft som krävs för att dra isär fogen.



Figur 20. Fogkurvor för PP50 i olika horisontella positioner. X-axeln representerar dragsträcka 
och y-axeln den kraft som krävs för att dra isär fogen.

56



Figur 21. Den vänstra grafen visar arean under fogkurvan och den högra grafen den maximala fogstyrkan i olika 
positioner för PE50. Positionerna på undersidan påsen verkar ha större area än de på översidan. Ingen tydlig 
trend kan ses för den maximala fogstyrkan. 

Figur 22. Den vänstra grafen visar arean under fogkurvan och den högra grafen den maximala fogstyrkan i olika 
positioner för PP50.  Här syns  en signifikant skillnad  mellan areorna på över-  och undersidan påsen.  Den 
maximala fogstyrkan är i vissa fall större på översidan påsen.

Figur 23. Jämförelse mellan materialen. De horisontella positionerna har här slagits ihop på över- respektive 
undersidan. PP50 har signifikant större area på översidan påsen vilket är tvärtemot de andra materialen, trenden 
är att undersidan påsen har större area. 
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För att undersöka orsaken till varför utseendet i fogkurvorna skiljde sig mellan över och undersidan 
undersöktes provremsorna från påsarna efter analys i Zwick. Från dessa kan det tydligt ses att a-
positionerna  är  delaminerade  i  mycket  större  utsträckning  än  b-positionerna  där  majoriteten  av 
remsorna  fått  delvis  eller  ren  peel.  Att  utseende  på  resmorna  skiljer  sig  åt  tyder  starkt  på  att 
backarna inte förseglar med samma förutsättningar. Det kan också förklara det omvända beteendet 
för PP50. PP delamineras i a-positionerna precis som för de andra materialen vilket ger en konstant 
kraft som är låg men >0 över hela fogen. B-positionerna delaminerades inte alls för PP50 utan 
resulterade i helt ren peel. Om figur 19 och 20 jämförs syns det tydligt att kraften går ner till 0 
mellan topparna vilket den inte gör för de andra materialen. Det tyder på att spillvärmen mellan 
rillorna är tillräcklig för att skapa en svag fog mellan rillorna för de tre andra materialen, för PP50 
är  dock spillvärmen inte  tillräcklig  för att  bilda en fog mellan rillorna vilket  också kan ses på 
provremsorna. Bilder på proveremsorna kan ses i Appendix B.2.   

För att vidare utreda vad skillnaden mellan övre och undre backen beror på analyserades brottytan 
på provremsor från de hot tackmätningar som gjordes senare. Provremsor som förseglats med olika 
tryck och vid olika temperaturer undersöktes. Då trycket ändras förändras inte utseendet på brottet, 
men då temperaturen ändras blir utseendet olika. Dessa resultat indikerar att det är temperaturen och 
inte trycket som är ojämnt i de två backarna. Bilder på proveremsorna kan ses i Appendix B.2.      

8.3.2   Försök II 
Tomma och fyllda påsar tillverkades med PE50 och Tenobio50 för att undersöka om belastningen 
vid  fyllningen  påverkar  styrkan  i  förseglingarna.  Provremsor  togs  ut  på  ovansidan  och  på 
undersidan påsen samt vid ryggsvetsen. Arean under kurvorna samt maximal fogstyrka jämfördes. 
Inga signifikanta skillnader kunde ses vare sig mellan översidan och undersidan eller mellan de 
tomma och fyllda påsarna. Den mekaniska stress som påsen utsätts för kan därför inte kopplas till 
att påverka styrkan på påsens förseglingar. Värt att notera är dock att fyllningsmomentet sköttes 
manuellt vilket gjorde att det dröjde några sekunder mellan försegling och belastning.  

Vid försöket användes inte samma backar som i försök I vilket beskrivits tidigare. För att jämföra 
förseglingar med de olika backarna jämfördes tomma påsar av LDPE60, PE50 och Tenobio50 från 
de båda försöken. Tillverkningsparametrarna var inte helt identiska, i försök II var förseglingstiden 
200ms längre. Ingen av materialen visade någon skillnad i maximal fogstyrka med olika backar. 
Figur finns att se  i Appendix B.3. I figur 24 har ett medelvärde på arean räknats fram från alla 
horisontella positioner, både från över- och undersidan. För PE50 är arean signifikant större med 
backtyp 2, för Tenobio50 är arean signifikant större med back av typ 1. Arean för LDPE60 har inga 
signifikanta skillnader.

Tomma  påsar  av  Tenobio70  med  samma  parameterinställningar  och  backar  som  Tenobio50 
tillverkades  också.  Dessa  material  är  uppbyggda  på  samma sätt,  det  som skiljer  är  framförallt 
papprens ytvikt. Tenobio70 har signifikant större maximal fogstyrka och area än vad Tenobio50 har. 
Tabell kan ses i Appendix B.4.
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Till  sist  testades  även tryckfördelningen över  en påses  ryggsvets  med tryckkänslig  film för  att 
illustrera  vad  som  händer  då  den  horisontella  backen  förseglar  påsen.  Över  ryggsvetsen  är 
materialet i fyra lager, vilket är dubbelt så mycket som på resten av påsen. Resultatet ses i figur 25. 
Ju mer intensiv färg ju högre tryck,  i  figuren syns det tydligt att  trycket är väsentligt högre på 
ryggsvetsen än vid sidan om. Vid försöket stängdes kniven som skär itu påsarna av. Backar av typ 1 
användes. 
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Figur 24. Jämförlse mellan två olika förseglingsbackar för tre material.

Figur 25. Tryckkänslig film monterades över en påses ryggsvets och 
placerades mellan de horisontella backarna i maskinen. Ju mer 
intensiv färg ju högre tryck.



8.3.3   Position 5 - ryggsvetsen
För fyra av materialen jämfördes fogstyrkan från påsarnas position 5, ryggsvetsen på påsarna, med 
en  simulerad  fog  tillverkad  på  laboratoriet.  Samma  inställningar  som  vid  påstillverkningen 
användes för att få så lika förhållanden som möjligt. Provremsorna drogs med Zwick på både Seal 
lab och på Innventia vilket också ger en jämförelse av instrumenten. Resultatet av detta ses i tabell 
2. Olika monteringstekniker används på instrumenten, vinkeln mellan fog och dragriktning är olika. 
Prover från påsar av PP50 och LDPE60 visar på en signifikant skillnad mellan instrumenten där 
Zwick på Seal lab ger högre värden. Att vinkeln har betydelse för värdet på fogstyrkan är känt från 
litteratur vilket även bekräftas här. Jämförelse mellan påse och simulering bör endast göras mellan 
prover analyserade på samma instrument, varför PE50 inte kan jämföras. För PP50 och LDPE60 
skiljer simuleringen och påsens värden för mycket för att anses jämförbara. PP50 ger högst värde på 
fogstyrkan då prover från påsar testas på Seal lab. LDPE60 får högst värde på fogstyrkan då fogen 
istället simuleras och analyseras på Seal lab. Simulering för Tenobio50 ger dock ingen signifikant 
skillnad mot påsens värde vilket gör att materialet verkar kunna simuleras korrekt.      

Påse, Seal lab Påse, Innventia Simulering, Seal lab Simulering, Innventia
PP50 17.73 ± 0.30 8.22 ± 3.66 10.89 ± 1.73 Ej testat
PE50 För hård fog 17.14 ± 0.76 17.04 ± 2.74 Ej testat
Tenobio50 För hård fog 12.41 ± 1.24 För hård fog 13.84 ± 0.71
LDPE60 13.0 ± 1.77 10.60 ± 1.23 17.91 ± 1.55 Ej testat

Tabell 2. Jämförelse av maximal fogstyrka i  N/2.5cm mellan ryggsvetesen på påsarna och simulerade fogar. 
Dragprovningar har utförts både på Seal lab och Innvetia. Några fogar kunde ej dras på Seal lab då instrumentet 
har för svag lastcell.  

8.3.4   Hot tack
Temperaturkurvor 
En temperaturkurva analyserades för samtliga material, se figur 26 och 27. Analyserna är utförda 
med samma delaytid och tryck. Förseglingstiden sattes för de tunna materialen till 0.4s eftersom 
denna  förseglingstid  användes  vid  påstillverkningen.  De  styva  materialen  testades  initialt  med 
denna  förseglingstid  men  materialen  fick  ingen  eller  mycket  svag  försegling.  Förseglingstiden 
höjdes därför till 1s. 
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Figur 26. Temperaturkurvorna för de tunna materialen beskriver hur hot tack varierar för olika 
temperaturer på förseglingsbackarna. Förseglingstid: 0.4s, tryck 1N/mm2 och delay 1s.

Figur 27. Temperaturkuvor för de styva materialen. Förseglingstid: 1s, tryck 1N/mm2 och delay 1s.  



De  flesta  temperaturkurvorna  har  en  initial  linjär  hot  tackökning  då  temperaturen  ökas.  Hot 
tackvärdet når sedan en platå som spänner över olika stora temperaturintervall. När temperaturen 
ökas ytterligare sjunker hot tackvärdet igen. Både Tenobio50 och Tenobio70 fäster redan vid 80°C 
och har ett brett temperaturområde. De följs åt väl men Tenobio50 ligger lite högre än Tenobio70. 
Tenobio300  har  också  ett  brett  temperaturområde  men  kurvan planar  inte  av  efter  160-170°C. 
LDPE60, PP50 och PE50 ligger på ungefär samma nivå på platån, LDPE60 fäster dock vid ungefär 
10°C lägre temperatur än de andra två. PE50 har ett ganska snävt temperaturintervall där hot tack är 
hög vilket även PE150 och PE200 ser ut att ha. 

Det som skiljer PE150 och PE200 åt är ytvikten på pappret. Vid lägre temperaturer syns det tydligt 
att lägre ytvikt ger upphov till högre hot tack. När temperaturen sedan ökar sammanfaller kurvorna. 
Samma  resultat  gäller  också  PEpeel-kvaliteterna  som  har  samma  plast  men  olika  ytvikt. 
Tenobio300 fäster bra redan vid 120°C trots hög ytvikt. PP150 har ett smalt område med hög hot 
tack, vid 160°C har detta material dock högst hot tack av de styva materialen.   

Delaykurvor 
De tunna  materialen  fäster  bra  vid  130°C,  därför  valdes  denna  temperatur  då  olika  delaytider 
testades för dessa. För de styva materialen valdes 140°C. Tryck och förseglingstid behölls samma 
som  vid  temperaturkurvan.  Delaykurvorna  kan  ses  i  figur  28-30,  där  figur  28-29  visar 
händelseförloppet under de första tio sekunderna efter försegling. I figur 30 visas händelseförloppet 
upp till åtta minuter för några material. De styva materialen testades även med delaytid 30s och 
2tim. Resultat ses i tabell 3. 
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Figur  28. Variation  i  hot  tack  då  delaytiden  ändras  från  0.2-10s  för  de  tunna  materialen. 
Temperatur: 130°C, tryck 1N/mm2, förseglingstid: 0.4s.
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Figur 30. För fyra av materialen testades delaytider upp till  och med 8min.  Temperatur:  130°C, 
tryck: 1N/mm2, förseglingstid: 1s.

Figur 29. Delaykurvor för de styva materialen. Temperatur: 140°C, tryck: 1N/mm2, förseglingstid: 1s.



Dealy: 10s Delay: 30s Delay: 2tim.
PE150 16.30 ± 1.33 17.7 ± 1.21 19.3 ± 1.33
PE200 13.90 ± 0.55 15.10 ± 0.57 19.80 ± 1.13
PP150 2.25 ± 0.73 2.17 ± 0.96 1.57 ± 0.56
Tenobio300 15.20 ± 1.1 17.10 ± 0.78 21.90 ± 1.70
PEpeel150 25.60 ± 0.66 28.30 ± 2.60 8.82 ± 1.09
PEpeel200 16.2 ± 2.60 5.33 ± 3.86 2.17 ± 0.2

Tabell 3. Hot tackvärde i N/2.5cm vid delaytider 10s till och med 2 tim för de styva materialen. 

De flesta material har en linjär ökning av hot tackvärdet under de första sekunderna efter försegling, 
därefter planar kurvan av. Tenobiokvaliteterna har istället mer plana kurvor, de har god hot tack 
redan vid delaytider på 0.2 sekunder och de två tunna når snabbt ett jämviktsläge. LDPE60 och 
PE50 har däremot betydligt sämre hot tack vid korta delaytider. Det tar ungefär fyra sekunder för 
dessa material att nå jämvikt. Intressant är att PE50 är det material som slutligen får högst hot tack 
vid jämvikt vilket stämmer med resultaten från påsarna i tidigare försök. PP50 har relativt god hot 
tack vid korta delaytider och når jämvikt efter cirka två sekunder.

Även i delaykurvorna har PE- och PEpeelkvaliteterna med lägre ytvikt högre hot tack. Skillnaden 
verkar vara bestående för PEpeelkvaliteterna, kurvorna för PE150 och PE200 ser däremot ut att 
sammanfalla  för  längre  delaytider.  Hot  tack  för  PP150  sjunker  efter  cirka  två  sekunder.  Från 
tabellen syns tydligt signifikanta skillnader mellan mätningarna vid 10s och 2 tim för alla testade 
material  förutom PP150. Hot  tack fortsätter  att  sjunka för båda PEpeelkvaliteterna,  trenden för 
PP150 är också sjunkande. PEkvaliteterna och Tenobio300 har däremot en högre hot tack efter två 
timmar.  

Test av hot tack i och tvärs maskinriktningen
För fyra  av de tunna materialen testades  olika delaytider  tvärs  materialens  tillverkningsriktning 
(CD)  och  jämfördes  mot  kurvorna  i  figur  28  vilka  är  analyserade  i  maskinriktningen  (MD). 
Resultaten  kan  ses  i  figur  31.  Hot  tackvärdena  för  Tenobio50  och  LDPE60  är  efter  cirka  två 
sekunder åtskilda där kurvorna i maskinriktningen har högst hot tack. För PP är kurvorna åtskilda 
de första fyra-fem sekunderna där hot tackvärden i maskinriktningen är större. Därefter kan ingen 
signifikant skillnad mellan riktningarna ses. För PE50 kan ingen säker skillnad fastställas, trenden 
tyder dock på att hot tack är större i än tvärs maskinriktningen. Mätningar på materialens dragstyrka 
i de olika riktningarna beställdes från Seal lab, vilket i princip går ut på att smala remsor skärs ut 
och placeras i ett instrument som drar i remsan tills den går av. Kvot mellan dragstyrkan i och tvärs 
maskinriktningen, MD/CD, för materialen blev följande:

MD/CD
PP50: 0.8
PE50: 1.4
Tenobio50: 1.8
LDPE60: 1.6

PP50 var starkare tvärs maskinriktningen och de andra materialen var starkast i maskinriktningen. 
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Analys av tryck och förseglingstid
Förseglingstider  och  tryck  varierades  också  för  fyra  av  de  tunna  materialen.  Förseglingstiden 
varierades mellan 0.4-2 sekunder och trycket mellan 0.4-2 N/mm2. Förseglingstiden påverkade ej 
hot tack nämnvärt. För LDPE60 kunde dock en signifikant skillnad ses då förseglingstiden ökades 
från 0.4 till 0.7 sekunder. Trycket hade en svag positiv inverkan på LDPE60, PE50 och PP50 men 
ingen påverkan på Tenobio50. Grafer kan ses i Appendix B.5.  

Faktorförsök 
Ett  flerfaktorförsök med PE200 analyserades.  Två nivåer  för varje faktor  testades,  nivåerna för 
tryck, förseglingstid och temperatur valdes ut för att vara lägre och högre än vad som antogs vara 
optimalt. Data analyserades med Minitab. Resultat i form av huvudeffektsplot och interaktionsplot 
kan ses i figur 32 respektive 33. I Appendix B.6 finns ett F-test. I figur 32 är hot tack avsatt mot 
medelvärdet  för  varje  nivåkombination  för  alla  faktorer.  Den  horisontella  linjen  i  figuren 
representerar det totala medelvärdet i analysen. Ju större lutningen är mellan två nivåkombinationer 
ju större är faktorns bidrag till det totala medelvärdet. I det här fallet har temperaturerna nästan 
inget bidrag medan de andra faktorerna bidrar desto mer. I figur 33 presenteras en interaktionsplot 
där varje faktor är plottad mot var och en av de andra faktorerna:

a) Temperatur-tryck: den lägre temperaturen påverkas ej av en tryckökning, den högre temperaturen 
påverkas positivt

b) Temperatur-förseglingstid: för den lägre temperaturen är en ökning i föresglingstid positiv

c) Temperatur-delay: temperaturerna påverkas lika då delaytiden ökar, hot tack ökar vid ökande 
delaytid

d) Tryck-förseglingstid: en ökning i förseglingstid är mest positiv då trycket är lågt

e) Tryck-delay: en längre delaytid har positiv effekt för båda trycken

f) Förseglingstid-delay: en längre delaytid har positiv effekt om förseglingstiden är lång 

En  flerfaktoranalys  utfördes  även för  PP150 med liknande resultat  som för  PE200.  Plottar  för 
materialet finns i Appendix B.7. 
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Figur 32.  Huvudeffektsplot för PE200. Hot tack är avsatt på Y-axeln och de olika faktorerna på X-
axeln. Den horisontella linjen representerar det totala medelvärdet. Ju större lutning faktorlinjen har 
ju större bidrag har faktorn till det totala medelvärdet.

Figur 33.  Interaktionsplot för PE200. Hot tack är avsatt på Y-axeln, de olika faktorerna på X-axeln. 
Varje faktor är plottad en gång mot varandra.



Illustration av temperaturens och delaytidens påverkan 
För PEpeel150 analyserades temperaturkurvor vid två olika delaytider samt delaykurvor vid två 
olika temperaturer för att illustrera de stora skillnaderna som ett och samma material kan uppvisa. 
Resultatet kan ses i figur 34. En längre delaytid har positiv effekt på hot tackvärdet då temperaturen 
är tillräckligt hög för att materialet skall fästa väl vid försegling vilket ses i a). En temperaturökning 
på 20°C har en positiv effekt på hot tack vid samtliga dealytider som testades vilket ses i b).

8.3.5   Tryckfördelning 
Med  tryckänslig  film  undersöktes  huruvida  tryckfördelningen  förändrades  då  tjocka  material 
förseglas med både Kopp- och hot tackinstrumentet. I figur 35 visas resultatet för Koppinstrumentet 
och i 36 visas resultatet från Hot tackinstrumentet. Den översta bilden i figurerna är förseglad utan 
material  mellan,  den  mittersta  med  200g/m2 papper  och  den  understa  med  400g/m2 papper.  I 
figurerna  blir  tryckfördelningen  sämre  och  det  faktiska  trycket  lägre  ju  tjockare  material  som 
förseglas. Det syns också tydligt  att  trycket inte är jämt fördelat över förseglingsytan för något 
instrument även då inget material finns mellan backarna. 
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Figur 34. a) Temperaturkurvor vid två delaytider och b) dealykurvor 
vid två temperaturer för PEpeel150. Tryck: 1N/mm2, förseglingstid: 1s.
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Figur 35. Tryckfördelning  i  Koppintstrumentet.  I  översta bilden förseglades 
backarna utan något mellan dem, i mittersta bilden med 200g/m2 papper och i 
den undre bilden med 400g/m2 papper.

Figur 36. Tryckfördelning i Hot tackintstrumentet. I översta bilden 
förseglades backarna utan något mellan dem, i mittersta bilden 
med 200g/m2 papper och den undre bilden med 400g/m2 papper.



9. DISKUSSION
Här diskuteras de viktigaste resultaten som 
framkommit från de experimentella delarna. 
Diskussion behandlar även  olika 
angreppssätt och vad projektet som helhet 
har bidragit med.
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9.1   Medicinska förpackningsmaterial

9.1.1   Förseglingsparametrar
Samtliga  förseglingsparametrar  och  samspelseffekter  påverkar  fogstyrkan.  I  fogstyrkaanalysen 
kunde temperaturens påverkan inte ses lika tydligt som i litteraturen vilket beror på ett för snävt 
temperaturintervall  (160-180°C) samt att  temperaturintervallet  låg nära temperaturkurvans platå. 
Temperaturkurvorna  i  figur  14  bekräftar  detta  då  kurvorna  är  approximativt  plana  i  det  givna 
temperaturintervallet,  framförallt  för  plast  2.  De  två  förseglingstryck  som  testades  visade  sig 
påverka fogstyrkan och hot tack signifikant. Denna effekt var framförallt tydligt på fogstyrkor på 
låga temperaturer och korta förseglingstider och ingen eller negativ då förseglingstiden var lång och 
temperaturen hög. En förklaring till detta som dessutom skulle stödja diffusionsteorin är att vid det 
låga trycket och vid korta förseglingstider hinner inte materialen slätas ut och komma i molekylär 
kontakt med varandra så att bindningar mellan materialen hinner bildas i samma utsträckning som 
för det högre trycket. 

9.1.2   Tryck och tryckfördelning      
I hot tackmätningen i figur 12 uppmärksammades det att kurvan för det högre trycket inte riktigt 
följde utseendet  på de andra kurvorna.  Möjligtvis  kan oregelbundenheten vid det  högre trycket 
förklaras med att väven på den rumstemperade backen inte är jämn i sin struktur vilket eventuellt 
påverkar mer vid högre tryck. Standardavvikelserna är dock stora vilket gör dessa resultat osäkra. 
Det  är  mycket  tydligt  att  trycket  fördelas  jämnare  över  förseglingsytan  då  siliconback används 
vilket verkar kunna simuleras bra genom att använda väv och teflontejp vid hot tackanalys. Om två 
metallbackar  användes  blev  det  ingen eller  mycket  svag försegling  trots  att  en hög temperatur 
användes. Tryckfördelningen med metallbackar har visat sig vara väldigt ojämn vilket kompenseras 
då en mjuk back används, se figur 9-10. Den svaga förseglingen och ojämna tryckfördelningen 
tyder på att en jämn tryckfördelning är viktigare för försegling än själva värdet på trycket.  

9.1.3   Delaytid     
Ett intressant fenomen upptäcktes i samtliga kurvor där hot tack plottades mot delaytid, figur 11-13. 
Teorin innan mätningarna var att hot tackvärdet skulle stiga brant under de första millisekunderna 
för  att  sedan plana ut  då jämvikt  nås.  I  kurvorna syns  som förväntat  hur hot  tackvärdet  stiger 
kraftigt till en början, därefter sjunker värdet signifikant innan ett någorlunda konstant värde nås. 
Genom att  studera  provremsorna  efter  analys  har  en  möjlig  teori  arbetats  fram.  Under  denna 
”puckel” i kurvan är plasten fortfarande delvis smält vilket syns på provremsorna som delaminerats. 
I samtliga fall där delaminering uppträdde var det plast som fastnat på pappret vilket sällan sker då 
fogstyrka testas på kalla fogar. Alla registrerade delamineringar skedde i intervallet 0.2-1.0 sekund. 
Observeras  bör  dock  att  ingen  delaminering  var  fullständig,  oftast  var  det  millimeterstora 
plaststycken som satt kvar på pappret. På nästan alla nivåer där delaminering förekom fanns också 
fogar som inte delaminerades alls. Fogar med delaminering fick oftast högre hot tack värde än fogar 
med ren  peel  på  samma nivåkombination.  Det  skulle  kunna förklara  varför  E60 fick lägre  hot 
tackvärde vid delaytiden 0.05 än vad B60 fick, E60 delaminerades inte alls vid 0.05 sekunder utan 
delamineringen började först vid 0.2 sekunder.     
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9.1.4   Skillnader mellan plasterna
De två  plasterna  består  av  polyeten,  är  uppbyggda  på  olika  sätt  samt  kommer  från  två  olika 
leverantörer. Plast 1 gav signifikant högre fogstyrkor än Plast 2 i både fogstyrkemätningarna och 
hot  tackmätningarna.  Det  uppmärksammades  också  olikheter  vid  hanteringen  av  dessa,  plast  1 
krullade gärna ihop sig, ”curlar”, vilket inte observerades för plast 2. De olika egenskaperna beror 
eventuellt på att plasterna är uppbyggda i flera olika lager och att de tillverkats med olika typer av 
tillverkningsprocesser. Plast 2 fastnade ofta på den undre, rumstempererade backen efter försegling 
vilket inte var några problem med plast 1. Att plast 2 fastande i backen gjorde att fogen utsattes för 
viss stress då den var varm och drogs loss från backen vilket eventuellt skulle kunna medföra ett 
systematiskt fel som gav lägre fogstyrkor. En annan intressant iakttagelse var att plast 2 gav mycket 
mindre  spridning,  också  detta  fenomen  kunde  ses  i  både  fogstyrkemätningarna  och  hot 
tackmätningarna.  Vid hot  tackmätningen undersöktes  samtliga  fogar  noggrant,  ingen provremsa 
med  plast  2  gav  upphov  till  någon  delaminering  vilket  skulle  kunna  förklara  den  lägre 
standardavvikelsen. På plast 1 registrerades delaminering på temperaturer på 180°C och högre. 

9.2   Material för livsmedelsapplikationer

9.2.1   Delaminering
Materialen i del II delamineras vid de flesta av de undersökta provpunkterna. Delaminering medför 
att förseglingen i fogen är starkare än styrkan i andra delar av materialet. I vissa fall delaminerades 
materialet mellan skikten av papper och plast eller papper och barriär, i andra fall delaminerades 
materialet i själva pappret. Fogstyrka är definierad som ett mått på styrkan i kontaktytan mellan 
materialen i en försegling, delaminering medför att storleken på fogstyrkan mer blir ett mått på 
adhesionskraften  mellan  materialets  skikt  eller  styrkan  i  pappret.  Då  delaminering  eller  andra 
brottyper i kontaktytan sker kan inte värdet på fogstyrkan erhållas med befintlig metod.

9.2.2   Utvärdering av prover från förpackningsmaskiner
Ett av syftena var att utforma ett sätt att utvärdera fogstyrka på materialprover från ”verkligheten”, 
det  vill  säga  förseglingar  som är  gjorda  i  kommersiella  maskiner  där  parameterinställningar  är 
mindre  exakta  eller  okända  samt  att  miljön  inte  är  konditionerad  som den  är  på  laboratoriet. 
Förseglingsbackar som inte är plana ger olika utseende på fogkurvorna med flera toppar som är 
olika höga och breda. Att endast mäta den maximala fogstyrkan på sådana prov gör att mycket 
information går förlorad. Ett bättre sätt att förhålla sig är att tillsammans med maximal fogstyrka 
även analysera arean under kurvan.  Arean blir  ett  mått  på det arbete som måste utföras för att 
separera fogen vilket är en mycket viktig aspekt. Vissa material har hög initial fogstyrka men då 
denna tröskel övervunnits släpper materialen snabbt vilket ger en hög fogstyrka med liten area. 
Andra material  kan ha en låg maximal fogstyrka men som ligger över en jämn nivå över hela 
dragsträckan vilket ger en lägre maximal fogstyrka och en större area. I detta projekt exporterades 
koordinater  för  var  och  en  fogkurva  och  arena  beräknades  sedan  med  hjälp  av  programvaran 
Matlab. Ett sådant arbetssätt fungerar men är mycket tidskrävande samt kräver kunskap i Matlab. 
Skall arean användas för utvärdering i det kontinuerliga arbetet är det därför lämpligt att utföra 
dessa beräkningar direkt i analysprogrammet vilket för tillfället inte är möjligt. 

Den initiala teorin om varför a-positionerna endast uppvisade en tydlig topp var att den rilla vars 
topp saknades i figur 19-20 var sämre på något sätt, tex genom dåligt tryck, värme eller mekanisk 
skada. Den teorin motsägs dock då PP uppvisade omvänt resultat. Några påsar togs dessutom ut vid 
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längre temperaturer då maskinen ställdes in,  fogkurvorna för dessa påvisade två tydliga toppar, 
vilka framträdde tydligast  i  a-positionerna.  A-positionerna visade sig vara delaminerade i  större 
utsträckning än b-positionerna. Då materialen delamineras syns den första rillan, därefter separerar 
materialen vilket gör att den andra rillan ej syns. Att det är temperaturen som är orsaken och inte 
trycket stödjs av undersökningen av provremsor från hot tackanalyser där temperatur och tryck 
varierades.  Analyser  av  remsor  från  temperaturkurvorna  visar  tydligt  delaminering  vid  högre 
temperaturer vilket  tyder starkt på att den övre backen som förseglar a-positionerna istället haft en 
högre temperatur än den undre backen vilket är tvärt emot den initiala teorin.

Resultatet med tryckkänslig film, figur 25, visar att trycket är väsentligt högre över ryggsvetsen än 
på  övriga  områden.  Trots  att  det  kan  vara  problem att  få  påsarna  täta  kunde inga  skillnader  i 
fogstyrka på påsens olika positioner fastställas. I försök I var det däremot signifikanta skillnader 
mellan den övre och undre horisontella backarna. Eftersom tryckskillnaderna är såpass stora på 
olika områden längs med fogen på påsen utan att det ger upphov till skillnader i fogstyrka beror 
skillnaderna mellan övre och undre backen förmodligen på ojämn temperatur. Det illustrerar hur 
olika temperaturer påverkar fogstyrkan signifikant.     
 

9.2.3   Jämförelse mellan materialen och ytviktens inverkan
Materialen med bioplast, Tenobio50, Tenobio70 och Tenobio300 uppvisar liknande beteende vid de 
olika testerna.  Vid hot  tackanalysen  användes  samma parameterinställningar  för  Tenobio50 och 
Tenobio70. Den högre ytvikten hos Tenobio70 tycks ha en negativ effekt på hot tack då materialen 
testades  vid  olika  temperaturer,  figur  26-27,  Tenobio300  hade  en  lägre  hot  tack  genom  hela 
temperaturkurvan än de andra två, även då en längre förseglingstid användes. Resultaten indikerar 
ytviktens negativa inverkan.  Då olika delaytider testades tycks denna effekt vara den omvända, en 
högre ytvikt ger ett högre hot tackvärde. En förklaring till detta kan vara att då temperaturkurvor 
analyseras väljs en delaytid, här 1s, och ju tjockare materialet är ju längre tid tar det att nå jämvikt. 
En sekund efter försegling hinner alltså Tenobio50 fästa bättre än de två andra. Då delaytiden ökas 
hinner de material med högre ytvikt ”ikapp” och ger till slut ett högre värde. Gemensamt för de tre 
materialen är att de fäster väldigt snabbt och ger hög hot tack redan vid första mätpunkten. De 
gemensamma egenskaperna beror förmodligen framförallt på bioplasten som tycks ha mycket goda 
hot  tack  egenskaper.  De  verkar  ha  ett  stort  område  av  olika  parameterinställningar  såsom 
temperatur, tryck och förseglingstid som ger god hot tack och fogstyrka vilket är mycket positivt för 
körbarheten  i  kommersiell  användning.  Tenobio50  var  också  det  enda  material  som var  direkt 
jämförbart vid simulering mellan fogar tillverkade på laboratorium och i maskin vilket förmodligen 
beror på att materialet är mindre känsligt för små variationer i parameterinställningar än vad de 
andra materialen är. 

Då de styva materialen består av samma typ av papper kan ytterligare kopplingar mellan ytvikt och 
hot tack göras. Det är relativt tydligt från både temperaturkurvorna och delaykurvorna, figur 27 och 
29, att en högre ytvikt ger en lägre hot tack. Det beror förmodligen på att det tar längre tid för 
värmen att gå igenom ett tjockare material än ett tunnare. För PEpeelkvaliteterna bibehölls effekten 
både när temperaturen och delaytiden ökades, för PEkvaliteterna försvann effekten och kurvorna 
sammanföll efter hand. De olika varianterna av PE i materialen torde gett upphov till de noterade 
skillnaderna.   

PEpeelkvaliterna hade klart sjunkande hot tack då delaytiden mättes till och med två timmar efter 
försegling, se tabell 3. PE peel är framtagen för att göra det lätt att öppna fogen vilket skulle kunna 
förklara varför styrkan i förseglingen sjönk för dessa material.  
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Materialen med PP, PP50 och PP150, har relativt  god hot tack vid korta delaytider,  vid längre 
delaytider har de dock lägre hot tack än de andra materialen i  samma jämförelse.  Hot tack för 
PP150 sjunker betydligt vid längre delaytider, se tabell 3. Varför detta inträffar är svårt att ge svar 
på utifrån dessa mätningar. 

De tre materialen med PE; PE50, PE150 och PE200, har ej bra hot tack vid korta delaytider, figur 
28-29, men då  materialen tillåtits nå jämvikt efter försegling får dessa bland de starkaste fogarna 
vilket ses i figur 30 och tabell 3. Det bekräftas också av de mätningar som gjordes på påsarna för 
PE50 som hade den största maximala fogstyrkan av alla material i försöket, vilket ses i figur 23. 
PEkvaliteterna  får  ungefär  likvärdiga  hot  tackvärden  då  de  tillåtits  nå  jämvikt.  Då 
temperaturkurvorna  gjordes  användes  en  delaytid  på  en  sekund  vilket  gör  att  materialen  har 
temperaturkurvor som ligger lågt i jämförelse med de andra materialen. Denna observation är viktig 
då  olika  material  jämförs,  materialens  inbördes  ordning  gäller  just  vid  de  aktuella 
parameterinställningarna.  Det  illustrerades  även mycket  tydligt  då PEpeel150 testades  för  olika 
temperaturer och delaytider. 

LDPE60  har  låg  förseglingsstyrka  vilket  bekräftas  både  från  mätningar  på  påsar  och  från  hot 
tackanalyser,  se figur  23,  26 och 28.  LDPE60 har en ojämn temperaturkurva vilken inte  följer 
formen de andra materialen uppvisar. Formen skulle kunna tänkas bero på att olika skikt i materialet 
delamineras vid olika temperaturer, detta skulle dock behöva utredas vidare för att få ett säkert svar. 
I detta projekt fanns inget tjockt material bestryket med LDPE att jämföra LDPE60 med. I den 
studie som gjordes på Innventia i  kapitel  4.6 användes dock LDPEbestruken kartong. Ingen av 
kurvorna i  det  försöket var ojämna vilket tyder på att  det  inte är plastens egenskaper som gett 
upphov till den ojämna kurvan för LDPE60. Kartongmaterialen fäste vid högre temperaturer vilket 
stämmer väl med de observationer som gjorts för andra material i denna studie.

9.2.4   Förseglingsparametrar
Genom att  variera  temperaturen  och behålla  övriga  parametrar  konstanta  erhålls  karakteristiska 
temperaturkurvor som stämmer väl med den litteratur som hittats. Hot tack stiger initialt kraftigt för 
att sedan plana ut då delaminering sker. När temperaturen ökas ytterligare smälter plasten såpass 
mycket  att  förseglingen  blir  sämre.  Det  är  mycket  tydligt  att  tjockare  material  kräver  högre 
temperaturer för att få en försegling än vad tunna material gör.  

Då förseglingstid varierades för de tunna förpackningsmaterialen ökade inte hot tack med ökande 
förseglingstid nämnvärt vilket strider mot teorier angivna i litteraturen. En orsak kan vara att den 
kortaste  förseglingstiden  som testades,  0.4s,  är  fullt  tillräckligt  för  att  värme  skall  gå  igenom 
materielen ordentligt, vilket förklarar varför ingen ökning av förseglingstid ger högre hot tack. Då 
de tjocka materialen testades vid denna förseglingstid blev det ingen eller mycket dålig försegling 
vilket styrker teorierna från litteraturen. 

I litteraturen sägs att trycket måste vara tillräckligt högt för att släta ut materialen så att de kommer i 
god kontakt med varandra för att få god försegling. När detta sker kommer ytterligare tryckhöjning 
inte leda till högre hot tack. Det motsägs delvis av resultat som erhållits i detta projekt, både från 
studien av medicinska förpackningsmaterial där försegling sker plast mot papper och från de tunna 
förpackningsmaterialen i del II vilka förseglas plast mot plast. Resultaten i båda analyserna pekar på 
att hot tack och fogstyrka ökar svagt med ökande tryck. Fler mätserier på olika material där större 
tryckintervall testas skulle behöva utföras för att vidare utreda detta. 
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Delaytiden medför för de flesta material en linjär ökning av hot tack under de första sekunderna, 
vilket det också gjorde i den studie som gjordes på Innventia i kapitel 4.6. I den studien testades 
delaytider upp till 5s. I detta projekt testades betydligt längre delaytider. För de flesta materialen 
planar kurvan ut efter några sekunder då jämvikt nås, det gäller dock inte alla samtliga då några 
material får en sjunkande hot tack. Det är tydligt från resultaten att de tjocka materialen behöver 
betydligt längre tid för att nå jämvikt än de tunnare materialen.  
   
Precis som i de Minitabanalyser som gjordes på fogstyrka på medicinska förpackningsmaterial visar 
flerfaktoranalysen  på  PE150 att  alla  förseglingsparametrar  påverkar  hot  tack  samt  att  det  finns 
samspel mellan faktorerna, se figur 32-33. Att det finns samspel betyder att varje faktor är beroende 
av  värdet  på  de  andra  faktorerna,  en  ökning  av  en  faktor  medför  inte  en  linjär  ökning  i 
förseglingsstyrka.  Det  belyser  också  problemet  med  att  välja  ”rätt”  parameterinställningar.  I 
försöket valdes medvetet stora skillnader mellan nivåerna inom varje faktor vilket bland annat får 
till följd att temperaturen inte ser ut att påverka hot tack överhuvudtaget. Den låga temperaturen, 
130°C,  är  för låg för  att  materialet  ska fästa  riktigt  bra  medan den höga temperaturen,  170°C, 
medför att  plasten smälter  och förseglingen blir  dålig.  Från temperaturkurvan i  figur 27 ses att 
materialets  optimala  hot  tack  ligger  runt  140°  vilket  ligger  mellan  de  två  temperaturerna  som 
testades. Förseglingstiden 0.4s var för kort för att materialet överhuvudtaget skulle förseglas vid den 
låga temperaturen då även trycket var lågt. En högre temperatur och ett högre tryck kan dock delvis 
kompensera  för  detta.  En  längre  delaytid  medför  dock  inte  någon  höjning  av  hot  tack  om 
förseglingstiden är för kort. Små förändringar av temperatur och delaytid påverkar hot tack vilket 
illustreras mycket tydligt i figur 34. 

9.2.5   Skillnader längs och tvärs maskinriktningen
Materialen  visade  skillnader  i  hot  tack  längs  och  mot  maskinriktningen,  se  figur  31.  Då  en 
försegling  dras  isär  är  det  alltid  fogens  svagaste  punkt  som brister.  En  teori  varför  det  fanns 
skillnader  mellan hot  tack i  och tvärs maskinriktningen är  att  under  de första  sekunderna efter 
försegling  är  plasten  i  materialet  smält  och  hot  tackvärdet   beror  under  den  tiden  på  plastens 
egenskaper. När plasten stelnat är styrkan i kontaktytan mellan plasterna starkare än styrkan mellan 
lagren mellan plasten och pappret eller styrkan i pappret. Hot tackvärdena bestäms då i stället av 
styrkan mellan lagrena alternativt styrkan i pappret. Då provremsorna studerades efter analys kunde 
ett möjligt samband hittas. Provremsor i maskinriktningen delaminerades mer rent mellan papper 
och plasten medan provremsor tvärs maskinriktningen delaminerades i själva papperet. Det tyder på 
att pappret är svagast tvärs maskinriktningen. Längs maskinriktningen är materialet svagast mellan 
lagret  av papper och plast. Vid påstillverkningen fogas påsen i båda riktningarna,  den vertikala 
fogen ligger längs materialets maskinriktning och den horisontella fogen hamnar tvärs. Dock blir 
belastningen på fogarna den omvända, den horisontella förseglingen i botten av påsen belastas med 
produkt rakt ovanifrån, vinkelrätt mot fogens längd. Att belastningen på den horisontella fogen är i 
maskinriktningen är bra eftersom det framförallt är den fogen som utsätts för störst belastning vid 
tillverkning och riskerar att gå sönder. 
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10. SLUTSATSER
Här  sammanfattas  projektets  viktigaste 
resultat.  Konkreta  rekommendationer  för 
vidare analysarbete och utvärdering ges

76



10.1   Materialegenskaper 

10.1.1   Medicinska förpackningsmaterial
• Den extra kemiska ytbehandling som E60 har ökar fogstyrka och hot tack avsevärt
• De två undersökta plasterna ger signifikant olika resultat 
• Plast 1 förseglingslager delamineras förmodligen under de första sekunderna efter försegling 

vilket inte är fallet med plast 2 

10.1.2   Förpackningsmaterial för livsmedelsapplikationer   
• Materialen uppvisar tydligt stora skillnader i hot tack och med olika plaster och ytvikter
• Material med högre ytvikt behöver betydligt längre tid för att nå jämvikt efter försegling än 

tunnare material. Material med samma plast får för vissa grupper samma värde på hot tack 
efter tillräckligt lång tid, emedan andra grupper bibehåller skillnaderna 

• Ytviktens effekt verkar vara beroende av vilken plast som används
• Material med PE ger starkast försegling av de testade materialen, om materialet tillåts nå 

jämvikt 
• Bioplasten Tenobio G01 har en mycket god hot tack i alla provpunkter  
• Material med PE peel ger upphov till en initialt god försegling som med tiden blir sämre

10.2   Förseglingsparametrar

10.2.1   Generellt
Alla förseglingsparametrarna som är undersökta här påverkar styrkan i en försegling och det finns 
också samspel mellan dessa faktorer. Det gör det svårt att direkt jämföra data mot litteratur eller mot 
analyser från andra laboratorium då sällan exakt samma parameterinställningar, monteringstekniker, 
backar och så vidare har använts. Följden blir att analys av förseglingsegenskaper är komplext då 
hänsyn måste tas till många faktorer samtidigt. 

10.2.2   Medicinska förpackningsmaterial
• Vid försegling mellan papper och plast är en jämn tryckfördelning förmodligen viktigare än 

värdet på trycket i sig
• En  bit  väv  på  hot  tackinstrumentets  ena  metallback  kan  användas  för  att  simulera  den 

siliconback som används på Seal lab till dessa material
• En ökning av förseglingstid upp till 1.0-1.5 sekund har positiv inverkan på fogstyrka

10.2.3   Förpackningsmaterial för livsmedelsapplikationer
• Delay och temperatur verkar vara de två parametrarna som påverkar hot tack mest, emedan 

förseglingstid och tryck förmodligen endast behöver vara ”tillräckligt bra”
• Små  förändringar  i  någon  parameterinställning  påverkar  hot  tack  väsentligt  för  ett  och 

samma material
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10.3   Rekommendationer för framtida arbete   

10.3.1   Utvärdering av prover från förpackningsmaskiner
• Prover från förpackningar som är tillverkade i förpackningsmaskiner utvärderas bäst genom 

att både titta på den maximala fogstyrkan, arean under kurvan och utseendet på fogkurvan. 
Om backarna  inte  är  plana är  det  svårt  att  jämföra  prover  direkt  mellan verklighet  och 
laboratorium men genom att kartlägga vilka parameterinställningar som optimerat styrkan i 
förseglingen kan ändå rimliga rekommendationer ges

• Ingen skillnad i fogstyrka på olika positioner  på påsen kunde påvisas

10.3.2   Försöksplan för hot tack
Då hot tack skall  analyseras  på ett  nytt  material  där inga egenskaper  är  kända rekommenderas 
följande steg:

• Analysera först en temperaturkurva där trycket och förseglingstiden sätts till värden som kan 
antas ge bra försegling, till exempel tryck 1N/mm2 och förseglingstid 1s. Delaytiden bör inte 
vara kortare än 1s. En temperaturkurva ger en bra uppfattning om vilket temperaturintervall 
materialet fungerar bäst i

• Välj ut  den temperatur från analysen ovan som ger bäst  försegling.  Använd denna samt 
samma tryck och förselingstid som ovan och gör en delaykurva. Börja med 0.2s och testa 
tills  jämvikt  nås.  Denna  kurva  ger  kunskap  om  hur  lång  tid  materialet  behöver  efter 
försegling för att nå god förseglingsstyrka och jämvikt

• Utifrån de två stegen ovan kan även tryck och förselingstid varieras för att undersöka om 
bättre försegling kan nås

Med dessa steg erhålls en god översiktlig bild för materialets egenskaper och ger ett bra utgångsläge 
för vidare undersökningar. Då flera material jämförs krävs det en medvetenhet beträffande att den 
inbördes ordningen endast gäller vid just de parameterinställningar som användes.    
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Appendix A

A.1   F-test från Minitab. Fogstyrka mot papperkvalitet, plastfilm, förseglingstid och 
backtemperatur

General Linear Model: Fogstyrka, N/m versus Papper; Temp.; Tid; Plast 

Factor  Type   Levels  Values
Papper  fixed       5  1; 2; 3; 4; 5
Temp.   fixed       3  1; 2; 3
Tid     fixed       4  1; 2; 3; 4
Plast   fixed       2  1; 2

Analysis of Variance for Fogstyrka, N/m, using Adjusted SS for Tests

Source                   DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS         F      P
Papper                    4  1050321  1126822   281705   3021,90  0,000
Temp.                     2    39580    43448    21724    233,04  0,000
Tid                       3  2325977  2276220   758740   8139,12  0,000
Plast                     1  4724362  4550715  4550715  48816,23  0,000
Papper*Temp.              8    12793    13699     1712     18,37  0,000
Papper*Tid               12    99213   101211     8434     90,48  0,000
Papper*Plast              4   109891   109313    27328    293,15  0,000
Temp.*Tid                 6     9104    10690     1782     19,11  0,000
Temp.*Plast               2     9300    10461     5230     56,11  0,000
Tid*Plast                 3   249260   254367    84789    909,54  0,000
Papper*Temp.*Tid         24    20530    19940      831      8,91  0,000
Papper*Temp.*Plast        8     2394     2679      335      3,59  0,000
Papper*Tid*Plast         12    49233    49778     4148     44,50  0,000
Temp.*Tid*Plast           6    28799    29260     4877     52,31  0,000
Papper*Temp.*Tid*Plast   24     9465     9465      394      4,23  0,000
Error                   573    53416    53416       93
Total                   692  8793638

S = 9,65512   R-Sq = 99,39%   R-Sq(adj) = 99,27%

A.2   Parvisa jämförelser mellan faktorerna papperskvalitet, plastfilm, förseglingstid 
och backtemperatur

Simultan konfidensgrad för varje faktorjämförelse är 90%
Intervallen är av typen Tukeyintervall

One-way ANOVA: Fogstyrka, N/m versus Papper 

Source   DF       SS      MS      F      P
Papper    4  1050321  262580  23,33  0,000
Error   688  7743317   11255
Total   692  8793638

S = 106,1   R-Sq = 11,94%   R-Sq(adj) = 11,43%
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Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev

Level    N   Mean  StDev  -----+---------+---------+---------+----
C70    132  152,7  114,9           (---*----)
A60    143  149,8  113,1          (---*----)
B60    138  117,7   85,6  (---*----)
C60    136  129,3  100,0     (---*----)
E60   144  227,9  113,5                              (---*---)
                          -----+---------+---------+---------+----
                             120       160       200       240

Pooled StDev = 106,1

Grouping Information Using Tukey Method

Papper    N   Mean  Grouping
E60     144  227,9  A
C70     132  152,7    B
A60     143  149,8    B
C60     136  129,3    B C
B60     138  117,7      C

Means that do not share a letter are significantly different.

Tukey 90% Simultaneous Confidence Intervals
All Pairwise Comparisons among Levels of Papper

Individual confidence level = 98,59%

Papper = C70 subtracted from:

Papper  Lower  Center  Upper  --------+---------+---------+---------+-
A60     -34,4    -2,9   28,6                (---*---)
B60     -66,8   -35,0   -3,2            (---*---)
C60     -55,3   -23,4    8,5             (---*---)
E60     43,7    75,2  106,6                         (---*---)
                              --------+---------+---------+---------+-
                                    -80         0        80       160

Papper = A60 subtracted from:

Papper  Lower  Center  Upper  --------+---------+---------+---------+-
B60     -63,3   -32,1   -1,0            (---*---)
C60     -51,8   -20,5   10,8              (--*---)
E60     47,3    78,1  108,9                          (---*---)
                              --------+---------+---------+---------+-
                                    -80         0        80       160

Papper = B60 subtracted from:

Papper  Lower  Center  Upper  --------+---------+---------+---------+-
C60     -19,9    11,6   43,2                  (--*---)
E60     79,1   110,2  141,3                              (---*---)
                              --------+---------+---------+---------+-
                                    -80         0        80       160

Papper = C60 subtracted from:

Papper  Lower  Center  Upper  --------+---------+---------+---------+-
E60     67,4    98,6  129,8                            (---*---)
                              --------+---------+---------+---------+-
                                    -80         0        80       160
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One-way ANOVA: Fogstyrka, N/m versus Temp. 

Source   DF       SS     MS     F      P
Temp.     2    40040  20020  1,58  0,207
Error   690  8753598  12686
Total   692  8793638

S = 112,6   R-Sq = 0,46%   R-Sq(adj) = 0,17%

                          Individual 95% CIs For Mean Based on
                          Pooled StDev
Level    N   Mean  StDev   -+---------+---------+---------+--------
160°   230  145,5  114,6   (-----------*-----------)
170°   231  162,6  116,6                 (-----------*------------)
180°   232  160,5  106,5                (-----------*-----------)
                           -+---------+---------+---------+--------
                          132       144       156       168

Pooled StDev = 112,6

Grouping Information Using Tukey Method

Temp.    N   Mean  Grouping
170°   231  162,6  A
180°   232  160,5  A
160°   230  145,5  A

Means that do not share a letter are significantly different.

Tukey 90% Simultaneous Confidence Intervals
All Pairwise Comparisons among Levels of Temp.

Individual confidence level = 95,93%

Temp. = 160° subtracted from:

Temp.  Lower  Center  Upper  -----+---------+---------+---------+----
170°    -4,4    17,1   38,6              (-------------*------------)
180°    -6,5    15,0   36,5             (------------*-------------)
                             -----+---------+---------+---------+----
                                -16         0        16        32

Temp. = 170° subtracted from:

Temp.  Lower  Center  Upper  -----+---------+---------+---------+----
180°   -23,5    -2,1   19,4  (-------------*------------)
                             -----+---------+---------+---------+----
                                -16         0        16        32

One-way ANOVA: Fogstyrka, N/m versus Tid 

Source   DF       SS      MS      F      P
Tid       3  2297404  765801  81,22  0,000
Error   689  6496234    9428
Total   692  8793638

S = 97,10   R-Sq = 26,13%   R-Sq(adj) = 25,80%

                            Individual 95% CIs For Mean Based on
                            Pooled StDev
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Level    N    Mean   StDev  -+---------+---------+---------+--------
0.5s   172   61,60   76,14  (--*--)
1.0s   161  157,84  101,95                      (--*--)
1.5s   180  189,22  104,73                            (--*--)
2.0s   180  212,05  102,43                                 (-*--)
                            -+---------+---------+---------+--------
                            50       100       150       200

Pooled StDev = 97,10

Grouping Information Using Tukey Method

Tid    N    Mean  Grouping
2.0s  180  212,05  A
1.5s  180  189,22  A
1.0s  161  157,84    B
0.5s  172   61,60      C

Means that do not share a letter are significantly different.

Tukey 90% Simultaneous Confidence Intervals
All Pairwise Comparisons among Levels of Tid

Individual confidence level = 97,77%

Tid = 0.5s subtracted from:

Tid   Lower  Center   Upper   -+---------+---------+---------+--------
1.0s  71,85   96,24  120,64                        (---*--)
1.5s 103,90  127,62  151,34                             (--*---)
2.0s 126,73  150,45  174,17                                (--*---)
                              -+---------+---------+---------+--------
                             -70         0        70       140

Tid = 1.0s subtracted from:

Tid  Lower  Center  Upper   -+---------+---------+---------+--------
1.5s  7,24   31,38  55,51               (--*---)
2.0s 30,08   54,21  78,34                  (---*--)
                            -+---------+---------+---------+--------
                           -70         0        70       140

Tid = 1.5s subtracted from:

Tid  Lower  Center  Upper   -+---------+---------+---------+--------
2.0s -0,62   22,83  46,28              (--*---)
                            -+---------+---------+---------+--------
                           -70         0        70       140

One-way ANOVA: Fogstyrka, N/m versus Plast 

Source   DF       SS       MS       F      P
Plast     1  4796852  4796852  829,32  0,000
Error   691  3996786     5784
Total   692  8793638

S = 76,05   R-Sq = 54,55%   R-Sq(adj) = 54,48%

                           Individual 95% CIs For Mean Based on
                           Pooled StDev
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  Level    N    Mean  StDev  -------+---------+---------+---------+--
Plast 2  341   71,66  51,04  (*-)
Plast 1  352  238,07  94,14                                   (-*)
                             -------+---------+---------+---------+--
                                100       150       200       250

Pooled StDev = 76,05

Grouping Information Using Tukey Method

Plast    N    Mean  Grouping
Plast 1  352  238,07  A
A  341   71,66    B

Means that do not share a letter are significantly different.

Tukey 90% Simultaneous Confidence Intervals
All Pairwise Comparisons among Levels of Plast

Individual confidence level = 90,00%

Plast 2 subtracted from:

Plast     Lower  Center   Upper  --+---------+---------+---------+-------
Plast 1   156,90  166,42  175,93                                   (-*-)
                                 --+---------+---------+---------+-------
                                 0        50       100       150

A.3   Test för lika varians

Papperskvalitet

Papper: 1 = C70, 2 = A60, 3 = B60, 4 = C60, 5 = E60
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95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

Test S tatistic 16,22
P -Va lu e 0,003

Test S tatistic 4,57
P -Va lu e 0,001

Bartle tt's Test

Lev en e's Test

Test for Equal Variances for Fogstyrka, N/m



Temperatur

Temperatrer: 1 = 160°C, 2 = 170°C, 3 = 180°C

Förseglingstider

Tider: 1 = 0.5s, 2 = 1.0s, 3 = 1.5s, 4 = 2.0s
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Plastfilm

Plast: 1 = plast 2, 2 = plast 1
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A.4   Residualplot och F-test för A60

ANOVA: Y versus Tryck; Temp; Tid 

Factor  Type   Levels  Values
Tryck   fixed       2  1; 2
Temp    fixed       3  1; 2; 3
Tid     fixed       4  1; 2; 3; 4

Analysis of Variance for Y

Source           DF       SS      MS        F      P
Tryck             1    64804   64804   357,90  0,000
Temp              2    12979    6490    35,84  0,000
Tid               3   957912  319304  1763,44  0,000
Tryck*Temp        2     4191    2096    11,57  0,000
Tryck*Tid         3    38245   12748    70,41  0,000
Temp*Tid          6    23365    3894    21,51  0,000
Tryck*Temp*Tid    6     3244     541     2,99  0,009
Error           120    21728     181
Total           143  1126468

S = 13,4562   R-Sq = 98,07%   R-Sq(adj) = 97,70%
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Appendix B

B.1   Fogkurvor 

ix

LDPE60



x

Tenobio50



Appendix B.2   Provremsor från påsar och hot tackanalys

xi

Provremsor från påsar. Överst Tenobio50, underst PE50.



xii

Provremsor från påsar. Överst LDPE60, underst PP50.



xiii

Provresmor från hot tackanalys vid olika temperaturer. Materialet är 
Tenobio50.

Provremsor från hot tackanalys vid olika tryck i N/mm2. Materialet är  
Tenobio50.



B.3   Jämförelse mellan olika förseglingbackar

B.4   Jämförelse mellan Tenobio50 och Tenobio70

Tenobio50 Tenobio70
Area horisontella positioner 120.6 ± 32.7 192.4 ± 44.35
Max fogstyrka horisontella 
positioner

20.73 ± 2.65 18.21 ± 0.95

Max fogstyrka ryggsvetsen 13.5 ± 0.33 15.29 ± 2.17

Area i mm2 och fogstyrka i N/2.5cm. 
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B.5   Varierande förseglingstid och tryck, hot tackanalys

xv

Temperatur: 130°C, delay: 1s, tryck: 1N/mm2.

Temperatur: 130°C, delay: 1s, förseglingstid: 0.4s



B.6   F-test, PE200

ANOVA: Hot tack versus Temperatur; Tryck; Förseglingstid; Delay 

Factor          Type   Levels  Values
Temperatur      fixed       2  1; 2
Tryck           fixed       2  1; 2
Förseglingstid  fixed       2  1; 2
Delay           fixed       2  1; 2

Analysis of Variance for Hot tack

Source                            DF       SS      MS       F      P
Temperatur                         1     0,05    0,05    0,07  0,797
Tryck                              1    67,47   67,47   82,58  0,000
Förseglingstid                     1   308,49  308,49  377,61  0,000
Delay                              1   503,16  503,16  615,91  0,000
Temperatur*Tryck                   1    36,59   36,59   44,79  0,000
Temperatur*Förseglingstid          1   413,36  413,36  505,99  0,000
Temperatur*Delay                   1     1,23    1,23    1,51  0,225
Tryck*Förseglingstid               1    41,88   41,88   51,26  0,000
Tryck*Delay                        1     7,51    7,51    9,20  0,004
Förseglingstid*Delay               1   145,35  145,35  177,93  0,000
Temperatur*Tryck*Förseglingstid    1    74,58   74,58   91,30  0,000
Temperatur*Tryck*Delay             1     2,60    2,60    3,18  0,081
Temperatur*Förseglingstid*Delay    1    85,82   85,82  105,05  0,000
Tryck*Förseglingstid*Delay         1    11,59   11,59   14,18  0,000
Temperatur*Tryck*Förseglingstid*   1    20,55   20,55   25,16  0,000
  Delay
Error                             48    39,21    0,82
Total                             63  1759,44

S = 0,903844   R-Sq = 97,77%   R-Sq(adj) = 97,07%

B.7   Flerfaktoranalys för PP150

F-test:

ANOVA: Hot tack versus Temperatur; Tryck; Förseglingstid; Delay 

Factor          Type   Levels  Values
Temperatur      fixed       3  1; 2; 3
Tryck           fixed       2  1; 2
Förseglingstid  fixed       2  1; 2
Delay           fixed       2  1; 2

Analysis of Variance for Hot tack

Source                            DF       SS       MS       F      P
Temperatur                         2   589,71   294,85   72,68  0,000
Tryck                              1   138,82   138,82   34,22  0,000
Förseglingstid                     1  1008,98  1008,98  248,70  0,000
Delay                              1   533,00   533,00  131,38  0,000
Temperatur*Tryck                   2     8,46     4,23    1,04  0,368
Temperatur*Förseglingstid          2   342,78   171,39   42,25  0,000
Temperatur*Delay                   2   358,31   179,15   44,16  0,000
Tryck*Förseglingstid               1     3,19     3,19    0,79  0,384
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Tryck*Delay                        1     1,07     1,07    0,26  0,613
Förseglingstid*Delay               1   991,26   991,26  244,34  0,000
Temperatur*Tryck*Förseglingstid    2    92,77    46,38   11,43  0,000
Temperatur*Tryck*Delay             2     1,13     0,57    0,14  0,870
Temperatur*Förseglingstid*Delay    2   621,70   310,85   76,62  0,000
Tryck*Förseglingstid*Delay         1     2,48     2,48    0,61  0,442
Temperatur*Tryck*Förseglingstid*   2    24,24    12,12    2,99  0,069
  Delay
Error                             24    97,37     4,06
Total                             47  4815,26

S = 2,01419   R-Sq = 97,98%   R-Sq(adj) = 96,04%
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För både medelvärdesplotten och interaktionsplotten mosvarar följande:

Temperatur:
1 = 130°C 
2 = 160°C
3 = 190°C

Tryck:
1 = 0.5N/mm2

2 = 2N/mm2

Förseglingstid:
1 = 0.4s
2 = 2s

Delay:
1 = 1s
2 = 10s
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