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Sammanfattning 
Examensarbetet utförs på uppdrag av BillerudKorsnäs AB, projektet ingår i ett större 

forskningsarbete som uppdragsgivaren arbetar med, ty BillerudKorsnäs vill tillhandahålla det 

optimala materialet som ger den bästa kartongförpackning till kunden. I rapporten behandlas 

problemet huruvida skadeutvecklingen skiljer mellan punktlast och utbredd last inom 

pappersteknik. För att begränsa omfattningen av projektet så valdes fem sfäriska laster som 

ska angripa totalt fyra utvalda paneler, de fyra paneler är specifikt utvalda och uppdelade på 

två geometriskt skilda kartongförpackningar men med samma kvalitet. I projektet utreds 

parametrarna strukturstyvhet och strukturstyrka från obelastat tillstånd till begynnande 

skadeutveckling i kartongförpackningen. Resultatet från provning kommer att presenteras i 

kvantitativ analys av sammanställda diagram och kraft-/förlängningsgrafer samt kvalitativ 

analys av skadeutveckling. I resultatet påträffades den signifikanta skillnad som projektet 

syftar på genom att strukturstyvheten ökar ickelinjärt vid provning med vissa lastgeometrier. 

Projektet presenterar en slutsats att last 1-3 är punktlast och last 5 är utbredd last för samtliga 

paneler. Projektet presenterar underlag för vidareutveckling mot det slutgiltiga målet som 

BillerudKorsnäs arbetar mot. 

 

Abstract 
Thesis work performed on behalf of BillerudKorsnäs AB, the project is part of a larger 

research project which the company works with. BillerudKorsnäs would like to provide the 

optimum material for the cartonboard that the customer seeks. This report deals with the 

problem of whether the fracture development differs between the point load and distributed 

load in paper technology. To limit the scope of the project, five spherical loads were chosen to 

attack a total of four selected panels. The four panels are specifically selected and divided into 

two geometrically distinct cartonboards but with the same quality. The project investigated 

parameters structural stiffness and structural strength from the unloaded condition to initial 

damage development in cartonboards. The results from the tests will be presented in a 

quantitative analysis of compiled charts, force-/extension charts and qualitative analysis of 

fracture development. The purpose of the project, the significant difference, was found in the 

result when the structural stiffness increased nonlinearly when tested with certain loads. The 

project presents a conclusion that the load 1-3 is point load and load 5 is distributed load on 

all panels. The project presents a basis for further development towards the final goal that 

BillerudKorsnäs is working toward. 
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Förord 
Examensarbetet har en omfattning på 15 högskolepoäng och uppdragsgivaren är 

BillerudKorsnäs AB i samarbete med Örebro universitet. Projektgruppen består av Alexander 

Bark och Fredrik Hygerth som läser utbildningen Industriell Design och Produktutveckling 

med huvudämne maskinteknik på Örebro universitet, utbildningen omfattas av 180 

högskolepoäng. Vi riktar ett tack till Christer Korin, Daniel Eriksson och Lena Dahlberg för 

handledning av projektet och BillerudKorsnäs AB och SchurPack AB för givande 

studiebesök. 

 

 

Örebro, juni 2014. 

Alexander Bark och Fredrik Hygerth. 
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Grundläggande facktermer 
3D papper – möjlighet att göra komplexa former av kartong. 

Anisotropi – ger materialet en struktur där olika riktningar har skilda fysikaliska egenskaper. 

Begynnande skadeutveckling – brott i materialet som är ger synlig deformation (Christer 

Korin personlig kommunikation, april 2014). 

Boxkompression – lastens tryckyta är avsevärt större än förpackningen, beskrivningen gäller 

för sfäriska laster. 

Bulk – invers av densitet (Christer Korin personlig kommunikation, april 2014). 

Bulging – kartong förpackningens förmåga att bukta ut, benämns i rapporten som bulga eller 

bulgar. 

Carton Solutions – avdelning på BillerudKorsnäs, tar fram förpackningslösningar åt kunder. 

Fiber – träfiber. 

Fluting – vågformade skiktet i wellpapp. 

Förpackningsgeometri – kartongförpackning. 

Ickelinjär – en funktion eller kurva vars utveckling inte är konstant. 

Kartongpanel – utvald sida på en kartongförpackning som en lastgeometri ska angripa. 

Kraftpapper – bl.a. material för bärkassar. 

Lastgeometri – last som avger ett tryck. 

Liners – planskikt på wellpapp. 

Liquid packaging – vätskekartong. 

NEXYGEN – analysprogramvara för materialtest. 

Nyfiber – oanvänd kartongmassa. 

Premiumpapper – kartongprodukt producerat på nyfiber. 

Sandwichkonstruktion – skikt som anordnads på varandra som ger lätt men styv konstruktion. 

Strukturstyrka – styrkan i en viss position för en specifik geometri. 

Strukturstyvhet – styvheten i en viss position för en specifik geometri. 

Styrka – styrkan hos en kartongförpackning. 

Styvhet – styvheten hos en kartongförpackning. 

Utskottskartong – kartong som är felaktigt producerad och kan återanvändas. 
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1 Inledning 
1.1 Företaget 

BillerudKorsnäs AB bildades 2012 genom att Billerud köpte Korsnäs [1], företaget är 

världsledande inom pappersteknik och framställer premiumkartong producerad på nyfiber [2]. 

Företaget omsätter idag ca 20 (MDSEK) och har ca 4 400 medarbetare i 13 länder. 

BillerudKorsnäs har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien med en 

total produktionskapacitet på 2 900 (kton/år) [3]. BillerudKorsnäs tillverkar kartong för 

säckpapper, fluting, liners, cartonboard, liquid packaging board, 3D papper och kraftpapper 

[4]. BillerudKorsnäs arbetar med tillverkning av hållbara produkter till ett hållbart samhälle, 

de gör det bl.a. genom återplantering av träd och genom att nyttja den överskottsenergi som 

uppkommer under tillverkningsprocessen som fjärrvärme till närliggande samhällen (Christer 

Korin personlig kommunikation, april 2014). Från BillerudKorsnäs anläggning i Frövi, se 

figur 1, är avdelningen Carton Solutions involverat i examensarbetet. Carton Solutions arbetar 

med att testa och ge tillverkningsunderlag för kundanpassade produkter och att designa 

framtidens förpackningslösningar för att möta gemenemans krav. Lena Dahlberg på 

BillerudKorsnäs, menar att rapportens innehåll innefattas som underlag för förbättring, för att 

Carton Solutions ska kunna fortsätta möta kundens krav (personlig kommunikation, april 

2014). 

Figur 1 BillerudKorsnäs produktionsanläggning i Frövi, Sverige. Bildkälla: BillerudKorsnäs. 

 

1.2 Projektet 

Syftet med projektet är att undersöka om skadeutvecklingen skiljer mellan punktlast och 

utbredd last genom praktisk provning av kartongförpackningar med en kartongkvalitet. Om en 

signifikant skillnad upptäcks kommer rapporten behandla det faktum att det finns en skillnad 

men p.g.a. projektets begränsade omfattning så kommer ingen analys genomföras för vad den 
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signifikanta skillnaden beror av. Projektet bidrar med ökad kunskap till uppdragsgivaren 

vilket adderar värde för slutkunden. Samtliga tester kommer att genomföras med 

mätutrustning på Örebro universitet. Parametrarna som eftersöks är strukturstyvheten (N/m) 

och strukturstyrkan (N), insamling av data för parametrarna sker inom intervallet: från 

obelastat tillstånd till begynnande skadeutveckling. Strukturstyvheten är intressant då den 

parametern illusterar styvheten hos den specifika kartongpanelen, strukturstyrkan är intressant 

då parametern visar den styrka som den specifika kartongpanelen klarar. Resultatet för 

parametrarna analyseras för att söka trender som ska bekräftas med vidare analys i avsnitt 6, 

Diskussion. 

 

1.2.1 Avgränsningarna för projektet 

Två kartongförpackningar testas med fem sfäriska lastgeometrier med varierande radie som 

angriper fyra paneler, kartongförpackningarna är av BillerudKorsnäs White 290 kvalitet. 

Innan och under provning kommer luftfuktighet och temperatur i provlokalen att 

dokumenteras, se bilaga A. Klimatet i lokalen kan inte styras och stämmer därmed inte 

överens med utsatt standard för kompressionsprovning [5]. 

 

1.2.2 Förutsättningar för projektet 

Handledarna förser projektgruppen med utrustning och utbildning av utrustning. Från 

BillerudKorsnäs kommer handledning bistås av Lena Dahlberg och från Örebro universitet, 

Christer Korin och Daniel Eriksson. 
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2 Bakgrund 
2.1 Problemet 

Examensarbetet är en mindre del av ett omfattande forskningsprojekt som BillerudKorsnäs 

arbetar med. BillerudKorsnäs vill tillhandahålla det optimala materialet som ger den bästa 

kartongförpackning till kunden. Slutresultatet med forskningsarbetet är att öka förståelsen för 

hur kartongen beter sig vid pålagd last så att kartongförpackningen t.ex. inte 

överdimensioneras, såldes använda mer material än vad som krävs för att förpackningen ska 

klara en specifik uppgift [6]. Om projektets sätts i ett större perspektiv till slutgiltiga nyttan, 

så berörs även områden så som ekonomiska- och ekologiska perspektiv då mindre material 

används för att tillverka förpackningar. Projektet ska besvara syftet att söka en signifikant 

skillnad huruvida skadeutvecklingen skiljer mellan punktlast och utbredd last inom 

pappersteknik. För att analysera problemet krävs att provningens utförande genomförs på ett 

noggrant och systematiskt sätt. På grund av att klimatet inte kan styras enligt den utsatta 

standard för kompressionsprovning så kommer projektet påvisa en trend för hur kartongen 

beter sig som ger möjlighet för vidare studier. 

 

2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Examensarbetet är en fortsättning på Matti Ristinmaa, Niels Saabye Ottosen och Christer 

Korins arbete Analytical Prediction of Package Collapse Loads [7] som behandlar optimering 

av materialet mot förpackning. 

 

2.3 Vad har andra gjort tidigare 

Professor Kaarlo Niskanens bok Mechanics of paper products [8] beskriver papper och 

kartongs mekaniska egenskaper och hur materialet uppför sig. Daniel Eriksson doktorand vid 

Örebro universitet publicerade artikeln Damage to carton board packages subjected to 

cencentrated loads [9], hur kartongen uppför sig när materialet testas med koncentrerad last. 

Carl-Magnus Everitt, Gustav Marin, Philip Ekfeldt, Hui Huang och Mikael Nygårds tog fram 

en rapport Package Performance - BCT and point loading of paperboard packages [10] , som 

behandlar hur en FEM-uppbyggd modell påverkas av drag-, böj- och kompressionsprover. 

 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Grundläggande hållfasthetskunskaper rekommenderas för att förstå examensarbetets tekniska 

innehåll, som innefattar förståelse av de parametrar som beskrivs och under vilket intervall de 

eftersöks vid provning. Grundläggande kunskaper i pappersteknik rekommenderas för att 

förstå rapportens språk och kunskaper inom produktionsteknik rekommenderas för avsnitt 2.5 

Teori som bl.a. behandlar framställning av kartong. 
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2.5 Teori 

För att identifiera en trend av problemet undersöks strukturstyvhet och strukturstyrka för 

panelerna vid brott, Christer Korin på Örebro universitet, menar att plasticering i 

kartongförpackningen inträffar tidigt under kompressionsprovet i form av mikrosprickor 

(personlig kommunikation, april 2014). Dessa mikrosprickor är inte intressanta då detta 

projekt behandlar strukturstyrkan och strykturstyvheten vid begynnande skadeutveckling. 

Undersökningen kommer att utföras med enaxlig dragprovare för att mäta kraft och 

deformation. Under provning videoinspelades samtliga prover, det inspelade materialet 

används för skadeutvecklingsanalys. Kartongen som används i provningen är BillerudKorsnäs 

White 290 som består av fyra skikt, se tillverkningsprocessen i figur 2. De yttre skikten i 

kartongen har korta fibrer från träslag som ger god tryckbarhet. Mittenskikten ska ge bulk och 

består av långa fiber som ger goda mekaniska egenskaper för materialet, mittenskikten består 

även av oanvänd utskottskartong som återanvänds från produktionen (Christer Korin 

personlig kommunikation, april 2014). 

 

Figur 2 Illustrativ bild för hur en fyrskiktskartong framställs i BillerudKorsnäs Frövis kartongmaskin 5. Bildkälla: 

BillerudKorsnäs. 

 

BillerudKorsnäs tillverkar fyrsiktskartong som har en ytvikt från ca 230 (g/m
2
) till 480 (g/m

2
) 

(Lena Dahlberg personlig kommunikation, april 2014). Kartong är ett material som är 

uppbyggt av noggrant utvalda skikt med olika egenskaper för att skapa en 

sandwichkonstruktion, konstruktionen ger en produkt med hög böjstyvhet och som har de 

specifika egenskaper som eftersöks av kund och behov. Kartong är ett anisotropt material som 
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är uppbyggd av nyfiber och/eller returfiber [11], fibrerna i materialet placeras längs 

maskinriktningen (MD), tvärriktning (CD) och z-riktning (ZD) i kartongmaskinen [12], se 

figur 3. 

Figur 3 Fibrernas riktning i kartong, maskinriktning (MD), tvärriktning (CD) och z-riktning (ZD). 

 

Faktainsamling för projektet kommer att besvara frågeställningar som, vilka parametrar söks 

under provning, hur mäts parametrarnas egenskaper, hur används det enaxliga dragprovet för 

projektets ändamål, vilka verktyg används vid provning av förpackningar. Informationen 

hämtas ur vetenskaplig litteratur samt personlig kontakt med projektets handeledare Lena 

Dalhberg, Christer Korin och Daniel Eriksson. Praktiska kunskaper hämtas från studiebesök 

på BillerudKorsnäs i Frövi samt på Schur i Kumla genom intryck av produktionen. 

Provningen utfördes med två förpackningsgeometrier med samma kartongkvalitet, det var 

önskvärt för att konstatera att slutsatsen för projektet inträffar för två signifikant avvikande 

förpackningsgeometrier men med samma kartongkvalitet. Förpackningsgeometri (e) har 

dimensionerna 78 x 110 x 50 (mm) och (f) dimensionerna 42 x 104 x 42 (mm), se figur 4,5. 

 

Figur 4 Förpackningsgeometri (e).  Figur 5 Förpackningsgeometri (f). 

 

Kartongkvaliteten som används i projektet är av BillerudKorsnäs White 290, egenskaperna 

illusteras i tabell 1. 

 

Tabell 1 Materialspecifikation för kartongkvalitet BillerudKorsnäs White 290 [9]. 
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Fem lastgeometrier används för att undersöka hur strukturstyvheten och strukturstyrkan 

skiljer sig åt vid varierande radie, med avsikten att söka trender för att påvisa var punktlast 

och utbredd last kan åtskiljas. Lastgeometrierna är sfäriska, vars radie varierar enligt följande: 

8,75 (mm); 15 (mm); 17,5 (mm); 25,65 (mm) och 42 (mm). I figur 6 illusteras de olika 

lastgeometrierna i kronologisk ordning. Den största lastgeometrins radie valdes så att dess 

diameter är 85 % av förpackningens längd för att undvika boxkompression. Lasterna minskas 

sedan gradvis till en storlek som är avsevärt större än tjockleken på förpackningsmaterialet.  

Figur 6 Lasternas geometriska form och radie i talföljd (1,2,3,4,5). 

 

Fyra utvalda kartongpaneler används för att jämföra hur strukturstyvheten och strukturstyrkan 

förändras vid varierande radie för pålagd last. Tre paneler valdes för förpackningsgeometri (e) 

och en panel för (f), se figur 7,8. På (e) valdes panelerna: panel A; förpackningsgeometrin 

placeras liggande mot referensplattan och lasten placeras på panelen som är längst ifrån 

förpackningens limflik. Panel B; förpackningsgeometrin placeras på sidan mot referensplattan 

och lasten placeras på panelen som är längst ifrån limfliken. Panel C; lasten placeras på 

förpackningsgeometrins panel med limfliken. Limfliken är intressant att undersöka för om 

fliken påverkar de eftersökta parametrarna på ett stärkande sätt. För förpackningsgeometri (f) 

valdes panel A till samma panel som för panel A för förpackningsgeometri (e). 

 

Figur 7 Illustrering av lastens placering på panel (A,B,C)enligt kronologisk ordning för 

förpackningsgeometri (e), rödmarkering indikerar limflikens position och pil indikerar vart lasten angriper. 

XA,B,C indikerar koordinaterna för X-led och YA för Y-led. 
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Figur 8 Illustrering av lastens placering på panel (A) för förpackningsgeometri (f), rödmarkering indikerar 

limflikens position och pil indikerar vart lasten angriper. XA indikerar koordinaten för X-led och YA för Y-led. 

 

Sex tester genomförs för varje specifik kombination av förpackningsgeometri, kartongpanel 

och lastgeometri för att öka mätningens trovärdighet. Proverna indexeras efter datum, 

kartongkvalitet, förpackningsgeometri, kartongpanel och lastgeometri och prov av specifik 

kombination X, Y och Z. 

 

Förklaring av indexering av provfilen, Datum_U_X_Y_Z_nr.bch: 

Datum  Följer kalenderåret och bestäms efter det datum provningen utförs under enligt  

(åååå_mm_dd). 

U  Kartongkvaliteten är BillerudKorsnäs White 290 (WHI290). 

X  Förpackningens geometri (e,f), se figur 4,5. 

Y Kartongförpackningens olika paneler som utsättas för en last. Dessa indexeras 

enligt (A,B,C), se figur 7,8. 

Z  Lastens geometriska form, indexeras enligt (1,2,3,4,5), se figur 6. 

nr  Prov (1,2,3,4,5,6) är specifik kombination av X, Y och Z. 

.bch  Filtyp för data av provet. 
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3 Metod 
3.1 Bakgrund för provning 

120 prover testas totalt, proverna har samma kartongkvalitet men har två olika 

förpackningsgeometrier. På förpackningsgeometrierna provas totalt fyra paneler med 30 tester 

vardera. Tre paneler provas på förpackningsgeometri (e) och en panel provas på 

förpackningsgeometri (f), se figur 9. 

Figur 9 Illustrering av lastens placering på samtliga paneler enligt kronologisk ordning och de övre 

panelerna i figuren är förpackning (e) och den undre panelen är förpacknings (f). Rödmarkering 

indikerar limflikens position och pil indikerar vart lasten angriper. XA,B,C indikerar koordinaterna för X-led 

och YA för Y-led. 

 

Fem lastgeometrier kommer att angripa de fyra panelerna sex gånger vardera, vilket ger 30 

prov för varje panel. Samtliga prov videoinspelas och en kvalitativ analys av det inspelade 

materialet utförs för fem utvalda prov, med avsikten att undersöka skadeutvecklingen. 

 

3.2 Placering av förpackningarna i mätutrustning 

På referensplattan (som utgör grunden för mätutrustningen) placeras två skalor, en skala i X-

led och en i Y-led. Dessa utgör basen för positionering av förpackningsgeometrins panel mot 

lastgeometrins centrumaxel. Lastgeometrierna angriper förpackningsgeometri (e), se figur 9, i 

X-led enligt sträckan XA,B,C 55 (mm) och för förpackningsgeometri (f), se figur 9, är sträckan 

52 (mm) enligt XA. I Y-led angriper lastgeometrierna på samtliga paneler 10 (mm) in på 

förpackningsgeometrin enligt sträckorna YA,B,C. 
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3.3 Insamling av data 

Vid provning med enaxlig dragprovare erhålls data i form av kraft-/förlängningsgraf. Ur dessa 

grafer kan parametrarna strukturstyvhet och strukturstyrka hämtas. Strukturstyvhetens värde 

hämtas från tangenten vid högsta lutning i grafen [13] och strukturstyrkans värde är den 

största kraft vid begynnande skadeutveckling (Daniel Eriksson personlig kommunikation, 

april 2014). Mätintervallet som är intressant för projektet är mätpunkterna från obelastat 

tillstånd till begynnande skadeutveckling. I figur 10 illusteras hur parametarna hämtas ur en 

kraft-/förlängningsgraf. Projektets kraft-/förlängningsgrafer sammanställs och redovisas i 

strukturstyvhet-/lastgeometridiagram och i strukturstyrka-/lastgeometridiagram, som visar 

medelvärde med spridning för hur 

strukturstyvheten och strukturstyrkan 

förändras vid ökad radie på lastgeometrin. I 

projektet testas 120 prover som består av 30 

prover för varje panel. Eftersom att klimatet 

inte kan styras så beskrivs nedan en 

schematisk planering för hur provningen ska 

genomföras för att undvika att 

luftfuktigheten och temperatur ska påverka 

resultaten inbördes. 

 

 

Figur 10 Parametrarna maximal styvhet och -kraft illustreras i kraft-/förlängningsgraf. 

 

Provdatum  Indexering 

14/4   2014_04_14_WHI290_e_A_1-5_1-6.bch 

15/4   2014_04_15_WHI290_e_B_1-5_1-6.bch 

16/4   2014_04_16_WHI290_e_C_1-5_1-6.bch 

17/4   2014_04_17_WHI290_f_A_1-5_1-6.bch 
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4 Verktyg 
4.1 Utrustning 

Enaxlig dragprovare / kompressionsprovare 

En Lloyd Instruments LR5K används i projektet för att samla in information om parametrarna 

strukturstyvhet och strukturstyrka vid 

provning av förpackningsgeometrier. Den 

enaxliga dragprovaren är ett vanligt verktyg 

för att mäta kraft och deformation (Daniel 

Eriksson personlig kommunikation, april 

2014). Det enaxliga dragprovet registerar 

numerisk information (m.h.a en lastcell) av 

de eftersökta parametrarna och gör den 

disponibel för projektgruppen att analysera 

[14]. Lastcellen är en Lloyd Instrument LC 5 

KN, som mäter tryck och drag [15]. I figur 11 

illusteras provutrustningen. 

Figur 11 Helhetsbild av provning med enaxling 

dragprovare. 

Luftfuktighet- och temperaturlogg 

Innan och under provning kommer luftfuktighet och temperatur i provlokalen att 

dokumenteras, se bilaga A. Klimatet i lokalen kan inte styras och stämmer därmed inte 

överens med utsatt standard för kompressionsprovning, 50 % RH och 23°C [5]. 

Mätinstrumentet Datalogger används för att lagra data för luftfuktighet och temperatur under 

hela provningsförloppet [16]. 

 

Kraft-/förlängningsgraf 

Kraft-/förlängningsgraf sammanställer data från kompressionsprovaren, grafen används för att 

analysera kraft och förlängning för varje prov av de 120 testade förpackningarna. 

 

Strukturstyvhet- och strukturstyrka-/lastgeometridiagram 

Ur kraft-/förlängningsgraf hämtas maximal strukturstyrka och strukturstyvhet för varje 

specifik kombination av X_Y_Z_nr. Dessa värden sammanställs i strukturstyvhet-

/lastgeometridiagram och strukturstyrka-/lastgeometridiagram som ger ett medelvärde med 

spridning. För att se skillnaden mellan de olika provernas strukturstyvhet och strukturstyrka 

utifrån lastgeometri. 

 

Kamera 

Canon EOS 550D, 1080p/25 fps [17] användes för videoinspelning under provning. 
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4.2 Felkällor 

Verktygen och utrustnigens noggrannhet 

Positionering av förpackningsgeometri 

Vid positionering av förpackningsgeometrin användes längdskalan millimeter som ger 

toleransen ±0.5 (mm) vid inmätningen. 

 

Förpackningen vobblar vid provning 

Kartongförpackningarna har en förmåga att bulga ut 

vid olastat tillstånd vilket påverkar lastgeometrins 

placering på förpackningsgeometrin vid provning, i 

figur 12 illusteras den utbuktningen med längden L. 

 

 

 

Figur 12 Kartongförpackning som bulgar vid 

olastat tillstånd. 

Manuellt tillverkade lastgeometrier 

Lastgeometrierna är manuellt tillverkade, det medför att 

centrumaxeln för lastgeometrin och lastfästet inte 

sammanfaller med varandra. Förskjutningen anges av 

sträckan  i figur 13. I och med att axlarna inte 

sammanfaller så måste rotationen på lastgeometrin låsas. 

Det utförs genom en markering på lastgeometrin och 

lastfästet, vilket gör proceduren repeterbar. Eftersom 

axlarna inte sammanfaller måste varje lastgeometri 

kalibreras inför nytt test. Det medför en felmarginal vid 

varje kalibrering.  

 

 

Figur 13 Repeterbar låsning av lastgeometrin 

 och lastfäste i enaxling dragprovare. 

 

Schematisk repeterbarhet vid provningen 

Två personer utför samma aktivitet på olika sätt, inför provningen valde projektgruppen att 

tilldela bestämda aktiviteter internt. Projektmedlemmen ansvarar för att utföra tilldelade 

aktiviteter under hela provningen, uppdelningen av schematiskt repeterbar mätning var: 

 

Projektmedlem I 

 Vikning av kartongförpackningar. 

 Uppmätning av X-led och Y-led. 

 Indexering av provade förpackningar. 

 Inmatning och kontroll av skript för NEXYGEN. 

 Kontroll av beräkning för position. 
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Projektmedlem II 

 Placering av lastgeometri i provutrustningen. 

 Uppmätning av X-led och Y-led. 

 Beräkning för position. 

 Placering av förpackning i mätutrustning. 

 Videoansvarig. 

 

Klimatets påverkan på kartongförpackningarna 

Förpackningsgeometri (f) och (e) har inte lagrats i ett styrt klimat. 

 

Utvärdering av felkällor 

För att påvisa att felmarginalen inte påverkar provningen framtogs en hypotes där provningen 

sätts i ett större perspektiv, för om en signifikant skillnad kan finnas eller ej kommer det inte 

att bero av denna felmarginal. Hypotesen testades genom att projektgruppen provade samtliga 

paneler med lastgeometri (1), testerna genomfördes sex gånger och grupperades efter panel. I 

figur 14 illusteras visuellt hur parametrarna strukturstyvhet och strukturstyrka i de sex 

enskilda kurvorna i vardera panel sammanfaller. 

Figur 14 Jämförelse av sex prov i kraft-/förlängningsgraf för vardera panel med lastgeometri 1. 
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5 Resultat 
5.1 Tabell och diagram för strukturstyvhet 

Nedan illusteras sammanställda tabeller och diagram i par som består av 30 

kompressionsprover vardera. Figurerna delas upp efter strukturstyvhet och strukturstyrka för 

respektive panel. 

Diagram 1.1 Tabell och diagram som illusterar strukturstyvhet för förpackningsgeometri (e) och panel A. 

 Diagram 1.2 Tabell och diagram som illusterar strukturstyvhet för förpackningsgeometri (e) och panel B. 

 
Diagram 1.3 Tabell och diagram som illusterar strukturstyvhet för förpackningsgeometri (e) och panel C. 

Diagram 1.4 Tabell och diagram som illusterar strukturstyvhet för förpackningsgeometri (f) och panel A. 
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5.2 Tabell och diagram för strukturstyrka 

Diagram 2.1 Tabell och diagram som illusterar strukturstyrka för förpackningsgeometri (e) och panel A. 

Diagram 2.2 Tabell och diagram som illusterar strukturstyrka för förpackningsgeometri (e) och panel B. 

Diagram 2.3 Tabell och diagram som illusterar strukturstyrka för förpackningsgeometri (e) och panel C. 

Diagram 2.4 Tabell och diagram som illusterar strukturstyrka för förpackningsgeometri (f) och panel A. 
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5.3 Diagramsammanställning för strukturstyvhet och strukturstyrka 

Diagram 1.5 Sammanställning av strukturstyvheten för samtliga paneler. 

 

 
Diagram 2.5 Sammanställning av strukturstyrkan för samtliga paneler. 
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6 Diskussion 
6.1 Analys av resultat 

En skillnad upptäcktes mellan lastgeometri 4 och 5, skillnaden var genomgående för alla 

paneler med undantag för lastgeometri f_A, då en skillnad upptäcktes mellan lastgeometri 3 

och 4. Analysen kommer att fokusera på att söka efter uppseendeväckande skillnader inom 

dessa områden m.h.a. kvalitativ analys, jämförelse av olika kraft-/förlängningsgrafer och 

analys av skadeutveckling. Data om strukturstyvhet och strukturstyrka hämtas från diagram 

1.1-1.4 och 2.1-2.4. 

 

Förpackningsgeometri (e) Panel A. 

 Strukturstyvhet 

Strukturstyvheten för lastgeometri 1-4 påverkas minimalt av lastgeometrins ökande radie. Vid 

lastgeometri 5 är strukturstyvheten 278 % och radien är 160 % av lastgeometri 4. 

 Strukturstyrka 

Kraften vid begynnande skadeutveckling varierar inom 5 % för lastgeometri 1-4. Vid 

lastgeometri 5 ökar strukturstyrkan med 22 % i jämförelse med lastgeometri 4. 
 

Förpackningsgeometri (e) Panel B. 

 Strukturstyvhet 

Strukturstyvheten för lastgeometri 1-4 påverkas minimalt av lastgeometrins ökande radie. Vid 

lastgeometri 5 är strukturstyvheten 221 % och radien är 160 % av lastgeometri 4. 

 Strukturstyrka 

Kraften vid begynnande skadeutveckling varierar inom 7 % för lastgeometri 1-5. 

 

Förpackningsgeometri (e) Panel C. 

 Strukturstyvhet 

Strukturstyvheten för lastgeometri 1-4 påverkas minimalt av lastgeometrins ökande radie. Vid 

lastgeometri 5 är strukturstyvheten 202 % och radien är 160 % av lastgeometri 4. 

 Strukturstyrka 

Kraften vid begynnande skadeutveckling varierar inom 9 % för lastgeometri 1-5. 

 

Förpackningsgeometri (f) Panel A. 

 Strukturstyvhet 

Strukturstyvheten för lastgeometri 1-3 påverkas minimalt av lastgeometrins ökande radie. Vid 

lastgeometri 4 är strukturstyvheten 178 % och radien är 150 % av lastgeometri 3. Vid 

lastgeometri 5 är strukturstyvheten 173 % och radien är 160 % av lastgeometri 4. 

 Strukturstyrka 

För lastgeometri 1-3 varierar strukturstyrkan inom 5 %, från lastgeometri 3 till 4 ökar 

strukturstyrkan med 14 %. Från lastgeometri 4 till 5 ökar strukturstyrkan med 8 %. 
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6.2 Sammanfattning av resultat 

Strukturstyvhetens skillnader mellan lastgeometrierna ger tydlig trend som inte var lika 

påtaglig hos strukturstyrkan, vidare analys kommer därför att koncentreras på 

strukturstyvheten. Strukturstyvheten och radien som nämns ovan i avsnitt 6.1 analys av 

resultatet används för att påpeka att strukturstyvheten och radien inte ökar proportionellt, som 

därav ger grund för vidare undersökning. Sammanfattningen av resultatet kommer att 

behandla att ingen signifikant skillnad hittades vid lastgeometri 1-3 för samtliga paneler, se 

figur 15. Samt vid övergången från lastgeometri 4 till 5 för samtliga paneler kunde ett mönster 

för ökning av strukturstyvheten identifieras, samma mönster identifierades även vid 

övergången från lastgeometri 3 till 4 för förpacknings (f). Slutligen vid lastgeometri 5 

åskådliggörs två grupperingar av de fyra panelerna, se figur 17. 

 

LASTGEOMETRI 1-3 

Vid analys av paneler enskilt i 

strukturstyvhet-/lastgeometridiagram 

påträffades ingen signifikant skillnad. I figur 

15 bekräftas detta påstående, ingen vidare 

analys kommer genomföras av lastgeometri 

1-3. Den röda ellipsen i figuren indikerar 

strukturstyvhetens likartade värde för 

lastgeometri 1-3. 

Figur 15 Ingen signifikant skillnad vid lastgeometri 1-3. 

 

LASTGEOMETRI 4-5 

Vid analys av paneler enskilt i 

strukturstyvhet-/lastgeometridiagram finns 

en markant skillnad för strukturstyvhet vid 

övergången från lastgeometri 4 till 5, se figur 

16. Den röda ellipsen i figuren indikerar 

övergången mellan lastgeometri 4 och 5. 

 

Figur 16 

Signifikant skillnad vid övergången mellan lastgeometri 4 och 5. 

LASTGEOMETRI 5 

Analys av strukturstyvhet-/lastgeometridiagram för samtliga paneler vid lastgeometri 5. Två 

grupperingar identifierades i figur 17, som 

består av panel e_A och f_A samt av panel 

e_B och e_C. Panel e_A / f_A har 50 % 

högre strukturstyvhet till grupp e_B / e_C 

samt halverad höjd (sträckan mellan 

lastgeometri till referensplattan). De svarta 

cirklarna indikerar panelernas gruppering 

och den röda ellipsen indikerar panelernas 

strukturstyvhet vid lastgeometri 5. 

Figur 17 Gruppering av paneler vid lastgeometri 5. 
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6.2.1 Analys av panel f_A 

En markant skillnad visas i strukturstyvhets-/lastgeometridiagramet vid övergången från 

lastgeometri 3 till 4, se figur 18. Vid lastgeometri 4 är strukturstyvheten 178 % och radien är 

150 % av lastgeometri 3. Projektgruppen har en hypotes om att övergången mellan punktlast 

och utbredd last sker mellan lastgeometri 3 och 4 för panel f_A. Den röda ellipsen indikerar 

övergången mellan lastgeometri 3 och 4. 

 

Figur 18 Förtydligande tabell för f_A och ett strukturstyvhet-/lastgeometridiagram med samtliga paneler 

illustrerade i diagramet och övergången mellan lastgeometri 3 och 4. 

 

I kraft-/förlängningsgrafen i figur 19 illusteras prover från lastgeometri 1-4 för panel f_A, 

värdena för lastgeometri 5 visas inte i figuren för att påvisa att övergången sker mellan 

lastgeometri 3 och 4. Det visas tydligt att sex prover har högre strukturstyvhet än de övriga, 

det är lastgeometri 4 som ger dessa kurvor, resterande kurvor är lastgeometri 1,2,3 vars 

strukturstyvhet är snarlik varandra. 

 

Figur 19 Jämförelse av kraft-/förlängningsgraf mellan lastgeometri 1-4. Det röda (R) sträcket visar en 

approximation av strukturstyvheten för lastgeometri 4, det svarta (S) strecket visar en approximation av 

strukturstyvheten för lastgeometri 1,2,3.  

 

6.3 Jämförelse av kraft-/förlängningsgraf 

I figur 20 visas samtliga paneler i kraft-/förläningsgrafer med 30 prov i varje graf. I varje graf 

illusteras tydligt att sex prover har högre strukturstyvhet och strukturstyrka än de övriga 

proverna i grafen. Dessa sex prover visar sig vara lastgeometri 5 för samtliga paneler. Se 

bilaga D för tydligare illustrering av graferna. 
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Figur 20 Illustrering av samtliga prov för enskild panel i kraft-/förlängningsgraf, (se figur 10 för hur 

parametrarna erhålls). 

 

6.4 Videoanalys av begynnande skadeutveckling 

En kvalitativ analys av utvalda videoinspelningar utförs och det som eftersöks är 

skadeutvecklingen i förpackningsgeometrin. Videoanalysen är intressant för att påvisa att de 

signifikanta skillnader som beskrivs i kraft-/förlängningsgraferna och strukturstyvhet-

/lastgeometridiagramen är sanna. Analysen av skadeutvecklingen kommer att delas upp efter 

fem lastgeometrier på den panel som har den största ökningen av strukturstyvhet från 

lastgeometri 4 till 5 och det är panel e_A som har det. För varje lastgeometri väljs det prov 

som har en strukturstyvhet närmast medelvärdet, nedan illusteras valda prov och 

skadeutvecklingen för proverna visas i figur 21-26.  

 

Lastgeometri  Medelvärde för Strukturstyvhet  Indexering av 

   strukturstyvhet för specifikt prov  specifikt prov 

1   6422   6199  2014_04_14_WHI290_e_A_1_1 

2   7611   7995  2014_04_14_WHI290_e_A_2_6 

3   6888   7326  2014_04_14_WHI290_e_A_3_2 

4   7694   7962  2014_04_14_WHI290_e_A_4_4 

5   21411   20555  2014_04_14_WHI290_e_A_5_6 
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Figur 21 Synlig skadeutveckling efter avslutad provning av prov 2014_04_14_WHI290_e_A_1_1. 

 

Figur 22 Synlig skadeutveckling efter avslutad provning, av prov 2014_04_14_WHI290_e_A_2_6. 

Figur 23 Synlig skadeutveckling efter avslutad provning, av prov 2014_04_14_WHI290_e_A_3_2. 
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Figur 24 Synlig skadeutveckling efter avslutad provning, av prov 2014_04_14_WHI290_e_A_4_4. 

 

Figur 25 Ingen synlig skadeutveckling efter avslutad provning, av prov 2014_04_14_WHI290_e_A_5_6. 

 

I figur 26 illustreras sammanställningen av de olika skadeutvecklingarna vid slutförd 

provning och i bilaga C förtydligas skadeutvecklingarna. Vid analys av skadeutvecklingarna 

påträffas ett tydligt mönster för lastgeometri 1-4 som inte återfinns hos lastgeometri 5, för att 

lastgeometri 5 inte har en tydlig skadeutveckling.  

 

Figur 26 Sammanställning av de olika skadeutvecklingarna med skalenlig linjal. 
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6.5 Samlad bedömning 

Analys av skadeutvecklingen genomfördes med verktygen: 

 strukturstyvhet-/lastgeometridiagram, 

 strukturstyrka-/lastgeometridiagram,  

 sammanställning av strukturstyvhet-/lastgeometridiagram, 

 sammanställning av strukturstyrka-/lastgeometridiagram, 

 gruppering av strukturstyvhet-/lastgeometridiagram, 

 gruppering av strukturstyrka-/lastgeometridiagram, 

 jämförelse av kraft-/förlängningsgraf och 

 videoanalys av skadeutveckling. 

 

Vid avslutad analys av informationen från verktygen indikerar allt mot att lastgeometri 5 för 

samtliga paneler är en utbredd last och att lastgeometri 4 för panel f_A är utbredd last. 

 

6.6 Fortsatt arbete 

Projektet presenterar en slutsats som ger underlag för vidareutveckling mot det slutgiltiga 

målet, där BillerudKorsnäs vill tillhandahålla det optimala materialet som ger den bästa 

kartongförpackning till kunden. För att begränsa omfattningen av detta projekt valdes två 

olika kartongförpackningar med samma kvalitet och fem typer av laster som ska angripa totalt 

fyra utvalda positioner. BillerudKorsnäs kan vidareutveckla detta underlag genom att 

genomföra samma tester, för att bevisa att temperatur och luftfuktighet inte påverkade 

resultaten. BillerudKorsnäs bör även genomföra fler prover där den signifikanta skillnaden 

påträffades mellan lastgeometri 4 och 5 för förpackningsgeometri (e) samt mellan 

lastgeometri 3 och 4 för förpackningsgeometri (f). BillerudKorsnäs bör även genomföra en 

visuell kontroll av skadeutvecklingen på förpackningen e_B och e_C. BillerudKorsnäs bör 

också genomföra en vidare analys av lastgeometri 5. Varför grupperingarna inträffar och vad 

är det som avgör att de två grupperna var så olika mot varandra i strukturstyvhetsvärdet.  
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7 Slutsats 
 

 Ingen signifikant skillnad hittas mellan lastgeometri 1-3 för samtliga paneler. 

o Lastgeometri 1-3 ger liknande strukturstyvhet för samtliga paneler. 

o Lastgeometri 1-3 ger liknande strukturstyrka för samtliga paneler. 

 Lastgeometri 1-4 angriper med punktlast på panel e_A (e_A visas i figur 27). 

 Lastgeometri 5 angriper med utbredd last för panel e_A (e_A visas i figur 27). 

 Samma trend upprepas hos övriga paneler för förpackningsgeometri (e). 

 Lastgeometri 4 och 5 angriper med utbredd last på panel f_A (f_A visas i figur 27). 

 Panelgrupp e_A / f_A har den högsta strukturstyvheten vid lastgeometri 5 i jämförelse 

med panelgrupp e_B / e_C (panelerna visas i figur 27). 

o Det projektgruppen ser (utifrån provning och projektets omfattning) skiljer 

panelgrupp e_A / f_A från den andra panelgruppen är höjden (referensplattan 

till lastgeometrin), se figur 28. 

 När lastgeometrierna angriper panel e_C erhålls högre strukturstyvhet än på panel e_B 

trots att höjden och förpackningsgeometrin är densamma, se figur 28. Det beror 

troligtvis på att lasten placeras på limfliken på panel e_C. 

 

 

 

 

Figur 27 Illustrering av lastens placering på samtliga paneler, rödmarkering indikerar limflikens position 

och pil indikerar vart lasten angriper. XA,B,C indikerar koordinaterna för X-led och YA för Y-led. 

Figur 28 Illustrativ bild för höjdskillnaden för de olika panelerna, höjdskillnaden är sträckan mellan 

lastgeometri och referensplatta, pil indikerar lastgeometrins position. 
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Bilaga A: Temperatur- och luftfuktighetsgraf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Bilaga B: Ovikt kartongförpackning. 
 

 

Ovikt förpackningsgeometri (e), här påvisas de sträckor som är viktiga för att beräkning av 

den position lastgeometrin ska ha för att angripa panel A,B,C för förpackningsgeometri (e). 

 

 

Ovikt förpackningsgeometri (f), här påvisas de sträckor som är viktiga för att beräkning av 

den position lastgeometrin ska ha för att angripa panel A för förpackningsgeometri (f).



   

 

Bilaga C: Fullständig skadeutveckling för utvalda prov. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 
 



   

 

Bilaga D: Fullständig illustrering av kraft-/förlängningsgraf. 

 

 



   

 

 

 

 
 



   

 

Bilaga E: Hantering av felaktiga värden. 
Vid analys upptäcktes totalt fem omrimligt höga värden för strukturstyvheten. Fyra av dessa 

skedde vid provning av panel e_A och ett felaktigt värde hittades vid provning av panel f_A. 

Felet upptäcktes genom kontroll av det specifika provets kraft-/förlängningsgraf, det uppkom 

genom en felaktig placering av den tangent i kurvan som strukturstyvheten beror av. Felet 

åtgärdades genom att projektgruppen manuellt beräknade den korrekta strukturstyvheten för 

de olika proverna. Genom att från varje prov hämtas tio mätpunkter från det intressanta 

intervallet, varje mätpunkt ger information om kraft och förlängning. Eftersom att kraften 

ökar mer procentuellt än vad förlängingen av materialet gör så grupperades mätpunkterna i 

par efter kraft i kronologisk ordning. Det par som gav den störst procentuella ökningen av 

kraft kommer att ge den största styvheten när kraften divideras med förlängningen. Alla 

felaktiga värden löstes schematiskt på detta sätt, vilket gör lösningen konsekvent. I figur 10 

illusteras ett korrekt prov och i figur nedan illusteras ett felaktigt prov. 

 

 
Inkorrekt prov av strukturstyvheten. 

 
Formel för beräkning av styvhet. 

 
 𝐿𝑜𝑎𝑑 [𝑁]

 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 [𝑚]
= 𝑆𝑡𝑦𝑣ℎ𝑒𝑡 [𝑁/𝑚] 

 

 



   

 

Bilaga F: Intervju med Christer Korin. 
 

Allmänt om pappersteknik 

Kartong har en sandwichkonstruktion, som liknar en I-balk struktur. Det för att ge kartongen 

hög böjstyvhet, kartong består av flera skikt och de inre skikten har starka oblekta fiber med 

låg densitet och de yttre skikten har hög densitet. Träsorterna som väljs för de olika skikten 

har olika egenskaper, yttreskikten består oftast av lövträd som är korta, kompakta, styva och 

ger en god tryckbarhet. De yttre skikten får även en bestrykning av t.ex. lera eller latex för att 

ge ännu bättre tryckbarhet. De inre skikten består oftast av barrträd och fibrerna är långa, sega 

och starka och de ger kartongen dess böjstyvhet. De inre skikten brukar bestå av mekanisk 

massa då det är billigare än kemisk massa, inre skikten består av mekanisk massa därför att 

skikten inte kräver tryckbarhet. De yttre skikten brukar bestå av kemisk massa som ger en vit 

kartong, som ger god förutsättning för bra tryck. Skjuvstyrkan är lägre än dragstyrkan i 

kartong. Vikning av kartong kallas bigning och vulst, bigning kallas utsidan och vulsten kallas 

insida, denna vikning ger förpackningen dess komplexitet. 

 

Trädet och miljö 

BillerudKorsnäs kartongmassa produceras mekaniskt och kemiskt. Den mekaniska massan är 

billigare än den kemiska, därför att den kemiska framställningen endast utnyttjar 50 % av 

trädet. BillerudKorsnäs använder barrträd som är närproducerat och lövträd som importeras. I 

trädet finns cellulosa och hemicellulosa, cellulosa ger styrka och hemicellulosa är bindmedel. 

BillerudKorsnäs vill ta ansvar och arbetar med hållbar utveckling av sina produkter, t.ex. för 

varje träd som de använder planterar de två till fyra nya träd. Kartongen i sig är ett bra 

material då det kan återanvändas 6-7 gånger innan fibrerna är förstörda, styrkan avtar vid 

återanvändning av kartong. När fibrerna är förstörda så används det som biobränsle, 

BillerudKorsnäs använder överskottenergi från produkton till att ge energi till samhället och 

närliggande samhällen som pappersbruket finns i. 

 

 

 

 



   

 

Bilaga G: Studiebesök hos BillerudKorsnäs AB och SchurPack AB. 
 

Processteg för tillverkning av en kartongförpackning. BillerudKorsnäs tillverkar kartongen 

och Schur stansar, trycker, präglar och limmar förpackningar. 

 

Kartongtillverkning 

Träd kapas och körs sedan till BillerudKorsnäs på tåg- eller lastbilstransport. Träden kommer 

först till invägning och kontroll och körs sedan till bark- och flislinje där trädens bark, grenar 

och övrigt skalas av. All grot (grenar, rötter och toppar) eldas och omvandlas till energi till 

orten och närliggande orter. Fub (fast under bark) skärs ner till flis och läggs på högar. Under 

dessa högar finns ett hål som flisen faller ner i. I hålet finns en större skruv som tranporterar 

flisen till ett band som sedan transporterar flisen till en kontinuerlig kokare eller en 

batchkokare. Den kokade massan körs sedan i en lut- och kraftlinje som består av en 

sodapanna och indunstning. Kartongmassan är nu färdig att transporteras till 

kartongmaskinen. Massan läggs på viran (bandet) och massan kommer från inloppslådor. 

BillerudKorsnäs kartong har fyra skikt vilket betyder att de har fyra inloppslådor. 

Kartongmassan som är blöt körs genom ett torkparti och sedan får en eller flera bestrykningar. 

Kartongen torkas och lindas därefter kring en stor hylsa och när den är färdiglindad är 

kartongen färdig, denna kartongrulle kallas tambur. Tamburen körs sedan till en rullmaskin 

som skär ner tamburen till mindre rullar. Rullarna packas med omslag för att skydda den från 

yttre åverkan och skickas sedan iväg till kund som en rulle eller arkas ner till ark som läggs på 

pall och paketeras och skickas iväg till kund. 

 

Konvertering 

Den färdiga kartongen skickas iväg till konverteringsfirmor. Konverterare tar fram en 

passaden design för en kartongförpackning och väljer rätt material efter den uppgift som 

förpackningen ska utföra. Kartongen måste t.ex. klara att hantera livsmedel och då krävs en 

livsmedelsgodkänd kartong. När konverteringsföretaget har valt design för förpackning och 

valt material så köps det in och industriellt stansas ut efter rätt form. Kartongen får sedan ett 

tryck t.ex. varumärke från den kund som ska sälja slutprodukten. Vissa kunder vill limma och 

vika förpackningen själva medan andra vill ha förpackningen limmad. 

 
 
 



   

 

Bilaga H: Planering för projektet. 
 

 
 

Tidsplanen kartlägger projektets gång som innefattar 15 högskolepoäng. Detta kan följas 

schematiskt i gantt-schemat. 
 

 



   

 

Bilaga I: Brainstorming för projektet. 
 
 
 

 

 

Ovan illusteras projektgruppens kartläggning av projektet. 

 
 


