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Att ta fram ett nytt plastmaterial till en förpackning innefattar flera olika moment. I det här
fallet behövde Hackaman nytt material till sin bestick- och köksredskapsserie »Hackman
tools«. Arbetet har utförts i sammarbete med designbyrån Ytterborn & Fuentes, vilka har
Hackman som kund. I slutändan har en materialrekommendation lagts fram.

Flera olika krav ställdes på materialet för att det skulle kunna uppfylla alla satta önskemål.
Det största problemet med den befintliga förpackningen var att kunden inte kunde se inne-
hållet ordentligt och därmed ville öppna förpackningarna redan i butiken. För att undvika
detta var man tvungen att hitta en mer transparent plast som samtidigt skulle uppfylla alla
övriga krav på utmattningshållfasthet, tryckbarhet, förseglingsbarhet, seghet och styrka.

Den slutliga rekommendationen av en propenplast (Evacast) togs fram efter mycket egna
studier av olika förpackningsplaster och dess egenskaper samt efter många överläggnigar
med plastkonverterare och leverantörer. Plasten finns i ett flertal olika varianter som upp-
fyller de ställda kraven på materialegenskaper, miljö- och kostnadsaspekter samt 
transparens.

Arbetet hade underlättats avsevärt om det framkommit i ett tidigare stadie att organisatio-
nen »Plast- och kemibranscherna« var de som hade den största överblicken över den kom-
plexa plastmarknaden och kunde tillhandahålla med material och kontakter.

Arbetet har förutom materialstudier även innefattat att göra skisser på möjliga nya förpack-
ningslösningar. Detta eftersom den befintliga förpackningens konstruktion har ansetts vara
en aning för komplex. I och med materialbytet har även förenklingar av konstruktionen 
kunnat göras.
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Choosing a new plastic material for a container includes several different steps. In this case,
the Finnish company Hackman needed a new type of packaging material for their 
cutlery- and kitchentool series »Hackman tools«. The project was carried out in cooperation
with the design agency Ytterborn & Fuentes, which has Hackman as a client.

Several different demands were put on the material in order to fulfill as many of the clients
wishes as possible. The most urgent problem with the existing container was the diffi-
cultys for the customer to clearly see the contents in the container. Because of this problem
the customer tried to open the container in the shop. To avoid this from happening,
Hackman wanted a more transparent plastic material that still fulfilled all other necessary
properties such as strength, viscosity, printability, sealability and exhaustion strength.

The final result and recommendation of a polypropylen-plastic (Evacast) was based on
detailed studies of packaging plastics and their properties as well as discussions with plastic-
converters and suppliers. The recommended plastic is avaliable in several different models
that fulfill all demands on material properties, environmental aspects, cost aspects and trans-
parency.

Apart from the material problem the project also included drafting some sketches and ideas
on new construction solutions for the container. The construction of the exsisting container
was also a problem because of its complexity. As a result of the change of material it has been
possible to simplify the construction.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Ytterborn & Fuentes har haft ett flerårigt projekt gående mot Hackman i Finland.
Nu vill Hackman titta på möjligheter att göra nya förpackningar för bestick- och
köksredskapsserien »Hackman tools« (fig 1, fig 3). Önskemålet från Hackmans sida
var att det skulle finnas möjlighet för konsumenten att se produkten utan att behöva
öppna förpackningen. En transparent plast var därför att föredra. Man vill även hitta
en lite segare plast som inte spricker så lätt.

1.1.1 Ytterborn & Fuentes
Ytterborn & Fuentes arbetar inom området Corporate Design (fig 2). Design är den
fysiska eller visuella förlängningen av all företagsstrategi. Målet är att etablera en
hållbar, långsiktig strategi med hänsyn till konkurrenter, marknaden och samhället i
stort. Det är här Ytterborn & Fuentes arbete börjar, att identifiera och formulera en
trovärdig, differentierad strategi.

För att uppnå maximal förståelse, logik, begär, mervärde, tillfredställelse etc. så måste
alla signaler ett företag sänder ut vara målinriktade och koordinerade. Ytterborn &
Fuentes säkerställer att alla dimensioner tillgodoses. Arkitektur, inredningsdesign,
produktdesign, grafisk design, kommunikation, distribution och slutligen att förstå-
else inom företaget är fast förankrad för att undvika misstag, kunskapsbrist etc.

Ytterborn & Fuentes har 14 anställda och kan givetvis inte optimera ett projekts
resultat helt själva. Idén är att de anställda besitter olika former av kunskap och att
Ytterborn & Fuentes inte designar utan styr processen. Alla anställda är strateger
eller projektledare.

Ytterborn & Fuentes sammanför bästa möjliga kunnande i varje enskilt projekt. Det
innebär att de är fria att samarbeta med det bästa specialisterna och organisationer-
na för att visualisera en specifik strategi. Men ungefär 15-20 löpande projekt, enga-
gerar de mellan 100-120 specialister från hela världen. Specialister som arkitekter,
industridesigners, grafiska designers, antropologer, forskare inom industrin etc.

1.1.1.1 Historia
Ytterborn & Fuentes startade 1996 av Stefan Ytterborn och Oscar Fuentes. Två per-
soner med  lång erfarenhet och djup kunskap av branschen, både i Sverige och inter-
nationellt.

Stefan Ytterborn hade under de senaste tolv åren arbetat med associerade frågor i
egna verksamheter. Att importera internationell inredningsdesign till de nordiska
marknaderna i bolaget C&Bi Interior, Utställningsverksamhet med fokus på samti-
da internationella designer under varumärket Klara exhibitions. Detaljhandell med
inredningsbutikerna Klara. Export av samtida svensk möbeldesign i företaget cbi.
Sverigefrämjande av detsamma i exportorganisationen Swecode samt konsultarbete
för bl.a. IKEA med IKEA PS som huvudprojekt i bolaget Design and Architectural
Development.

Peeter Ots
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Alternativa förpackningsmaterial och konstruktioner för »Hackman tools«-serien

7

Fig. 1  Logotyp för Hackman tools.

Fig. 2  Logotyp för Ytterborn & Fuentes

Fig.3  Förpackningar ur Hackman tools-serien



Oscar Fuentes hade under tiden arbetat med några av de mest uppmärksammade och
komplexa projkten i Sverige gällande grafiska program tillsammans med branschens
viktigaste  uppdragsgivare och kreatörer. Som Creative Director på reklambyrån
Villmer kontaktade han Ytterborn för att driva ett projekt kring relansering av den
finske designern Kaj Francks produkter för iittala och Arabia. Ett projekt som lett till
fantastiska framgångar för uppdragsgivaren.

Texten om Ytterborn & Fuentes, kap. 1.1.1, är skriven av Ytterborn & Fuentes.
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1.2 Syfte
Att hjälpa Ytterborn & Fuentes att hitta en lösning på det materialproblem som upp-
stått med produktserien »Hackman tools« för Hackman.

1.3 Mål
Att med hjälp av min kunskap materialteknik och formgivning komma fram till
genomförbara förpacknings- och materiallösningar för produktserien »Hackman
tools« 

1.3 Metod
Det första steget blir att med hjälp av kontaktpersoner på Ytterborn & Fuentes ta
reda på var de nuvarande problemen ligger och sedan studera redan befintligt mate-
rial för att hitta en lämplig angreppspunkt.

Nästa steg blir att titta på förpackningarna ute i butikerna och kontakta »Hackman«
för att höra vad de har för uppfattning av den nuvarande förpackningen.

När allt material är insamlat är det möjligt att börja titta på vad det finns för alter-
nativa möjligheter på förpackningens konstruktion och material. Detta kommer att
göras under konstant dialog med kontakpersoner på Ytterborn & Fuentes. I det här
stadiet kommer det även att vara viktigt att kontakta olika materialtillverkare och
återförsäljare för att diskutera olika möjligheter och alternativ.

Slutligen kommer ett resultat och en rekommendation presenteras.

1.4 Fördjupning
Fördjupningen behandlar alternativa förpackningsmaterial för »Hackman tools-seri-
en« som innefattar köksredskap och bestick. Fördjupningen kommer framförallt att
inrikta sig på de plastmaterial som anses vara de mest lämpliga för en förpacknings-
konstruktion av detta slag.

1.5  Begränsning
Den här rapporten är begränsad till att endast behandla alternativa material och i viss
mån förslag på enklare konstruktionslösningar för förpackningar till »Hackman
tools«.
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1.6 Den nuvarande förpackningen 
Den nuvarande förpackningen är konstruerad av ett ytterhölje i en halvtransparent
kanalplast och en utdragbar innerdel i kartong. Det halvtransparenta ytterhöljet gör
att kunden endast kan ana hur besticken ser ut i förpackningen. Detta har lett till att
många konsumenter har velat öppna förpackningarna för att kunna se innehållet
ordentligt, men pågrund av den lite komplexa förpackningskonstruktionen har det
varit svårt att förstå hur förpackningen skall öppnas och stängas. Detta har i sin tur
lett till att butikerna har fått en stor mängd trasiga och slitna förpackningar liggan-
des som ingen vill köpa. Ett annat problem har varit att plasten spricker upp i själva
upphängningsanordningen. Till följd av detta trillar förpackningar ned på golvet eller
hänger snett.

En av Ytterborn & Fuentes funderingar var om man även kunde göra den utdragba-
ra innerkartongen i plast och endast behålla själva bestickhållaren i kartong.
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»

«

Den bakre fliklåsningen. Problemet har
varit att kunden försöker öppna förpack-
ningen här, istället för att dra ut innerkar-
tongen som på bilden nedan.

Den bakre fliklåsningen. Här stängd så att
man ser innehållsklisterlappen

Den främre delen av förpackningen. På
det här sättet var det tänkt att förpackning-
en skulle öppnas.

Upphängningsfliken. Ett problem har varit
att plasten spricker utmed upphängningsfli-
ken. Detta skapar problem ute i butiken då
förpackningarna hänger snett eller faller
ned.

Tejpbit på förpackningens sida. För att
hålla ihop förpackningens sida ordentligt
har man varit tvungen att använda sig av
en liten tejpbit, vilket inte är snyggt.

»

Fig. 4  Plastytterhölje och innerkartong

Fig. 5  Front med upphängningsflik

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10



1.7 Problemställning
Hur skall man angripa detta material- och konstruktionsproblem?

Ett sätt att lösa en stor del av de båda problemen på en gång är att hitta ett nytt, mer
transparent material som underlättar för kunden att se vad han/hon köper. Kunden
behöver därmed inte öppna förpackningen och riskera att den går sönder. Att för-
packningskonstruktionen är lite komplex spelar då en betydligt mindre roll. Plasten
måste dock vara så pass seg och töjbar att den inte spricker i upphängningsanord-
ningen.

Frågeställning:
- Vilken typ av plast lämpar sig bäst för ändamålet?
- Vilka krav måste det nya materialet uppfylla (egenskaper, miljö- och 

kostnadsaspekter)?
- Kan man utveckla och förenkla den nuvarande konstruktionen på ett bra och mer

funktionellt sätt?

2. Arbetsgång
Projektet tog sin början den 21:a mars med ett möte på Ytterborn & Fuentes till-
sammans med Oscar Fuentes och Susann Kinberg. På mötet gick vi igenom vad som
skulle göras, vilket resultat de förväntade sig och vilka startfrågor fanns angående
projektet. Ett önskemål från min sida var här att få en kontaktperson även på
Hackman i Finland för att kunna få deras egna synpunkter på den nuvarande för-
packningen och dess material. Detta för att få en lite bättre överblick över vad som
skulle göras.

Huvuddelen av projektet skulle inrikta sig på att hitta en alternativ plast till bestick-
förpackningarna för »Hackman Tools« och presentera detta med materialprov med
hänsyn på funktionalitet, miljö- och kostnadsaspekter. Projektet skulle  i korthet gå
ut på att hitta en mer transparent plast än den kanalplast (polypropen) som används
idag. Den nya plasten skulle vara segare och starkare men fortfarande vara så pass
formbar att den skulle klara den nuvarande förpackningskonstruktionen. Det skulle
med ett gott resultat gå att screentrycka logotyper och kortare texter på den nya plas-
ten. Det skulle även undersökas om det gick att byta ut den nuvarande utdrag-bara
innerkartongen mot ett plastmaterial utan att förpackningen förlorade sin 
stabilitet. För tidplan se bilga A 

2.1 Insamling av material 
Materialinsamlingen gick till på flera olika sätt. I början av projektet gick mycket tid
åt till att leta efter redan befintliga plastförpackningar ute i handeln, för att på så sett
få ett grepp om vad det fanns för olika materialalternativ. Stora delar av projektet gick
också åt till att göra telefonintervjuer med plasttillverkare, plastbearbetare och olika
distributörer som alla hade sina synpunkter på möjliga materialval och lösningar.
Även Internet har använts till litteratur- och adressökningar.
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2.1.1 Ute i handeln
Det var inte lätt att hitta redan befintliga förpackningar i plast som uppfyllde de krav
som var ställda. De flesta plastförpackningarna ute i handeln är vakuumformade, vil-
ket inte var vad jag sökte. De förpackningar som var intressanta att titta på var de som
hade en plast som var bigad och i stort sett var hopvikt som en kartong med flikar.
Inom kosmetika fanns det en mängd förpackningar av detta slag, men dessa var oftast
gjorda av en mycket tunn PET- film som inte hade den eftersökta stabiliteten som
krävdes för en bestickförpackning.

Det letades dock inte enbart efter förpackningar, utan även efter en rad andra typer
av produkter gjorda i plast, så som pärmar, olika typer av ställ och mappar. Produkter
av detta slag ställer i stort sett samma krav på sitt material som den plast jag efter-
sökte.

Efterhand som intressanta förpackningar och produkter hittades, kontaktades dess
tillverkare och utgivare. På så sätt spårades var plasten kom ifrån, vilken typ av plast
det var och därefter få materialprov skickat till mig.

2.1.2 Internet
Eftersom man många gånger inte vet källan till den information som man hittar på
Internet, bör man ställa sig frågande till sanningshalten och inte förlita sig på denna
information helt och hållet.Internet har därför endast använts för att söka litteratur,
företagsadresser och telefonnummer.

Sidan www.plastnet.se var till en väldigt stor nytta. Där fanns en lista över alla plast-
bearbetare i Sverige, vilka plaster de arbetade med och vilken typ av produkter de
producerade. Denna lista fungerade som stomme när jag sökte kontakter inom plast-
branschen och utan den hade det varit betydligt svårare att få tag på »rätt« personer.

2.1.3 Personliga kontakter
En naturlig utgångspunkt var att kontakta Maria Schyllander, VD på Plastkretsen.
Plastkretsens uppgift är att tillhandahålla ett system för insamling och återvinning av
plastförpackningar enligt de krav som finns i förpackningsförordningen. Maria
Schyllander gav mig de första företagsnamnen som var värda att kontakta och skick-
ade även en del värdefullt material. Härefter kontaktades en rad olika plasttillverka-
re, plastbearbetare och distributörer i sökandet efter lämpliga materialprover och
ytterligare kontakter.

En annan viktig del var att diskutera med personalen på Designor, som bland annat
säljer Hackmans produkter, om hur de upplever att förpackningarna fungerar ute i
butiken, eventuella problem och vad de upplevt som positivt med förpackningen.

Materialprover eftersändes främst från plastleverantörer, men även från några olika
plastbearbetare. Den bästa översikten av materialen fick man dock hos plastleveran-
törerna, eftersom de ofta kunde skicka med datablad och beskrivning över plastens
egenskaper. För mer ingående beskrivning av ett antal materialprover se bilaga B.
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När prototyperna framställdes togs värdefull kontakt med Anders Bergman på »Aare
serigrafi och screentryck«, som hjälpte till med konverteringen av plastprototyperna.
Per-Åke Carlenstam på »LE Strömberg plast« hjälpte till med punktsvetsningen av
prototyperna. Dessa kontakter var nödvändiga för att en prototypframställning skul-
le vara möjlig.

Exempel på företag som kontaktades:
A-Plast HB, Akriform Plast AB, Arla Plastprodukter AB, CH-Pac Flexible AB, IT
Pac Sverige AB, Marka Pac AB, Rexam Plastic Packaging AB, Skumplastfabriken
AB, Tefco AB, Ösöner Plast AB, Ordfront Förlag, ZETATRADE AB, VINK
PLAST AB, MediaPlast AB, Folie Agenturerna, Plastkretsen, ÅR Carton,
Hackman, Designor, Aare serigrafi och screentryck, LE Strömberg plast m fl.

Under projektets gång gjordes återkommande avstämningsmöten på Ytterborn &
Fuentes där läge, resultat och inkommet material diskuterades. Dessa möten var en
viktig del i projektet då man kunde lösa vissa problem, diskutera hur man skulle gå
vidare och se till att man hela tiden var på rätt spår.

2.1.4 Litteratursökning
Litteratursökningen gjordes framförallt på Högskolans bibliotek och i vissa fall över
Internet. En del information fick jag dock hemsänt efter telefonkontakt med bland
annat Plastkretsen AB, VINK PLAST AB och Plast- och Kemibranscherna.

I arbetet redovisade fakta har inhämtats från litteratur enligt litteraturförteckningen.
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3. Vad är plast
För att överhuvudtaget kunna ge en rekommendation och göra ett slutgiltigt val av
material för en bestickförpackning av detta slag, måste man ta ställning till vilka
grundläggande egenskaper plasten skall ha. Nedan följer en allmän beskrivning av
plast och dess grundläggande egenskaper.

3.1 Allmänt om plast   
Ordet plast väcker många olika associationer hos olika personer och deras uppfatt-
ning om plast är därför också olika. Allting från uselt skräp till någonting fantastiskt
och »high tech«. I sammanställningen »Plastskolan« från 1997 av Olof Krugloff
beskrivs en undersökning som genomfördes i Sverige för att undersöka svenskarnas
inställning till plast. De spontana negativa associationerna var miljöförstöring, plast-
påsar som skräpar ned och onödiga engångsgrejor. De spontana positiva associatio-
nerna var praktiskt/användbart, formbart, hållbart, billigt, unikt och nedbrytbart. När
man ser en sammanställning av den här typen bör man beakta att plast inte är ett
material utan en mycket stor familj av material som har vitt skilda och ofta rent
skräddarsydda egenskaper.

Plast har haft en klar påverkan på människors livskvalitet världen över. Plastens högst
varierande egenskaper har ur formgivningssynpunkt medfört att man kunnat göra
många flexibla, lättviktiga och ekonomiska designlösningar där det tidigare inte varit
möjligt. Det finns idag flera hundratals olika plasttyper, alla med sina specifika egen-
skaper. Plast används inom en rad skiftande områden och utgör i dagsläget en av de
allra största materialgrupperna för teknisk användning.

3.2 Plast i jämförelse med andra material
De vanligaste typerna av konstruktionsmaterial är metall, plast, gummi, trä, keramik
och glas. Eftersom alla olika materialtyper har så vitt skilda egenskaper bör man se
dem som komplement till varandra. (Klason, C. Kubàt, J. »Plaster- Material och
materialdata.«, sid 27–28), (Salevid, I. »Perstorpsboken- Plastteknisk handbok«)

Plast i allmänhet har i jämförelse med många andra konstruktionsmaterial en rad för-
delaktiga egenskaper:
-  Enkelt att forma, modellera och masstillverka till komplicerade detaljer.
-  Plast har låg densitet och har därmed låg vikt.
-  Plast har god korrosionsbeständighet
-  Goda elektriska isolationsegenskaper
-  Hög värmeisolerande effekt
-  Goda ljud- och svängningsdämpande egenskaper
-  Lätta att kombinera till material med »skräddarsydda« egenskaper

Plast medför i allmänhet även ett antal nackdelar:
-  Formförändringar vid belastning (viskoelastisk deformation)
-  Stor värmeutvidgning
-  Dålig värmebeständighet
-  Olika plaster har olika kemikalieresistens
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3.3 Plastens uppbyggnad
Plast är uppbyggt av en eller flera polymerer plus ett antal tillsatsämnen. Man kan
därför definiera plast så som nedan:

En polymer är ett organiskt material med kedjeformade molekyler. Polymerer fram-
ställs genom att koppla samman ett stort antal mindre molekyler, monomerer, till
långa kedjor. Väldigt mycket runt omkring oss och i naturen är uppbyggt av just poly-
merer t ex växter, muskler, hud, DNA mm.

Polymeren utgör plastens bas och är därför grunden för plastens egenskaper. Med
hjälp av olika tillsatser kan man dock påverka dessa egenskaper och »specialsy« plas-
ten för ett visst ändamål. På grund av att det finns en mängd olika polymerer och till-
satser, finns det ett mycket stort antal plaster och plastkvaliteter. (Klason, C. Kubàt,
J. »Plaster- Material och materialdata. Uppl. 4«, sid 11–16), (Krugloff, O.
»Plastskolan«, Anderstorp: Plastforum. sid 3–5).

3.3.1 Termoplast och härdplast  
Skillnaden mellan en termoplast och en härdplast är att en termoplast successivt
mjuknar under uppvärmning och blir plastiskt. De krafter som håller ihop termo-
plastens molekylkedjor är så pass svaga att uppvärmningsenergin räcker för att lösa
upp dem. Detta faktum gör att termoplasterna är idealiska att forma och man kan i
princip smälta och omarbeta en termoplast till nya produkter ett obegränsat antal
gånger. Kemisk nedbrytning utgör dock att antalet gånger blir begränsat.

En härdplast däremot kan inte smältas eller formas genom upphettning på grund av
sin kräftbursliknande och starka molekylstruktur. Härdplaster förekommer ytterst
sällan i förpackningskonstruktioner. På senare tid har man försökt gå ifrån använd-
ning av härdplaster så mycket som möjligt. En stor anledning är att termoplasterna
ofta är mycket lättare och billigare att hantera vid bearbetning. En annan anledning
är också att härdplasterna är mycket svårare att återvinna och kan därmed vara mil-
jöstörande. (Krugloff, O. »Plastskolan«, Anderstorp: Plastforum. sid 6–7), (Salevid,
I. »Perstorpsboken- Plastteknisk handbok«)

3.3.2 Amorf och delkristallin termoplast
När man letar efter en lämplig plast till en viss förpackningskonstruktion kan man
genom att veta vilken beständighet plasten bör ha, avgöra om man skall välja en
amorf eller en delkristallin termoplast.

Amorf termoplast 
Det som kännetecknar en amorf termoplast är att dess molekyler inte kan infogas i
en ordnad struktur. Polymererna är slumpmässigt och oregelbundet inflätade i 
varandra till s k molekylnystan, se fig 11. De flesta amorfa termoplasterna är transpa-
renta i sitt grundtillstånd.
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En amorf plast har ingen bestämd smältgräns utan man pratar om dess glasomvand-
lingstemperatur. Vilken kan beskrivas med den temperatur då plasten övergår från att
vara styv till ett gummiliknande tillstånd.
Exempel på amorfa termoplaster är styrenplast (PS), vinylkloridplast (PVC), akryl-
plast, karbonatplast, en del termoplastiska esterplaster (PET).

(Klason, C. Kubàt, J. »Plaster- Material och materialdata. Uppl. 4«, sid 17–19) 
(Krugloff, O. »Plastskolan«, Anderstorp: Plastforum. sid 22)

Delkristallin termoplast
Det som kännetecknar en delkristallin termoplast är att de normalt består av enkelt
och symmetriskt uppbyggda kedjor. På en del ställen ligger kedjorna tätt packade i 
s k förtätningspunkter, se fig 12. Dessa punkter gör att delkristallina plaster har en
avsevärt högre smältpunkt än amorfa termoplaster. Plasten kallas för delkristallin
eftersom plasten aldrig kan kristallisera till hundra procent, utan plasten består alltid
till en viss del av amorft material. Eftersom delkristallina plaster består av både
amorft och kristallint material har de både en glasomvandlingstemperatur och en
smältgräns. Delkristallina plaster är vanligtvis opaka. (Klason, C. Kubàt, J. »Plaster-
Material och materialdata. Uppl. 4«, sid 17–19), (Krugloff, O. »Plastskolan«,
Anderstorp: Plastforum. sid 22)
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Fördelar Begränsningar
- Större formkrympning än de 

amorfa termoplasterna

- Temperaturberoende styvhet

- Större benägenhet för formfel

- God utmattningshållfasthet

- Kemikale- och lösningsmedels-
beständiga

- Liten risk för spännings-
sprickor vid dragbelastning

- Goda friktions- och nötnings-
egenskaper

Fördelar Begränsningar
- Begränsad kemikalie- och 

lösningsmedelsresistens

- Risk för spänningssprick-
bildning vid dragbelastning   

- Större friktion än del-
kristallina termoplaster

- God formåtergivning och 
måttnoggrannhet 

- Obetydlig formkrympning

- Styvheten ringa 
temperaturberoende

Fig.11 Amorft molekylnystan

Fig. 12  Delkristallin förtätningspunkt



Exempel på delkristallina termoplaster är acetatplast, amidplaster, en del termoplas-
tiska esterplaster (PET), Propenplast (PP), flouretenplaster.

4. Vilka krav måste det nya mate-
rialet uppfylla?
Nedan kommer en uppräkning av de krav som ställs på den nya plasten för att den
dels skall klara förpackningens konstruktion och dels uppfylla de ställda önskemålen
från Ytterborn & Fuentes och Hackman.

- Plasten måste vara transparent med en ljustransmission på runt 90 %.
- Hög utmattningshållfasthet för att klara att bigas och kunna fungera som ett 

gångjärn utan tendens till sprickbildningar.
- Så lite tendens till necking (färgskiftning) som möjligt vid bockning av plasten.
- E-modulen (styvheten) får inte vara för hög eller låg. Förpackningen måste kunna

hålla upp sig själv utan att bli sladdrig, samtidigt som en för hög styvhet skulle 
leda till problem vid konverteringen.

- Tillräckligt hög slaghållfasthet för att kunna stansas.
- Så låg vikt som möjligt, utan att det har inverkan på plastens egenskper.
- Pris- och miljöaspekter måste vägas in. Plasten får inte vara skadlig vid hantering

eller svår att återvinna. Materialkostnaderna måste vara motiverade.
- Det skall gå bra att screentrycka logotyper och kortare texter på plasten.

5. Sammanställning av möjliga
plasttyper
Efter att ha samlat in en mängd olika materialprover och lyssnat till ett flertal exper-
ters (plastleverantörer, plastkonverterare och plastbearbetare) råd gjordes en samm-
anställning av de mest intressanta plasterna. Detta för att få en bättre överblick över
deras egenskaper och miljöaspekter och för att slutligen kunna göra ett väl grundat
materialval.

Plastförpackningar ute i handeln är vanligtvis konstruerade av plasttyperna PET
(Termoplastisk esterplast), PP (Propenplast) och PVC (Vinylkloridplast). Dessa
plaster är de mest frekvent använda till olika typer av förpackningar mycket på grund
av sina fördelaktiga egenskaper vad gäller vikt, seghet, styvhet och optiska egen-
skaper. En noggrann jämförelse dessa plaster emellan måste alltså göras för att se 
vilken som passar bäst till just denna specifika förpackning. Varje plasttyp finns i en
rad olika varianter gjorda för olika ändamål.
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5.1 PET (Termoplastisk polyester)
Termoplastiska polyestrar finns både som en amorf (APET)- och delkristallin
(CPET) termoplast. Det finns även en glykolmodifierad variant, PETG. Denna plast
har en hög styvhet, hårdhet och klarhet, även vid låga temperaturer.

PET har vit som naturlig färg, men APET och PETG är transparent. PET har
begränsade infärgningsmöjligheter.

Alla fakta i detta kapitel är hämtat från (Klason, C. Kubàt, J. »Plaster- Material och
materialdata. Uppl. 4«, sid 124–125), (Krugloff, O. »Plastskolan«, sid 16),
(Toensmeier, P. »Plastics handbook«, sid 23–26).

5.1.1 Egenskaper
Densitet: 1,37 kg/dm3

Den vanliga PET- plasten har en smältpunkt på ca 220 °C. Smältpunkten för en del-
kristallin PET- plast ligger något högre, ca 265 °C.

5.1.2 Användningsområden
På grund av sin styvhet , klarhet, miljövänlighet, sina goda barriäregenskaper och låga
vikt (jmf med glas) har PET sitt allra största användningsområde som flaska och 
behållare till kolsyrade drycker. En tom 2- liters PET- flaska väger en tiondel så 
mycket som en 2- litersflaska i glas.

På grund av sin höga smältpunkt används PET i detaljer som t ex utsätts för kok-
ande vatten, ex. steriliserbara medicinska produkter och i kokkärl för mikrovågs-
ugnar. Ett annat växande användningsområde är till behållare och förpackningar som
har ett innehåll som kräver att man fyller dem vid förhöjda temperaturer. Mycket

Fördelar Begränsningar

- Låg slagseghet vid 
brottanvisningar

- Uppladdas elektrostatiskt, 
vilket medför att damm- och 
fettpartiklar lätt fastnar på 
materialet

- Tendens till skevning, sämre 
än PS dock bättre än PP

- Stor formkrympning om ej 
glasfiberfylld 

- Hög styvhet och hårdhet

- Nötningstålighet

- God kemikalieresistens

- Användbar vid höga 
temperaturer

- Låg vattenabsorption

- Resistent mot sol och UV- 
strålning

- Låg friktion



mat, frukt och fruktdrycker kräver att man packar dem vid 85 °C eller högre. En
PET- förpackning klarar detta utan att börja krympa eller skeva.

Andra användningsområden är kugghjul, film för extrudering på kartong, fotografisk
film, mekaniska och elektroniska komponenter, hushållsmaskiner och dryckesbägare.

5.1.3 Miljöaspekter
PET- förpackningar är de mest återvunna av alla plastförpackningar. Enligt infor-
mationspocketen »Packat i Pocket« utgiven av PACKFORSK var materialåtervin-
ningen av plastförpackningar 31% 1998 i Sverige. Återvunna PET- förpackningar
används för att göra nya PET- produkter eller används till fiberframställning, extru-
deringsfilm för kartong mm.

Vid fullständig förbränning av PET bildas endast koldioxid och vatten.

PET- förpackningar är idag 25-30 % lättare än vad de var på 70-talet enligt »Plastic
Handbook« av Patrick Toensmeier. Detta har lett till minskade utsläpp vid transport
och hantering världen över.

5.2 PP (Propenplast)
Propenplast är en delkristallin termoplast uppbyggd av kol och väte. Egenskaperna
hos PP bestäms bland annat av regelbundenheten i kedjestrukturen, längden och
längdfördelningen hos molekylkedjorna och av eventuella tillsatser.

PP brukar delas in i fyra olika grupper, homopolymerer, statistiska sampolymerer
(random copolymers), slagsega segmentsampolymerer samt blandningar med elaster.
I det här fallet är det dock endast de två förstnämnda som är de intressanta eftersom
förpackningen inte kräver någon extrem slagseghet eller går att tillverka med en
blandning med elaster (gummi).

PP är färglös. Den kan förekomma i varianter från nästan transparenta kvaliteter till
ogenomskinliga. PP kan färgas i alla tänkbara kulörter.

Alla fakta i detta kapitel är hämtat från (Klason, C. Kubàt, J. »Plaster- Material och
materialdata. Uppl. 4«, sid 113–114), (Krugloff, O. »Plastskolan«, sid 13),
(Toensmeier, P. »Plastics handbook«, sid 48–52) (Materialskolan, PlastForum Nr 6
1999).

5.2.1 Egenskaper
Densitet: 0,90- 091 kg/dm3

PP är kemiskt och medicinskt inert (icke reaktivt). Plasten är även godkänd för kon-
takt med livsmedel. PP har ingen distinkt smältpunkt. Smältintervallet ligger mellan
160-170°C.

Homopolymeren PP har den högsta smältpunkten och styvheten, men slagsegheten
sjunker drastiskt under -10°C.
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Den statistiska sampolymeren med enstaka etenenheter (random) minskar kristalli-
niteten och materialet blir mjukare och får en lägre smälttemperatur. De äger homo-
polymerens kemiska resistens och barriäregenskaper, men är mera transparenta och
slagsegare.

5.2.2 Användningsområden
PP har ett brett spektra av användningsområden. Detta beroende på dess fysikaliska
egenskaper och dess goda bearbetbarhet. PP lämpar sig för strängsprutning, form-
sprutning, formblåsning, varmformning, extrudering samt fiber- och filmtillverk-
ning.

På grund av sin höga smältpunkt används PP i detaljer som t ex utsätts för kokande
vatten (sterilisering). Propenplastens extremt höga utmattningshållfasthet vid uppre-
pade böjningar, utnyttjas för att konstruera artiklar med s k inbyggda gångjärn.
Exempel på vanliga användningsområden är förpackningar, hushållsartiklar, flaskor
och behållare, filmer, rör och medicinska artiklar.

Aktuellt är högtransparenta kvaliteter, som erhålls med klarmedel i form av sorbitol
och dimetyldibenzyliden. Dessa kvaliteter har börjat ersätta PET, PVC och PS i
formblåsta flaskor, formsprutade askar och tråg.

5.2.3 Miljöaspekter
När produkten tjänat sitt ursprungliga  syfte kan materialet återanvändas till nya pro-
dukter eller utnyttjas för energiåtervinning.

Utsorterad och använd PP utgör ett rent bränsle. Propenplasten har samma energi-
värde som eldningsolja, men med skillnaden att PP är en renare energikälla. Vid full-
ständig förbränning bildas endast koldioxid och vatten.
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- Blir spöd under -20°C

- Bryts ned av UV-strålning om 
den inte är stabiliserad 

- Lättare att limma med andra 
material, såsom trä och 
aluminium än med sig själv

- Hög utmattningshållfasthet

- Utomordentlig elektrisk 
isolator

- God tålighet mot kemikalier

- Låg densitet 900–910 kg/m3

- Hög smältpunkt

- Finns i en mängd olika typer, 
färger, transparens



PP är inte komposterbart. Materialet bryts dock ned av solljus till lågmolekylära kol-
väten som kan omsättas av naturligt förekommande mikroorganismer till koldioxid
och vatten. Nedbrytningen är dock mycket långsammare än hos t ex papper.

På grund av sin låga densitet bidrar PP till minskad vikt och därmed minskade
utsläpp vid transport.

5.3 PVC 
PVC är en amorf termoplast. Ren PVC har vanligen formen av ett vitt pulver som
sedan blandas med olika tillsatser för att få vissa specifika egenskaper. Man brukar
dela in PVC i två kategorier, mjuk- och styv PVC.

PVC är i grunden klar och färglös, men har nästan obegränsade infärgningsmöjlig-
heter.

Alla fakta i detta kapitel är hämtat från (Klason, C. Kubàt, J. »Plaster- Material och
materialdata. Uppl. 4«, sid 106–107), (Krugloff, O. »Plastskolan«, sid 14),
(Toensmeier, P. »Plastics handbook«, sid 70–71).

5.3.1 Egenskaper
Densitet: 1,16- 1,35 kg/dm3

En amorf plast har ingen bestämd smältgräns utan man pratar om dess glasomvand-
lingstemperatur. Vilken kan beskrivas som den temperatur då plasten övergår från att
vara styv till ett gummiliknande tillstånd. För styv PVC ligger denna temperatur på
ca 80°C.
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5.3.2 Användningsområden
PVC är den mest mångsidiga av alla plaster på grund av sin goda förmåga att blan-
da sig med mjukgörare, stabilisatorer och andra tillsatser. PVC används till allt från
tjocka rör som skall klara högt tryck till tunn, klar plastfilm som används till matför-
packningar.

Mjukgjord PVC lämpar sig för kalandrering, formsprutning, bestrykning, extrude-
ring och rotationsgjutning. Den kan präglas, svetsas och limmas.

Styv PVC lämpar sig för kalandrering, formsprutning, varmformning, formblåsning,
extrudering, rotationsgjutning och formpressning. Den kan limmas, bearbetas skä-
rande, svetsas och präglas.

Exempel på användningsområden är rör, byggpaneler, fönsterbågar, dörrposter, flas-
kor, behållare (olja, schampo etc), läderimitation, tapeter, leksaker, syntetkläder mm.

5.3.3 Miljöaspekter 
PVC har varit ett föremål i miljödebatterna på grund av sitt klorinnehåll. Vid för-
bränning av PVC sker en klorväteavspjälkning som inte är önskvärd. Detta klor går
dock att skilja från rökgaserna. En fördel som kloratomerna för med sig är att de gör
PVC till en flamsäker plast.

5.4 Materialkostnad
Materialkostnaden beror på en mängd faktorer. Dels hur de olika valutakurserna står,
transportkostnader, direkta materialkostnader, oljepriset, mängdrabatter och vilken
kvalitet på materialet man önskar.

Om man tittar på de direkta materialkostnaderna är propenplast den billigaste plast-
typen. Enligt artikeln »Materialskolan« i Plastforum nr 6, 1999 låg priset på 7-8
kr/kg för sampolymer av PP, ca 15 kr/kg för PP med 30 % glasfiber och 9-12 kr/kg
för talkfyllda kvaliteter. Kilopriset för PVC ligger ungefär på samma nivå som PP.
PET kan vara mellan 3- 4 ggr dyrare än både PVC och PP.

Uppgifterna är hämtade från (Klason, C. Kubàt, J. »Plaster- Material och material-
data. Uppl. 4«, sid 314–318).

Propenplastens låga densitet (0,9-0,91 kg/dm3) bidrar även med att transportkostna-
derna blir lägre jämfört med PVC (1,16- 1,35 kg/dm3)  och PET (1,37 kg/dm3).

En mera specifik och exakt kostnad för plasten får man diskutera med den even-
tuella plastleverantören. Skillnaden på materialkostnaden mellan olika modeller av
samma plasttyp kan skilja sig avsevärt modellerna emellan.
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6. Rekommendation och motivering
av materialval
Efter att ha tittat på jämförelsen mellan PP, PET, och PVC, diskuterat material med
plastkonverterare och leverantörer och undersökt de inkomna materialproverna gäl-
ler det att ta ställning till vilket material som lämpar sig bäst till en bestickförpack-
ning av detta slag.

På grund av sin goda formbarhet, bigbarhet, nötningstålighet, sitt pris, sin vikt, mil-
jövänlighet och inte minst den viktiga gångjärnseffekten vid bigning anser jag att en
plast av typen polypropen (PP) är den mest lämpliga för detta ändamål. PET förlo-
rar mycket på att den har en avsevärt mycket högre densitet och ett mycket högre
pris. PET-plasten har även en benägenhet att laddas upp elektrostatiskt, vilket med-
för att den drar till sig fett- och dammpartiklar och därmed minskar dess lämplighet
till grafiska produkter. Varken PET eller PVC har samma gångjärnseffekt som kan
uppnås med PP. PVC har lättare tendens till uppkomst av microsprickor (necking)
och vita kanter vid bigning (Melbin, Göran. IT-Pac, kemist) än PP och PET, men
faller även på sitt klorinnehåll som gör förbränning av materialet mer komplicerat.

Att jag rekommenderar en delkristallin termoplast beror på termoplastens goda
formbarhetsegenskaper och den delkristallina plastens höga utmattningshållfasthet
och den mindre risken för att spänningssprickor skall uppstå.

Den plast som rekommenderas heter Evacast och finns i en rad olika modeller. Det
finns två olika modeller som skulle passa. Den ena modellen, Evacast 0010 N29, har
en hög transparens, har en lätt struktur på ena sidan och är blank på den andra.
Strukturen ger en skön känsla att ta på och förhindrar uppkomst av repor och fett-
fläckar som gärna uppstår på helt blanka och klara ytor.

Den andra modellen, Evacast 0010 NL94, har även den en hög transparens och
samma materialegenskaper som föregående modell. Skillnaden är dess rutmönster
inuti som kan påminna lite om den tidigare använda kanalplastens ränder.

Plasten kan konverteras från en plan skiva till en färdig förpackning utan att spricka
och uppfyller även det ställda kravet på transparens. Evacast har den seghet och
utmattningshållfasthet som krävs för att undvika att plasten spricker i bigarna och i
upphängningsanordningen. Plasten är koronabehandlad och går därför utmärkt att
screentrycka logotyper och text på. Den är UV-skyddad för att förhindra att den gul-
nar eller försvagas om den utsätts för solljus. Att plasten även går att punktsvetsa ger
en rad nya möjligheter vid konvertering och konstruktion av förpackningen.

En annan viktig faktor som motiverar materialvalet är Evacasts låga densitet. Den
låga densiteten och vikten leder till att man kan hålla ned kostnaderna och miljöbe-
lastningen vid frakt, transport, och hantering. Evacast har dock ett ca 25 % högre pris
än den tidigare använda kanalplasten. Detta känns dock motiverat då dess konver-
terbarhet är avsevärt högre och ett måste för att komma ifrån alla tidigare problem
och kunna uppfylla alla satta önskemål.
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Materialtyp: PP, propenplast
Namn: Evacast 0010 N29 och Evacast 0010 NL94
Möjlig lerantör: VINK PLAST AB
Möjlig konverterare: Aare serigrafi och screentryck

7. Förslag på ny förpacknings-
konstruktion
Den allmäna uppfattningen om den nuvarande förpackningen är att den har en lite
komplex och knepig förpackningskonstruktion. Kunden har svårt att förstå hur den
skall öppnas och stängas. Genom att förenkla konstruktionen och utnyttja den nya
plastens egenskaper skulle man kunna göra en tydligare och mer lättförståelig för-
packningslösning.

Nedan visas en planskiss av den redan befintliga förpackningen, se fig. 13.

De kommande förslagen på nya förpackningslösningar kan i flera fall kombineras för
att på bästa sätt passa ställda önskemål.
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Fig. 13  Planskiss över den gamla förpackningen



7.1 Förslag nr 1.
Principen med den här skissen är densamma som med den nuvarande 
plastförpackningen, ett plasthölje med en skjutbar innerkartong. Skillnaden är den
bakre förslutningen och att man istället för att använda sig av en tejpbit för att hålla
samman förpackningen på sidan, utnyttjat plastens egenskaper och punktsvetsat
samman sidan i dess nedre kant med ultraljud, som genom att sätta materialet i
svängning, smälter ihop de båda materialytorna med varandra. Den utstansade
halvcirkeln i förpackningens framkant är även förstorad för att man lättare skall se
öppningen.

Den bakre förslutningen är en fliklåsning där alla de fyra bakre flikarna låser varan-
dra. Se piktogram, fig 15.

Fördelen med detta förslag är att förpackningen blir mindre komplex och lättare att
konvertera. Materialåtgången är dessutom mindre. Nackdelen är att man inte får
en helt plan yta på förpackningens bakdel där det nu mera sitter en klisterlapp med
innehållsinformation.

De rosa fälten på skisserna visar var förpackningen skall punktsvetsas.

Nedan visas en planskiss över förslag nummer 1, se fig 15
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Fig. 14  Piktogram

Fig. 15  Planskiss, förslag 1.



7.2 Förslag nr 2.
Det här förslaget bygger på den gamla plastförpackningens konstruktion vad gäller
förslutning och öppning. Skillnaden är att tejpbiten på förpackningens sida undviks
genom att man använder sig av ett snäpplås. Snäpplåset består av fem stycken flikar
som körs in i fem utstansade skåror som låser sidan, se piktogram, fig 16. På det här
sättet kan man undvika det extra momentet som uppstår om man väljer att punkts-
vetsa ihop sidan med ultraljud. Ett problem med flikarna till snäpplåset kan vara att
de hamnar ivägen när man skall skjuta in innerkartongen.

Nedan visas en planskiss över förslag nummer 2, se fig 17
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Fig.16  Piktogram

Fig. 17 Planskiss, förslag 2.



7.3 Förslag nr 3.
Detta förslag bygger även det på samma princip som den nuvarande förpackningen.
Här har jag dock tagit bort fliklåsningen helt på den bakre delen och lämnat sidan
öppen frånsett fyra plastkanter. Se piktogram, fig 18. Plastkanterna punktsvetsas ihop
på fyra ställen och är till för att hindra innerkartongen att falla ut när förpackningen
är upphängd i butiken. Istället för att använda sig av en tejpbit för att hålla samman
förpackningen på sidan, utnyttjas plastens egenskaper och  sidan svetsat samman i
dess nedre kant.

På grund av öppningen på förpackningens baksida kan man sätta klisterlappen med
innehållsinformation direkt på innerkartongen istället för på plasthöljet. Även detta
förslag är mindre komplext och sparar material.

De rosa fälten på skisserna visar var förpackningen skall punktsvetsas.

Nedan visas en planskiss över förslag nummer 3, se fig 19
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Fig. 18  Piktogram

Fig. 19  Planskiss, förslag 3.



7.4 Förslag nr 4
Detta förslag är utformat som en fönsterförpackning och vill här påvisa att man inte
helt behöver låsa sig till att göra en förpackning helt i plast. Förpackningen är kon-
struerad helt i FröviCarry 370 g. Denna kartong passar utmärkt till förpackningar
som kräver hög styrka och hållfasthet. Förpackningen är försedd med ett plastfön-
ster (se fig 20) i klar PET. Plastfönstret är skyddat av ett överhängande »lock«, se fig
21, 22, 23, 25. »Locket« fyller både en skyddande och en praktisk/dekorativ funktion.
På grund av locket kan man fortfarande trycka Hackmans logotyp på framsidan trots
att det är en fönsterförpackning. Locket är lätt att fälla upp och att återförsluta, allt
för att kunden lätt skall kunna se vad som finns i förpackningen och för att han/hon
inte skall behöva öppna hela förpackningen i onödan. För att få ut innerkartongen
öppnas förpackningen i en av kortsidorna, se fig 24.

FröviCarry har en bestruken vit sida och en obestruken brun sida. I detta fallet har
den bruna sidan använts utåt för att ge förpackningen en behaglig och lite ruffare
känsla att ta på. Ett annat alternativ är att använda sig av den vita sidan på kartong-
en utåt och prägla in Hackmanloggan i locket för att få en lite mer exklusiv känsla.

Nedan visas en planskiss över förslag nummer 4, se fig 26
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Fig 21. Lockförslutning

Fig 22. Upphängningsflik i fronten

Fig 20. Plastfönstrer

Fig 23. Öppnad förpackning

Fig 24. Utdragbar innerkartong Fig 25. Förpackning med stängt lock

Fig. 26  Planskiss, förslag 4.



7.5 Förslag nr 5
Detta förslag är utformat som en fönsterförpackning med små ändringar jämfört
med förslag nummer 4 och vill här påvisa att man inte helt behöver låsa sig till att
göra en förpackning i plast. Förpackningen är konstruerad helt i FröviCarry 370 g.
Denna kartong passar utmärkt till förpackningar som kräver hög styrka och håll-
fasthet. Förpackningen är försedd med ett plastfönster i klar PET. Plastfönstret är
skyddat av ett överhängande »lock« som bigas så att det går runt förpackningens
översida och har sin förslutning i högersidans nederkant, se piktogram, fig 26.
»Locket« fyller både en skyddande och en praktisk/dekorativ funktion. På grund av
locket kan man fortfarande trycka Hackmans logotyp på framsidan trots att det är
en fönsterförpackning. Locket är lätt att fälla upp och att återförsluta, allt för att
kunden lätt skall kunna se vad som finns i förpackningen och för att han/hon inte
skall behöva öppna hela förpackningen i onödan.

FröviCarry har en bestruken vit sida och en obestruken brun sida. I detta fallet har
den bruna sidan använts utåt för att ge förpackningen en behaglig och lite ruffare
känsla att ta på. Ett annat alternativ är att använda sig av den vita sidan på kartongen
utåt och prägla in Hackmanloggan i locket för att få en lite mer exklusiv känsla.

Nedan visas en planskiss över förslag nummer 5, se fig 27
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Fig. 27  Piktogram

Fig. 27  Planskiss, förslag 5.



8. Prototypframställning
För att testa ett antal olika förslutningslösningar och konverteringsmöjligheter 
gjordes två prototyper i plast och två i kartong. De prototyper som framställdes base-
rades på förslagen 1, 2, 4 och 5 se kap. 8. »Förslag på ny förpackningskonstruktion« .
Förslag nummer tre valdes bort eftersom det ansågs mindre intressant på grund av
att dess punktsvetsning var en aning komplicerad.

Plastprototyperna konverterades hos »Aare serigrafi och screentryck«. Deras konver-
terare Anders Bergman konsulterades innan ritningarna på förpackningsprotyperna
färdigställdes. Alla ritningar lämnades till »aare serigrafi« som illustratorfiler för att
ändringar lätt skulle kunna göras vid behov. En del mått på ritningarna ändrades av
Anders Bergman för att få ett så bra slutresultat som möjligt. Båda plastprototyper-
na tillverkades i Evacast 0010 N29, tjocklek 0.5 mm, med den matterade sidan utåt.
Det hade varit att föredra att göra en av prototyperna med en materialtjocklek på 0.8
mm för att lättare kunna jämföra skillnaden i styvhet plasterna emellan, men denna
plast fanns inte i lager hos leverantören.

En av plastprototyperna krävde att man punktsvetsade ihop ena sidan för att för-
packningen skulle hålla ihop. Detta hjälpte Per-Åke Carlenstam på »LE Strömberg
Plast« till med. Punktsvetsningen gjordes med hjälp av ultraljud, som genom att sätta
materialet i svängning, smälter ihop de båda materialytorna med varandra.

VINK PLAST AB försåg mig med den plast som behövdes för att färdigställa plast-
prototyperna.

Till kartongprototyperna användes FröviCarry 370g, som är en kartong med hög
styrka och styvhet. Kartongen har en obestruken brun och en bestruken vit sida.
Kartongprototypen gjordes helt för hand med hjälp av skalpell, linjal och penna.

För att se ett prisexempel på vad en förpackning av den här typen skulle kosta att till-
verka se bilaga C.
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9. Slutsats
Plastmaterial finns i en mängd olika former och utföranden och på grund av dess
mångfacetterade egenskaper och tillämpningsområden, är plastmarknaden ganska
svårgreppbar. Varje plastkonverterare, tillverkare eller leverantör är ofta väldigt speci-
alinriktade på en viss typ av plast. Detta gjorde det väldigt svårt att få en god över-
blick över vad det fanns för möjligheter och alternativ att välja mellan. Efter mycket
letande och många telefonsamtal framkom det att organisationen »Plast- och kemi-
branscherna« var den så kallade »spindeln i nätet« i på plastmarknaden och de kunde
hjälpa till med mycket information och kontakter.

Den slutliga rekommendationen av propenplasten Evacast baserades dels på en jäm-
förelse mellan PVC, PP och PET, dels på rekommendationer från konverterare och
leverantörer och dels på egna studier av litteratur och materialprover. Propenplasten
Evacasts fördelar är dess goda form- och bigbarhet, dess höga transparens, det låga
priset, den låga densiteten, dess utomordentliga gångjärnseffekt och dess miljövän-
lighet. De två rekommenderade modellerna av Evacastplasten (0010 N29 och 0010
NL94) är ca 25% dyrare än den nuvarande kanalplasten. Detta är motiverat då det
nya materialet uppfyller de krav och önskemål som sattes upp av Hackman. Evacast
har fortfarande ett lägre pris än både PET och PVC-plaster.

De förslag på nya förpackningskonstruktioner som gjordes kan fungera som en inspi-
rationskälla för framtida produktioner, men även för att se nya möjligheter med den
rekommenderade plasten Evacast. En kombination av förslag 1 och 2 skulle vara det
mest intressanta och lämpligaste för en förpackning av den här typen. Om man utgår
från förslag 1 med den fyrdelade bakre fliklåsningen, men istället för att punktsvetsa
ihop sidan, använder sig av snäpplåset i förslag 2. På det här sättet skulle man bli av
med tejpbiten och den komplexa bakre förslutningen. Dessutom undviks det extra
momentet som en eventuell punktsvetsning skulle innebära.

Alla konstruktionsförslag är baserade på de egenskaper som gäller för den rekom-
menderade plasttypen. Man bör dock tillverka prototyper innan ett val av konstruk-
tion görs för att verkligen se att konstruktionen klarar alla eventuella påfrestningar
den utsätts för under en längre tid och under tillverkning.
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Bilaga A

Tidplan
21/03 Första mötet på Yterborn och Fuentes
22/03 Intervju med personal på Designor
20/04 Möte med Rickard Hoffman, VINK PLAST AB
20/04 Möte Ytterborn & Fuentes
23/04 Rödatråden inlämning
02/05 Möte Ytterborn & Fuentes
14/05 Inlämning till Heimer & Company
14/05-18/05 Framtagning av prototyper
21/05 Slutlig inlämning till Högskolan Borlänge
28/05 Redovisning, Högskolan Borlänge 
06/06 Presentation på Ytterborn & Fuentes

Analys av material, rekommendationer och materialprover skall vara inne under maj
månad.
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Bilaga B 

Materialprover
Nedan följer en förteckning och beskrivning av de intressantaste materialproverna.
Faktan om de specifika plasterna nedan är till största del baserad på de utskick jag
fått från plastleverantören tillsammans med tillhörande materialprov.

Materialprov 1.
Namn: AXPET
Plasttyp: A-PET, amorf termoplastisk polyester

Allänt
AXPET är en klar, genomskinlig termoplastisk polyesterskiva med hög slaghållfast-
het, god klarhet och är tillverkad av råvaror som är godkända för användning i kon-
takt med livsmedel. AXPET är fullständigt återvinningsbar och innehåller inga halo-
gener.

Användningsområde
På grund av AXPET har hög slaghållfasthet, goda optiska egenskaper och goda bear-
betningsmöjligheter lämpar sig AXPET bra till skyltning, displayer och olika typer
av förpackningar.

Bearbetning
AXPET kan sågas med standardutrustning för termoplastskivor. På grund av sin
höga slaghållfasthet kan AXPET även hålstansas, utstansas och klippas. Plasten kan
även borras fräsas och svarvas med standardutrustning för plast eller metall.

Sammanfogning
AXPET är svårt att limma. Detta beror på dess höga motståndskraft mot kemikali-
er. Endast speciallim kan användas.

Vid behov kan AXPET punktsvetsas. Varmluftssvetsning rekommenderas ej efter-
som för höga temperaturer eller för lång värmningstid kan göra skivan vit.

Formning
AXPET kan kallbockas eller vikas. Med hur stor radie bestäms av skivans tjocklek.
För att få så snygg yta som möjligt är varmböjning att föredra. Eftersom AXPET har
en bra beständighet mot utmattning fungerar den bra för flexibla infästningar.

AXPET kan varmbockas vid en temperatur mellan 100 och 110 C. Man bör vara
aktsam med för höga temperaturer eftersom detta vitfärgar plasten.

Kemisk beständighet
AXPET har en mycket hög kemisk beständighet. Plasten står emot estrar med hög
molekylvikt, alifatiska kolväten och lösningar med syra och salter. Aceton och klore-
rade aromatiska kolväten löser inte upp AXPET. Bearbetning av plasten kan dock
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medföra en minskning av den kemiska beständigheten beroende på inneboende
spänningar.

Screentryck
Screentryckning fungerar bra på AXPET bara färgen är förenlig med termoplastiska
polyestrar. Dessa tillhandahålls av alla större tryckfärgstillverkare.

Ljusgenomsläpplighet
En 1mm tjock skiva av klar AXPET har en ljusgenomstransmission på 88%
En 1mm tjock skiva av frostad (satin) AXPET har en ljusgenomstransmission på
83%

Leverans
Både klar AXPET och satin AXPET finns i tjocklekarna 08- 2 mm. Skivan har en
storlek på 1250 x 2050 mm.

Materialprov 2
Namn: Griphen
Plasttyp: PETG, glykolmodifierad polyester

Allmänt
Griphen är en transparent copolyesterskiva som är väldigt lätt att bearbeta och
vakuumforma. Det faktum att Griphen även har en hög slagtålighet och en hög
transparens gör att den mycket väl går att använda i många applikationer där van-
ligtvis PVC, PMMA och PC har använts.

Användningsområden
På grund av sin höga transparens, slagtålighet och formegenskaper, används Griphen
till t ex reklamskyltar, hyll- och racksystem, livsmedels displayer, lådor, skyltar,
vakuumformade skydd och industriutrustning mm.

Bearbetning & formning
Skivan kan nitas, varm-präglas, klippas, sågas, borras, stansas, varm- och kallbockas
utan att spjälkas, spricka, krackelera, ändra ljusdiffusion eller vitna. Vakuumformning
kan göras vid låga temperaturer (120- 160 C). Det är dock viktigt att inte överskrida
160 C, eftersom materialet då blir sprött.

Screentryck
Screentryck kan göras med färger och bläck avsedda för polyestermaterial.

Ljusgenomsläpplighet
En 1mm tjock skiva av Griphen (klar) har en ljustransmission på 86-91%

Leverans
Griphen finns i tjockleken 0,75-12 mm.
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Materialprov 3
Namn: Makroclear
Plasttyp: PC, polykarbonat

Allmänt
Makroclear är en transparent polykarbonatskiva med högslagseghet, låg vikt, hög
klarhet och god formbarhet. Makroclear har en 300 gånger bättre slagseghet än glas,
trots att materialet bara väger hälften så mycket. Makroclear har även en dubbelt så
hög slagseghet som PETG.

Användningsområden
Pågrund av sin höga slagseghet, utmärkta klarhet och goda formbarhet har
Makroclear tidigare använts till t ex maskinskydd, kravallsköldar, ishockeyrinkar, tak-
lampor, modellbilar, medicinsk utrustning och chokladformar mm.

Bearbetning
Makroclear kan sågas med vanliga standardsågar (cirkelsåg, bandsåg) med fintanda-
de sågblad utan problem. Borrning kan göras med en vanlig höghastighetsborrma-
skin.

Sammanfogning
För limning av Makroclear mot Makroclear används enklast ett lösningsmedelsbase-
rat lim. För att fästa Makroclear mot andra material kan t ex epoxi-, polyuretan-, eller
silikonbaserade limmer användas.

Eftersom Makroclear är ett termoplastiskt material går det även att svetsa med de
flesta metoder t ex varmlufts-, ultraljuds-, och friktionssvetsning.

Formning
Makroclear kan både kall- och varmbockas. Varmbockning bör dock endast göras på
skivor som är 5 mm och tjockare.

Vakuumformning kan också göras. Yttemperaturen bör då ligga mellan 180 C- 210
C. Vid Vakuumformning bör skivan vara förtorkad för bästa resultat.

Screentryck
Screentryck kan göras på Makroclear med ett mycket gott resultat. Här är det dock
viktigt att kontrollera den kemiska kompabiliteten. Endast färger och lösningsmedel
som rekommenderas för polykarbonat bör användas.

Ljusgenomsläpplighet
Ljustransmissionen för en 1 mm tjock skiva av Makroclear ligger på 88 %.

Leverans
Makroclear finns med lägsta tjocklek på 0,75 mm.
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Materialprov 4.
Namn: Evacast
Plasttyp: PP, Polypropen

Allmänt
Evacast är en polypropenskiva som kan 

Användningsområde
Pågrund av sin styrka, seghet, reptålighet och goda gångjärnseffekt används Evacast
med stor frihet vid olika typer av designlösningar. Ex. på användningsområde är pär-
mar, mappar, reklammaterial, vikta förpackningar, displayer och bruksartiklar så som
handväskor och lådor.

Bearbetning
Evacast kan med enkelhet skäras, stansas och sågas.

Sammanfogning
Evacast är svårt att limma. Detta beror på dess höga motståndskraft mot kemikalier.
Endast speciallim kan användas.

Formning
Evacast kan kallbockas, varmbockas eller vikas. Genom sin höga seghet och reptålig-
het kan Evacast vikas fram och tillbaka utan att färgskiftningar uppstår.

Kemisk beständighet
Resistent mot fukt, olja och kemikalier.

Screentryck
Screentryck lämpar sig utmärkt då Evacast är dubbelsidigt antistatiskt och korona-
behandlat. Koronabehandlingen oxiderar plastens yta med en elektrisk urladdning
och höjer ytspänningen vilket ger bättre tryckbarhet.

Ljusgenomsläpplighet
Eftersom Evacast finns i en mängd olika utföranden från transparent, matterad, hel-
färgad mm, finns här ingen exakt siffra.
Leverans
Levereras i tjocklekarna 0,33 mm (folie) till 1,8 mm (skivor). Evacast finns i en
mängd olika varianter: Enfärgade, transparenta kulörer, blank/matt mm.
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Bilaga C

Offert (Aare serigrafi och screentryck) 

Konvertering och tvåfärgstryck 
500 ex 10 610 kr
+100 ex 660 kr

Material: Evacast 0010 N29
Tjocklek: 0,5 mm

Priset gäller för framtagning av stansverktyg, konvertering av ytterhölje och tvåfärgs-
tryck samt inkluderar materialkostnad.
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