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Abstract 

This technical paper involves the process of dimensioning, modelling and validating a package which 
purpose is to transport horse sperm by exploiting the energy stored in a phase-change material. The 
package has been constructed to withstand the thermal stresses that occur during transport. 

A theoretical model has been made and a prototype was tested in a climate chamber following a 
specific transport scenario. The paper explains the methods used to design the package and the 
theoretical model is then compared to the laboratory practical results to ensure its reliability. 

The package is designed to be reused and to be environmentally renewable. It should be able to cool 
products from 20℃ to 5℃ in 10 hours and thereafter keep the low temperature for an additional 24 
hours.  

Results are presented that verifies that the package’s attributes are qualified for the purpose of 
transporting thermal-sensitive products like horse sperm. A sensitivity analysis has been made to 
examine how different ambient temperatures affect the performance of the package.  

The box that has been developed is constructed by layers of polystyrene, ice-packages and PCM and 
weighs approximately 12,8kg. The cooling process to 5℃ takes 8 hours and the box can thereafter 
maintain a low temperature for the products for a total of 54 hours after packaging.    
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Sammanfattning 

Denna tekniska rapport avser dimensionering, modellering samt validering av en förpackning som ska 
transportera hästsperma genom att utnyttja lagrade energier i fasomvandlingsmaterial. Lådan har 
konstruerats för att klara av de termiska påfrestningar som sker under transporten.  

En teoretisk modell har tagits fram och en prototyp har testats i klimatkammare för ett specifikt 
transportscenario. Rapporten går igenom metoder som använts för att utforma lådan och teoretiska 
modellen jämförs sedan med laborationsresultaten för att säkerställa tillförlitligheten.  

Lådan är konstruerad för att kunna återanvändas och vara miljömässigt hållbar. Den ska klara av att 
kyla prover på ca 20℃ till 5℃ på 10 timmar och därefter hålla denna låga temperatur i minst 24 
timmar. 

Resultat presenteras som verifierar att lådans egenskaper klarar av de krav som ställs på denna 
temperaturkänsliga transport. Känslighetsanalys utförs för att undersöka hur olika 
omgivningstemperaturer påverkar lådans prestanda.  

Den framtagna lådan är konstruerad i lager av frigolit, isklampar och fasomvandlingsmaterial och 
väger ca 12,8kg. Nedkylningsförloppet till 5℃ sker på 8 timmar, därefter klarar lådan av att hålla 
proverna på låg temperatur i totalt 54 timmar efter nedpackning. 
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Nomenklatur 

𝒕 - Tid [ 𝑠 ] 
�̇� - Energi [ 𝐽 ] 
𝒒 - Effekt [ 𝑊 ] 
𝑻 - Temperatur [ ℃ ] 
𝒌 - Värmeledningskoefficient [ 𝑊/(𝑚℃) ] 
𝑪𝒑 - Specifik värmekapacitet [ 𝐽/(𝑘𝑔℃) ] 
𝑪𝒔 - Latent energi [ 𝐽/𝑘𝑔 ] 
𝑹𝒕𝒉 - Termisk resistans [℃/𝑊] 
𝑹𝒌𝒐𝒏𝒕𝒂𝒌𝒕 - Termisk kontaktresistans [℃/𝑊] 
𝑭𝒊𝒔 - Energiförlustterm[𝐽] 
𝒓 - Radie [𝑚] 
𝑨 - Area [ 𝑚2 ] 
𝑽 - Volym [ 𝑚3 ] 
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1. Introduktion och litteraturstudie 

I avlingsindustrin behöver spermaprov transporteras lång väg. Att frakta organiska produkter är svårt 
då de kräver mer omsorg än vanligt fraktgods. Produkterna är mycket temperaturkänsliga och måste 
kylas långsamt för att därefter hållas på en temperatur mellan 2℃ och 8℃ under den tiden transporten 
sker [4]. Detta ställer stora krav på förpackningen. En aktiv kylning i ett kylskåp är dyrare, gör 
transporten mer opraktisk och är inte önskat ur ett miljöperspektiv. En lösning för att se till att 
transporten kan säkerställas på ett mer effektivt sätt är därför eftertraktat. 

För att uppnå detta ska användningen av fasomvandlingsmaterial, även kallat phase-change material 
(PCM), att undersökas. Genom att använda ett eller flera fasomvandlingsmaterial är förhoppningarna 
att skapa en låda som kan kyla produkterna på lämpligt sätt och hålla dem vid den önskade 
temperaturen tillräckligt länge för att fraktas till sin destination. Samtidigt ska lådan vara enkel att 
packa, kunna återanvändas flera gånger och inte kräva någon aktiv kylning[6]. 

1.1 Kyltransporter idag 
Transporten av temperaturkänsliga material såsom vacciner, är idag otillräckliga. Upp emot 50% av 
vaccin mot lunginflammation får kastas då det förstörts av för höga temperaturer under frakten [8]. 
Transportlådorna är oftast tillverkade av frigolit med kylklampar innehållandes material så som 
vatten, gel eller fryst koldioxid, även kallat torr-is, för att behålla kylan. Denna metod att frakta 
temperaturkänsliga produkter har inte vidareutvecklats tillräckligt för att hindra att produktens 
egenskaper bevaras. 

Den så kallade kylkedjan som måste upprätthållas för att de transporterade produkterna ska hålla sig 
inom det temperaturintervall de behöver har varit av intresse för världshälsoorganisationen (WHO). 
Två studier som har byggt på WHOs arbete, där en är genomförd 1997 och en 2009, bekräftar att 
metoden är bristfällig och att utvecklingen går långsamt framåt [7][9]. Figur 1 visar mätningar för frakt 
av stelkrampsvaccin till Zimbabwe. Temperaturen för vaccinet, markerat som B, stiger till över 10 ℃ 
på tio timmar, vilket inte är önskvärt då det minskar vaccinets potens avsevärt [11].  

 

Figur 1. Temperaturer vid frakt av vaccin till Zimbabwe (583km på 98h 15min). A) omgivningens temperatur. 
B) Vaccinets temperatur. [9] 
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1.2 Kostnader 
I avlingsindustrin är kostnaderna ofta stora och ett förstört prov på grund av för hög temperatur vid 
frakten står mottagaren dyrt. Kostnaden för ett spermaprov från häst kan bli mycket högt, då affärer 
som inkluderar framgångsrika tävlingshästar involverar mycket stora summor. 

För ett första spermaprov av en vanlig häst har priset uppskattats till ca €1400. Detta inkluderar 
hälsotest, karantän, träning, insamling av säden etc. Eftersom att dessa steg varierar mycket i pris 
beroende på uppfödarens val kan priset stiga mycket högre. [10][19] 

1.3 Fasomvandlingsmaterial 
Fasomvandlingsmaterial används för att latent lagra energi. Då materialet når sin smälttemperatur tas 
energin upp av de kemiska bindningarna vid fasomvandlingen istället för att höja materialets 
temperatur. Det går alltså att lagra energi vid en nästan konstant temperatur. 

Is är det vanligaste fasomvandlingsmaterialet som vid 0℃ konverteras från is till vatten. Under detta 
förlopp kommer isen att absorbera en stor del energi, samtidigt som den håller en konstant 
temperatur och kyler omgivningen. 

Det finns flera olika typer av fasomvandlingsmaterial med allt från vardagliga material som vatten 
eller vanligt bordssmör, till konstruerade salthydrater eller paraffiner som är specifika för syftet att 
kontrollera temperaturer. Olika PCM kan därför tillverkas för en mängd olika ändamål och då ha 
mycket varierande egenskaper. Exempel visas i Tabell 1.  

Tabell 1. Olika fasomvandlingsmaterial och deras varierande egenskaper. [1] 

Namn Typ Frystemperatur (℃) Latent energi (𝑘𝐽/𝑘𝑔)  Källa 

AN 06 Saltlösning -6 284  Cristopia 
RT-4 Paraffin -4 179  Rubitherm GmbH 

TH 4 Saltlösning -4 386  TEAP 

SLT 3 Saltlösning -3 328  Mitsubishi Chemical 

AN 03 Saltlösning -3 328  Cristopia 

- Saltlösning 0 335  TEAP 

RT 3 Paraffin 4 198  Rubitherm GmbH 

RT 4 Paraffin 4 182  Rubitherm GmbH 

- Saltlösning 4 105  TEAP 

RT 5 Paraffin 5 198  Rubitherm GmbH 

RT 6 Paraffin 6 175  Rubitherm GmbH 

1.3.1 Underkylning 
Vid fasomvandlingen kan underkylning ske. I mycket rent vatten i mindre volymer startar 
kristallisationen av isen vid en lägre temperatur än den teoretiska smältpunkten 0℃. Underkylningen 
för vatten kan vara mycket stor och man kan nå en fryspunkt som ligger under −5℃. Detta sker då 
stelningen av materialet, när den likvida fasen övergår till fast, måste börja någonstans vilket inte 
alltid är problemfritt. Stelningen vill gärna starta vid en liten partikel och mycket rent vatten kan 
således öka risken för underkylning. I kommersiella fasomvandlingsmaterial löser man problemet med 
underkylning genom att tillsätta ämnen, till exempel polyvinylalkohol, som ger stelningen en 
definierad startpunkt. [1] 
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1.3.2 Salthydrater 
Vanligt koksalt, NaCl, bildar med vatten en lösning som sänker frystemperaturen. Salthydrater består 
däremot av vattenmolekyler inlöst i en saltmolekyl och kommer med den mer stabila strukturen och 
de starka jonbindningarna istället att höja frystemperaturen. Smälttemperaturen för salthydrater 
ligger mellan ca 5℃ till 130℃. 

Ett vanligt problem med salthydrater är en separering av faser där saltet och vattnet skiljer sig. Många 
salthydrater underkyler. Volymändringen för salthydrater är ca 10 % vid fasomvandling. De är oftast 
korrosiva och måste förpackas i metaller som är korrosionsbeständiga, som aluminium. Salthydrater 
är relativt billiga och ofarliga, då de inte är giftiga eller brandfarliga. [2] 

1.3.3 Organiska fasomvandlingsmaterial   
Vanliga organiska material för användning som fasomvandlingsmaterial är paraffin, fettsyror och 
sockeralkoholer. Paraffinvaxer som är det vanligaste att använda har en frystemperatur mellan −12℃ 
till 71℃ och med en latent energilagring mellan 128 till 198 𝑘𝐽/𝑘𝑔. Organiska material som inte är 
paraffiner har en smälttemperatur mellan −13℃ och 187℃ och en latent energilagring mellan 80 till  
280𝑘𝐽/𝑘𝑔 [1]. 

Paraffin är det tekniska namnet för alkaner och är kolväten med den kemiska beteckningen 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2. 
Det har en lägre densitet än vatten och salthydrater vilket medför att de organiska 
fasomvandlingsmaterialen oftast har en lägre smältentalpi per volymenhet än vatten eller salthydrater. 
Den termiska konduktiviteten är relativt låg. Paraffin orsakar ingen korrosion hos metaller men kan 
däremot mjukgöra plaster. Alkaner är även brandfarliga, för referens är fotogen en alkan [2]. 
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2. Mål och problemformulering 

Målet är att tillverka en smart förpackning som möjliggör en kvalitetssäker transportlåda som 
samtidigt är enkel att använda och kan tillverkas till ett lågt pris. 

2.1 Funktionalitet 
Produkterna som ska fraktas är temperaturkänsliga. Kyls de för snabbt, för långsamt eller inte behåller 
den önskade temperatur de bör fraktas vid finns risk för att de förstörs. Lådan måste klara av att kyla 
produkterna från 20℃ till 5℃ på tio timmar. Därefter ska spermans temperatur ligga mellan 2℃ och 
8℃ den resterande transporttiden på minst 24 timmar. 

2.2 Praktikalitet 
Lådan består av flera komponenter och ska packas för hand. Paketeringen måste vara enkel och 
intuitiv. Vid ankomst till destinationen ska den vara enkel att packa upp för att det inte ska behövas 
något skärverktyg. Att skära eller forcera upp produkterna kan skada fasomvandlingsarken, vilket 
spolierar dem för framtida återanvändning.  

2.3 Miljö och säkerhet 
För att spara energi och material eftersträvas en design som tillåter användaren att kunna återanvända 
lådan flera gånger. Fasomvandlingsmaterialet kommer att hanteras för hand och transporterna 
förvaringslådan är tänkt för kommer att orsaka ett visst slitage, vilket medför risk för läckor. Det är 
därför önskvärt att det använda materialet inte är giftigt, frätande eller på annat vis farligt.  

2.4 Konkreta mål 
Kortfattat ska förpackningen klara av följande mål: 

• Lådan ska vara enkel att paketera, bestå av ofarliga och miljövänliga material och det ska gå 
att återanvända den efter bruk. 

• Innehållet ska kylas från ca 20℃ till 5℃ på tio timmar. 

• Innehållet ska efter nedkylningen hålla sig inom ett intervall på 8℃ till 2℃ i 24 timmar. 
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer antaganden, begränsningar, modell och beräkningssteg tas upp. Parametrar 
och variabler förklaras löpande i text men finns även uppställda i nomenklaturen. Beräkningsstegen är 
avsedda för MATLAB[3]-simulering och i den teoretiska beräkningsmodellen kommer ett flertal 
iterationer att ske. 

3.1 Teoretisk beräkningsmodell 
En teoretisk modell för lådan ska tas fram för att stå som grund till de experiment som utförts på 
institutionen för Energiteknik, KTH. Flera antaganden och förenklingar är gjorda i den teoretiska 
modellen. Dessa är: 

• Perfekt passning mellan komponenterna i lådan. 
• Endast värmeledning i en dimension. 
• Förluster vid hörnen av lådan försummas. 
• PCM:et har tillräckligt hög värmeledning för att kunna antas ha jämnt fördelade egenskaper. 
• Lådans yttre väggar antas ha samma temperatur som utetemperaturen. 
• Det transienta förloppet approximeras som stationärt med korta tidsintervall, där 

temperaturen uppdateras efter varje iteration. 
• Produkten antas ha samma egenskaper som vatten. 

Lådan kommer att vara konstruerad i flera lager bestående av isolering, isklampar och PCM enligt  
Figur 2. Behållarna med proverna, markerad som (4) i Figur 2, kommer att ligga i en inre 
frigolitlåda(1). Denna frigolitlåda kommer vara omgiven av PCM(3) för att både kontrollera 
nedkylningsprocessens hastighet och bevara en temperatur på 5℃ på minst 24 timmar. Kylklampar(2) 
frysta till −18℃ kommer att omge PCM:et för att kyla lådans innehåll. Lådans yttersta del består av en 
frigolitvägg för att isolera mot värmen från omgivningen och bevara kylan i lådan. En skiss av 
konstruktionen har gjorts i Solid Edge ST5[18] och illustreras i Figur 2 nedan. 

 
 

Figur 2. A) Lådans konstruktion med vertikalt snitt. B) Lådans konstruktion med horisontellt snitt. 
 Frigoliten (1) är vitfärgad, isklamparna (2) är blåfärgade, PCM:et (3) är grönfärgade och provbehållarnaa (4) 

är svartfärgade. Värmeledningsriktningar är markerade med röda pilar. 

  

A) B) 



Värmeledningen ställs upp numeriskt och simuleras med MATLAB[3], se Bilaga C för kod. 
Händelseförloppet är transient, vilket innebär att värmeledningen mellan lådans komponenter hela 
tiden varierar. Dock approximeras detta till stationärt med korta tidsintervall där temperaturen ändras 
efter varje iteration.  
 
Värmeledningen, 𝑞, beräknas enligt  

 

 
th

dTq
R

=   (1) 

där 𝑑𝑇 är temperaturskillnaden och 𝑅𝑡ℎ den termiska resistansen. Den termiska resistansen beräknas 
enligt   

 th
dxR
kA

=   (2) 

där 𝑘 är värmeledningskoefficienten, 𝐴 är arean och 𝑑𝑥 är avståndet mellan komponenterna. Vid varje 
iteration beräknas energiöverföringen, �̇�, enligt  

 Q q t
•

= ∆   (3) 

mellan lådans komponenter där ∆𝑡 är det valda tidsintervallet för varje iteration under simuleringen.   

Värmeledningen från behållarna till PCM:et medför att temperaturen för behållarna minskar. 
Temperaturändringen beräknas med hjälp av den specifika värmekapaciteten, 𝐶𝑝. Den specifika 
värmekapaciteten beskriver hur mycket energi per kg det krävs för att ändra temperaturen med en 
grad. Massan beräknas genom att multiplicera densiteten 𝜌 med volymen 𝑉. Efter varje iteration 
beräknas temperaturändringen med hjälp av  

 
p

QT
C Vρ

•

∆ =  . (4) 

Fasomvandlingsmaterialen kommer att hålla sin fasomvandlingstemperatur så länge den totala 
energin som överförts inte överskrider dess lagrade, latenta energi, 𝐶𝑠. Den latenta energin är den 
energi som finns lagrat i ett kilogram av materialet. Under simuleringen i MATLAB [3] kommer alltså 
PCM:et och isen att ha sina fasomvandlingstemperaturer så länge  

 
s

Q 1
C Vρ

•

<  (5) 

gäller. När tillräckligt med energi överförts till eller från fasomvandlingsmaterialen kommer 
temperaturerna att förändras enligt ekvation (3). Detta innebär att rätt fördelning av is och PCM krävs. 
Det gäller att isen bortför tillräckligt med värme så att PCM:ets temperatur ej går under 2℃. Detta 
leder i sin tur till att behållarna får en för låg temperatur, vilket kan skada godset. Med denna 
simulering kan temperaturen för behållarna och energiöverföringen följas. [14] 
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3.2 Prototypexperiment på KTH 

En prototyp för transportlådan har tillverkats vid institutionen för Energiteknik på KTH efter 
dimensioner som erhållits av den teoretiska modellen. Experimentet utfördes för att validera och 
anpassa den teoretiska modellen efter verkligheten. Med empiriska data från mätningar på prototyper 
bestämdes felfaktorer mellan modell och verklighet. 

3.2.1 Genomförande av experiment 
En prototyp av frigolit tillverkades efter mått från den teoretiska modellen. Lådan packades i lager 
med isklampar frysta till −18℃, PCM och behållare i rumstemperatur på ca 20℃ och en inre isolering 
av frigolit kring behållarna. Temperaturmätare fästes mellan varje lager på både lång- och kortsida för 
temperaturmätning. Prototypen placerades i klimatkammare för att noggrant kontrollera 
omgivningsförhållanden för att kunna simulera den miljö lådan kommer utsättas för under frakt, där 
omgivningstemperaturen i fraktutrymmet kan variera mellan ca 15℃ och 40℃ [5]. Temperaturprofilen 
för omgivningsluften har valts efter ett ”värsta fall”-scenario på 34 timmar där faktorer som icke-
optimala transportsträckor och mänskliga fel har tagits i åtanke, som visas i Tabell 2[7]. Det är utefter 
detta scenario som lådan har utformats för att klara av. 

Tabell 2. Omgivningstemperaturen under frakt vid värsta möjliga fall [7]. 

Steg Temperatur 
(℃) 

Tid (h) Simulerad händelse 

1 20 2 Väntetid efter paketering 
2 20 2 Transport till flygplats via väg 

3 13 2 Flygtransport till mellanpunkt 

4 20 5 Sortering och återpaketering 

5 13 3 Flygtransport till slutdestination 

6 30 5 Misslyckad leverans via väg 

7 20 13 Lager 

8 30 2 Lyckad leverans via väg 

 

3.3 Felfaktorer 
Med empiriska resultat kan felfaktorer läggas till i den teoretiska modellen för att få en ökad 
verklighetsanpassning. Felfaktorerna uppkommer på grund av avvikelser mellan den teoretiska och 
verkliga modellen. Några av dessa är termodynamiska fenomen som leder till att värmeledningen sker 
långsammare mellan lådans komponenter. Resterande faktorer, som t.ex. värmeförluster från hörn 
och glipor tas även i åtanke. 

I den teoretiska modellen utförd i MATLAB[3] antas perfekt passning mellan komponenterna, att det 
inte är någon extra störning i värmeledningen. I verkligheten existerar glipor med luft vilket hindrar 
värmeledningen ytterligare. Termiska resistansen genom lådan påverkas även av termiska 
kontaktresistanser eftersom ytorna har olika grovhet som leder till att värmeledningen minskar. Detta 
fenomen illustreras i Figur 3. Termodynamiskt förklarat betyder det att den termiska resistansen i 
verkligheten är större och behöver alltså kompenseras i den teoretiska modellen. [14] 
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Figur 3. Värmeflöde vid icke-perfekta kontaktytor.[12] 

Empiriska resultat visar att fasomvandlingen från is till vatten tar längre tid i teorin jämfört med i 
verkligheten. Detta innebär att en del av energin lagrad i kylklamparna förloras. Den förlorade energin 
uppkommer på grund av att små glipor existerar där värme kan smita emellan [14]. 

Den teoretiska modellen förenklades genom att anta endimensionell värmeledning. Värme som leds i 
de andra dimensionerna försummas alltså och i verkligheten kan därmed värmeförlusterna förväntas 
vara högre. Att anta endimensionell värmeledning leder även till att hörnen måste tas med i beaktning. 
Studier av Krarti M. visar att en märkbar del av förlusterna läcker vid hörnen. Figur 4 visar hur 
temperaturen varierar i väggarna och att temperaturer kring hörnen är lägre eftersom mer energi 
läcker [13].  

  
Figur 4.  Temperaturskillnad i vägg runt hörnet. Temperaturen betecknas här som t [13]. 

3.4 Känslighetsanalys 
En analys av den teoretiska modellens säkerhet och lådans känslighet mot andra 
omgivningstemperaturer än de som har antagits enligt Tabell 2 har utförts. Utvärderingen har gjorts 
med hjälp av en kombination av teoretiska beräkningar och empiriska experiment. 
Känslighetsanalysen av lådan fungerar då samtidigt som validering av dess förmåga att nå dess mål 
och har placerats som en del av resultaten. Läsaren hänvisas till kapitel 4.4 för känslighetsanalys av 
modellen.  

  

Insida 

Utsida 



4. Resultat och diskussion 

I detta avsnitt redovisas resultaten och diskussioner kring dessa utförs. 

4.1 Lådans konstruktion 
Lådan är konstruerad med måtten 31x31x43 cm och väger fullpackad ca 12,8 kg. Lådan packas i flera 
lager vilket illustreras i Figur 5 nedan. Den färdigpackade lådan innehåller även ett lock för den inre 
frigolitlådan, ett övre lager av PCM och isklampar, samt ett frigolitlock för den yttre lådan. Dessa visas 
ej i bild. 

 

Figur 5. Prototyp av lådan vid experiment på KTH. A) Visar det första packningslagret med kylda isklampar. 
 B) Visar PCM:et i aluminiumpåsar, den inre frigolitlådan och provbehållarna. 

Det yttersta lagret består av frigolit som ger en god isolering mot omgivningstemperaturen. Frigoliten 
är även motståndskraftig mot yttre påfrestningar.  

Innanför frigoliten packas ett lager med isklampar. Utrymmet för isklamparna är utformat så att det är 
möjligt att paketera med vanliga, billiga isklampar som används för vardagsbruk, vilket underlättar 
möjligheterna för användaren av lådan. Isklamparna kyls till −18 ℃ innan de packas. I lådan används 
18 st kylklampar som väger ca 4,3 kg totalt. 

Lagret innanför isklamparna består av Termosköldar från Aircontainer Package System som 
innehåller fasomvandlingsmaterialet ClimSel C7. Detta PCM är en salthydrat som fryser vid 5℃ och 
det finns enligt tillverkare risk för underkylning[15]. Experimenten har dock inte visat någon 
uppkomst av underkylning. I prototypen har PCM:et som använts förpackats i aluminiumpåsar. I en 
färdig modell skulle PCM:et vara förpaketerat i ark av kartong och aluminium, vilket är fördelaktigt för 
användaren då det underlättar packning av lådan, ökar återanvändingsmöjligheterna och ser till att 
rätt mängd PCM används vid varje tillfälle. I lådan används ca 7 kg PCM som förvaras i 
rumstemperatur innan det packas. [15][16] 

En mindre frigolitlåda är placerad innerst, framtagen för att hålla 4st behållare med en längd på 20cm 
och en diameter på 2,5cm. Denna låda ger ett extra lager isolering och bidrar framförallt till att 
behållarna ligger stabilt under frakten och underlättar även packning.  

A) B) 



4.2 Mätresultat 
Vid experiment i klimatkammare visade lådan nedkylningsförmåga enligt Figur 6. Temperaturen 
sjunker från 26℃ till 5℃ på 8 timmar, vilket är något snabbare än de ideala 10 timmar som 
eftersträvas, se Figur 6 nedan. I experimentet användes endast två behållare istället för fyra, som den 
är framtagen för. Detta ökar nedkylningshastigheten, och en paketering med fyra behållare skulle ge 
en långsammare nedkylningshastighet. Denna skillnad skulle dock vara liten. Konstruktionen har 
anpassats för att skapa säkerhetsmarginaler vad gäller nedkylningsförloppet, då kylning på över 10 
timmar är sämre än att kylningen sker snabbare. 

 
Figur 6. Nedkylningsförloppet för behållare under 10 timmar. 

Hela förloppet med både nedkylning och resterande del av transporten visas i Figur 7. Med 
omgivningstemperaturer enligt Tabell 2 från kapitel 3.2, i Figur 7 markerad som A, kommer 
temperaturen i lådan att variera enligt B. Temperaturen hålls efter nedkylning inom det tillåtna 
intervallet mellan 8℃ och 2℃ under hela transportförloppet. 

 
Figur 7. Temperaturer vid experiment på KTH. A) Omgivningens temperatur. B) Behållarens temperatur.  

ÖG) Övre tillåten gräns. UG) Undre tillåten gräns. 
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Trots att detta förlopp är ett ”värsta fall”-scenario hålls temperaturen i behållaren inom det tillåtna 
intervallet fram till 54 timmar efter nedpackning, vilket kan ses i Bilaga A.  

4.3 Felfaktorer 
I detta avsnitt utvärderas den omfattning som felfaktorerna har för modellens tillförlitlighet. 
 
I Figur 8 nedan projiceras det hur de gjorda antagandena medför att den teoretiska modellen avviker 
från verkligheten. 
 

 
 
Figur 8. Jämförelse mellan teoretisk modell utan felfaktor och laborationstest, där T är teoretiska resultat och B 

är laborationsresultat. 

I avsnitt 3.3 redogjordes det för vilka omständigheter som får den teoretiska modellen att avvika från 
verkligheten. För att kompensera för dessa har felfaktorer skapats med hjälp av kontinuerliga tester 
gjorda på prototyper. Dessa felfaktorer tilläggs i MATLAB[3] vilket medför att den teoretiska modellen 
förbättras och blir mer verklighetstillförlitlig. Storheterna på felfaktorerna som kompenserar för den 
verkliga termiska kontaktresistansen 𝑅𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡 och isens energiöverföring 𝐹𝑖𝑠 står tabellerade i Tabell 3 
nedan. Kontaktresistansen 𝑅𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡 adderas med den termiska resistansen 𝑅𝑡ℎ, som beräknas enligt 
ekvation (2) i avsnitt 3.1. Förlustfaktorn för isen står för den extra energi som överförs till isen varje 
minut under fasomvandlingen. 
  
Tabell 3. Felfaktorer. 

Felfaktorer Värde Enhet 

𝑹𝒌𝒐𝒏𝒕𝒂𝒌𝒕 1,8 ℃/𝑊 

𝑭𝒊𝒔 76 𝐽 
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Med dessa felfaktorer insatta i den teoretiska modellen kan förbättringen ses i Figur 9. Här visas 
tydligt att den teoretiska kurvan fått ett betydligt mer verklighetstroligt utseende. 
Nedkylningsförloppet stämmer överens med verkligheten och att isens reducerade fasomvandlingstid 
har justerats, vilket innebär att behållarnas temperatur börjar öka ungefär samtidigt som de gör i 
verkligheten.  
 
Flera empiriska tester skulle behövas för att förbättra den teoretiska modellen ytterligare. Detta skulle 
leda till att snävare toleranser kan användas och därmed minskas risken att en transport misslyckas.  
 

 
 
Figur 9. Jämförelse mellan teoretisk modell med felfaktor och laborationstest, där T är teoretiska resultat och B 

är laborationsresultat. 
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4.4 Känslighetsanalys  
I detta avsnitt har olika scenarion som kan ske i verkligheten att beprövats. En analys kring hur lådan 
fungerar vid konstant omgivningstemperatur på 30℃ har utförts. Det analyserades även hur den 
teoretiska modellen stämde överens med empiriska tester för ett fall med konstant 
omgivningstemperatur på 10℃. 

Ett experiment utfördes för lådkonstruktionen där en konstant hög omgivningstemperatur på 30℃ 
valdes. Samma energilagring, det vill säga samma mängd PCM och kylklampar som för laborationen 
med temperaturintervall, användes. Figur 10 visar att nedkylningen till 5℃ sker likadant som för 
intervalltestet och bevisar att nedkylningen inte är starkt beroende av utetemperaturen då kylningen 
kommer från kylklamparna.  

 
 

Figur 10. Temperaturer vid konstant omgivningstemperatur på 𝟑𝟎℃. A) Omgivningens temperatur. B) 
Behållarens temperatur. ÖG) Övre tillåten gräns. UG) Undre tillåten gräns. 

Den stora och kritiska skillnaden är att spermans temperatur övergår den övre tillåtna gränsen på 8℃ 
redan vid 27 timmar. Detta betyder att lådan inte klarar av kraven som ställs på den vid 30℃ 
utetemperatur. Det behövs mer is för att klara av detta scenario.  

Med användning av den teoretiska modellen kan den maximala omgivningstemperaturen för denna 
förpackning beräknas fram till ca 27℃. Lådan klarar då att hålla ideal temperatur fram till 38 timmar 
efter nedpackning, vilket innebär marginaler jämfört med målet 34 timmar. Grafen för det teoretiska 
förloppet vid en omgivningstemperatur på 27℃ kan ses i Bilaga B. 

Nästa analys sker för att även validera den teoretiska modellens verklighetsanpassning. Detta sker 
genom att anpassa mängden is som behövs för att klara av ett scenario där omgivningstemperaturen 
konstant är 10℃. Enligt MATLAB[3]-modellen krävdes 3,7 kg is och ungefär 6,6 kg PCM, vilket är 0,6 
kg mindre is och 0,4 kg mindre PCM än i den ursprungliga sammanställningen, för att klara av 34 
timmar med marginal. Figur 11 visar temperaturändringen för behållarna vid experimentet. 
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Figur 11. Temperaturer vid konstant omgivningstemperatur på 10℃. A) Omgivningens temperatur. B) 
Behållarens temperatur. T) Teoretisk temperatur. ÖG) Övre tillåten gräns. UG) Undre tillåten gräns. 

Figur 11 visar att nedkylningen från rumstemperatur till 5℃ sker på ungefär 7 timmar, vilket är 
detsamma som sker i föregående laborationstester. Det visas att spermans temperatur behåller den 
ideala frakttemperaturen mellan 2℃ till 8℃ med goda marginaler. Den teoretiska temperaturkurvan är 
framtagen genom MATLAB[3]-modellen där lämpliga andelar PCM och is framställdes för att klara av 
detta scenario. Den empiriska resultatkurvan beter sig likvärdigt som den teoretiska och bekräftar att 
den teoretiska modellen kan användas för att förbereda packeteringen av lådan för olika 
transportscenarion.  

Låga temperaturscenarion visar att den största utmaningen ligger i att kyla spermabehållarna 
tillräckligt, utan att få dem att underkylas och passera den undre tillåtna gränsen på 2℃. Eftersom att 
omgivningstemperaturen på låga 10℃ är så pass nära den övre gränsen på 8℃ tar det lång tid för 
behållarna att övergå denna gräns. 

4.5 Hållbarhet – Ekonomisk, social och miljömässig  
Möjligheten att frakta djursperma för avling på ett ekonomiskt och säkert sätt är en stor fördel sett 
från en ekonomisk hållbarhetsaspekt. De ekonomiska banden mellan uppfödare i olika länder stärks 
och det kommer finnas en större valmöjlighet att välja en hane efter de egenskaper som eftersträvas. 

Då organiska material är snarlika vad gäller temperaturbeständighet kan lådan eller varianter av den 
användas för att frakta medicin eller vaccin. Denna sekundära användning är god ur en social 
hållbarhetsaspekt, där man på ett säkert och ekonomiskt sätt kan använda lådan för ett flertal andra 
viktiga ändamål.  

Långa transporter är i regel ogynnsamt för miljön men är i denna bransch oundvikligt. Dock är 
energianvändningen som krävs för att frakta lådan betydligt lägre jämfört med en hästtransport. 
Transportlådan med fasomvandlingsmaterial gör det dock möjligt att undvika transporter med aktiv 
kylning, vilket kostar betydligt mer pengar.  

Lådans material är av ofarliga material vilket är viktigt ur både social- och miljöaspekt då lådan 
kommer att fraktas mellan olika platser och hanteras av flera människor. Eventuellt spill av 
fasomvandlingsmaterialet är ofarligt att komma i kontakt med och påverkar inte miljön negativt [15]. 
Frigolitlådan som är tillverkad av plast kan efter sin livstid återvinnas[17]. 
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5. Slutsatser och framtida arbete 

Här presenteras de slutsatser som erhållits från resultaten och förslag på framtida arbete diskuteras. 

5.1 Praktikalitet 
Lådan är enkel att packa och förbereda. Kylklamparna förvaras i frys innan transport, resterande 
komponenter i lådan förvaras i rumstemperatur. Ytterlådans storlek är utformad så att kylklamparna 
får exakt passning. Mellan kylklamparna och den inre lådan där behållarna ligger, är utrymmet 
anpassat för att få in PCM-arken. De enkla förberedelserna i form av frysning av isklampar och den 
intuitiva packningen av lådan underlättar för användaren, vilket kan leda till att kritiska fel undviks. 
En låda som inte blir skadad under transporten är enkel att återpacka för flera transporter. 

5.2 Lådans ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet 
Materialen som ingår i förpackningen är hållbara och går att återanvända för flera transporter. Skulle 
läckage av PCM eller is ske är det varken farligt för miljö eller individ. Frigolitlådan som är tillverkad 
av plast kan efter sin livstid återvinnas för att utnyttja energin. Den tjocka, yttre frigolitlådan samt de 
övriga lagren fasomvandlingsmaterial ger behållarna ett robust skydd mot yttre, fysiska påfrestningar. 

5.3 Nedkylningsförlopp 
Nedkylningen av behållarna önskades ske under 10 timmar från 20℃ till 5℃. Resultatet visar att det 
tar ca 8 timmar för behållarna att nå den önskade temperaturen.  

5.4 Bevarande av låg temperatur 
Resultaten i avsnitt 4.2 visar att förpackningen klarar de krav på omgivningstemperatur den kan 
utsättas för under transport. I ett transportscenario enligt Figur 7 i avsnitt 4.2 och med en konstant låg 
temperatur enligt Figur 11 i avsnitt 4.4 håller förpackningen temperaturen med marginal. Vid en 
konstant hög omgivningstemperatur på 30℃ enligt Figur 10 i avsnitt 4.4 klarar lådan endast av en 
transporttid på 27 timmar. 

5.5 Teoretiska modellens tillförlitlighet 
Känslighetsanalysen i avsnitt 4.4 redogjorde för hur den teoretiska modellen användes för att 
förbereda lådan för ett lågtemperatursscenario. Laborationernas resultat blev lika den teoretiska 
modellens resultat och tillförlitligheten för lådan kan därmed påstås stämma.  

Nedkylningsförloppet kan med relativt stor säkerhet antas följa verkligheten. Detta har genom alla 
laborationsresultat skett som för den teoretiska modellen. Detta betyder att den teoretiska modellen 
har en godtagbar spegling av verkligheten vad gäller värmeledningen från isen till spermabehållarna. 
De svåraste faktorerna att interpretera från verklighet till teori är värmeförluster från hörn och 
springor. 

5.6 Framtida arbete 
För framtida arbete bör fler empririska tester göras för att förbättra den teoretiska modellen 
ytterligare, i form av mer verklighetsanpassade  felfaktorer. Med en förbättrad teoretisk modell kan 
nya prototyper med helt nya dimensioner tas fram för att jämföra dess prestanda med teorin. En 
finslipad teoretisk modell kan medföra att lådans användningsområden utökas.  

Experiment för att testa lådans kapacitet vid låga omgivningstemperaturer, till exempel 5℃ som gäller 
vid frostfri frakt, skulle förbereda användaren för eventuella problem. Med detta kan lådan anpassas 
för att klara av transporter på vintern, där frysande utomhustemperaturer råder. 
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Bilaga A – Transportscenario 60h 

 

Bilaga B – Teoretisk simulering vid omgivningstemperatur 𝟐𝟕℃ 
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Bilaga C – MATLAB kod 

Observera att laborationsresultatvektorerna (T44lab, T44lab2 och T44lab4) inte står med i MATLAB-
koden. 

clear all; close all; clc 
A1=0.1276;  %AREA NOD 1 i m^3 0.096 
A2=0.0646;  %NOD 2 0.048 
A12=(A1+A2)/2; %MEDELAREA MELLAN 3 OCH 4 
A3=0.0364;  %NOD 3 0.024 
A23=(A2+A3)/2; %MEDELAREA MELLAN 2 OCH 3 
A4=0.01; %NOD 4 
A34=(A3+A4)/2; %MEDELAREA MELLAN 3 OCH 4 
  
Xpcm=0.02; % PCM TJOCKLEK 
Xis=0.03;  % IS TJOCKLEK 
X12=0.05;  %AVSTÅND MELLAN NOD 1 OCH 2 
X34=0.01;  %AVSTÅND MELLAN NOD 3 OCH 4 
  
m2=4.30/4.5;  % MASSA FÖR NOD 2, is.  
m3=7.0/4.5;   % MASSA FÖR NOD 3. 
m4=0.113/4.5; % MASSA FÖR NOD 4 --  4,5 står för 4½ effektiva 
värmeledningssidor 
  
kF=0.035;   % W/(m*K) VÄRMELEDNINGSKOEFF. FÖR FRIGOLIT 
kpcm=0.78; 
kis=2.28;    
  
cp2is=2100;  %J/(kg*K) SPECIFIK VÄRMEKAPACITET. NOD 2 VID FAST FAS 
cp2H2O=4180; %J/(kg*K) SPECIFIK VÄRMEKAPACITET. NOD 2 VID VÄTSKEFAS 
cs2=334000;  %J/kg     LATENTA ENERGIN NOD 2 
  
cp3=3600;    %J/(kg*K) SPECIFIK VÄRMEKAPACITET. NOD 3 
cs3=115714;  %J/kg     LATENTA ENERGIN NOD 3 (Wh*3600/liter)/densitet  
  
cp4=cp2H2O;  %J/(kg*K) SPECIFIK VÄRMEKAPACITET NOD 4. UPPSKATTAS TILL 
VATTEN 
  
%%%%%%%%%%%  ÖVRIGA VARIABLER   %%%%%%%%%%%%% 
Q2=[]; %ENERGI ÖVERFÖRT TILL NOD 2 
Q3=[]; %ENERGI ÖVERFÖRT TILL NOD 3 
E2=0;  %KVOT FÖR FASOMVANDLING VID NOD 2 
E3=0;  %KVOT FÖR FASOMVANDLING VID NOD 3 
t21=0; %TID DET TAR FÖR ISEN ATT VÄRMAS TILL 0 GRADER 
t22=0; 
t31=0; %TID DET TAR FÖR PCM ATT KYLAS TILL 5 GRADER 
T44=[]; 
T33=[]; 
T22=[]; 
SQ2=0; 
SQ3=0; 
c1=0; 
c2=0; 
c3=0; 
c4=0; 
c5=0; 
c6=0; 
E3=-0.000001; 
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dd=[]; 
B=[]; 
 
t=55*3600;  %Totala tidsförloppet 
tt=60;  %Tidsintervall för stationära förloppet 
  
%%%%STARTTEMPERATURER%%%% 
T1=24.5; 
T2=-18; 
T3=20; 
T4=21.77; 
 
 
%FELFAKTORER 
Rk=1.8;       % Kompensationskonstant som ersätter Termiska 
kontaktresistansen....  
            % EVENTUELLT KOMPENSERAS DETTA TILLSAMMANS MED ÖVRIGA 
VÄRMEFÖRLUSTER 
R34=Rk;     % TERMISK RESISTANS-KOMPENSATION FÖR GLIPOR OSV. 
  
if (24.49<T1)&&(T1<24.51) 
    Fis=0.24*(cs2*m2)/(1e+3); 
elseif (9.9<T1)&&(T1<10.1) 
    Fis=1.2*(cs2*m2)/(1e+3);  %Denna felfaktor är för ett scenario med 
massais=3.6kg massapcm=6.6kg 
elseif (25<T1)&&(T1<29) 
    Fis=(0.24+.11*(T1-24.5))*(cs2*m2)/(1e+3); %För att välja felfaktor för 
mellan 25 och 30 grader. 
elseif (29.9<T1)&&(T1<30.1)    
    Fis=0.85*(cs2*m2)/(1e+3); 
end 
 
for i=1:tt:t 
    %VÄRMELEDNING TILL NOD 2 (IS) 
    if T2<0 
        kis=2.28; 
q12i=-kF*A12*(T2-T1)/X12; 
Q2ai=tt*q12i; 
q23i=(T3-T2)/(Xpcm/(kpcm*A3)+Rk+(Xis/(kis*A2)));       % HÄR KOMMER 
EMPIRISKA TERMISKA KONTAKTRESISTANSEN ATT INFÖRAS 
Q2bi=tt*q23i; 
Q2i=Q2ai+Q2bi; 
T2=T2+(Q2i/(cp2is*m2)); %TEMPERATURÄNDRINGEN FÖR ISEN 
c1=c1+1; 
T22=[T2 T22]; 
  
    elseif E2<1 
        T2=0; 
        kis=2.28-1.7*(E2); %-1.7*(E2) 
q12i=-kF*A12*(T2-T1)/X12; 
Q2ai=tt*q12i; 
q23i=(T3-T2)/(Xpcm/(kpcm*A3)+Rk+(Xis/(kis*A2)));       % HÄR KOMMER 
EMPIRISKA TERMISKA KONTAKTRESISTANSEN ATT INFÖRAS 
Q2bi=tt*q23i; 
Q22i=Q2ai+Q2bi; 
Q2=sum(Q22i)+Fis; 
SQ2=SQ2+Q2; 
E2=(SQ2/(cs2*m2));   %NÄR KVOTEN =1 HAR ISEN SMÄLT 
c2=c2+1; 
T22=[T2 T22]; 
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Fis22=[Fis Fis22]; 
           
    else 
        kis=0.58; 
q12i=-kF*A12*(T2-T1)/X12; 
Q2ai=tt*q12i; 
q23i=(T3-T2)/(Xpcm/(kpcm*A3)+Rk+(Xis/(kis*A2)));       % HÄR KOMMER 
EMPIRISKA TERMISKA KONTAKTRESISTANSEN ATT INFÖRAS 
Q2bi=tt*q23i; 
Q2i=Q2ai+Q2bi; 
T2=T2+(Q2i/(cp2H2O*m2)); %TEMPERATURÄNDRINGEN FÖR VATTNET 
c3=c3+1; 
T22=[T2 T22]; 
end 
       
%VÄRMELEDNING TILL NOD 3 (PCM) 
    if T3>5 
        kpcm=0.59; 
q23=(T2-T3)/(Xpcm/(kpcm*A3)+Rk+(Xis/(kis*A2)));                                
% HÄR KOMMER EMPIRISKA TERMISKA KONTAKTRESISTANSEN ATT INFÖRAS 
Q3a=tt*q23; 
q34=(T4-T3)/(X34/(kF*A34)+R34); 
Q3b=tt*q34; 
Q3=Q3a+Q3b; 
T3=T3+(Q3/(cp3*m3));   %TEMPERATURÄNDRINGEN FÖR PCM'ET 
c4=c4+1; 
T33=[T3 T33]; 
    else 
if -1<E3  
    T3=5; 
    kpcm=0.59-0.19*(E3); %+0.19*(E3) 
q23=(T2-T3)/(Xpcm/(kpcm*A3)+Rk+(Xis/(kis*A2)));       % HÄR KOMMER 
EMPIRISKA TERMISKA KONTAKTRESISTANSEN ATT INFÖRAS 
Q3a=tt*q23; 
q34=(T4-T3)/(X34/(kF*A34)+R34); 
Q3b=tt*q34; 
Q3=Q3a+Q3b; 
Q3=sum(Q3); 
SQ3=SQ3+Q3; 
E3=((SQ3)/(cs3*m3));       %KVOT =-1 SÅ HAR PCM'ET FRYSTS 
c5=c5+1; 
B=[E3 B]; 
T33=[T3 T33];  
if E3>0 
    E3=-1.1; 
end 
else                               % OM PCM'ET KYLS FÖR MYCKET KOMMER 
TEMPERATUREN ATT SÄNKAS 
    kpcm=0.78; 
q23=(T2-T3)/(Xpcm/(kpcm*A3)+Rk+(Xis/(kis*A2)));       % HÄR KOMMER 
EMPIRISKA TERMISKA KONTAKTRESISTANSEN ATT INFÖRAS 
Q3a=tt*q23; 
q34=(T4-T3)/(X34/(kF*A34)+R34); 
Q3b=tt*q34; 
Q3=Q3a+Q3b; 
T3=T3+(Q3/(cp3*m3));    %TEMPERATURÄNDRINGEN FÖR PCM 
c6=c6+1; 
T33=[T3 T33]; 
end 
    end 
    %VÄRMELEDNING TILL NOD 4 (Sprutor) 
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E4=-q34*tt; 
T4=T4+(E4/(cp4*m4)); 
T44=[T4 T44]; 
end 
  
if (24.49<T1)&&(T1<24.51) 
  plot([t:-tt:1]./3600,T44,'k') 
hold on 
plot([1:1:3249]./60,T44lab2) 
  
elseif (9.9<T1)&&(T1<10.1) 
  plot([t:-tt:1]./3600,T44,'k') 
hold on 
plot([1:1:2333]./60,T44lab4) 
  
elseif (25<T1)&&(T1<29) 
    plot([t:-tt:1]./3600,T44,'k') 
     
elseif (29.9<T1)&&(T1<30.1)    
   plot([t:-tt:1]./3600,T44,'k') 
hold on 
plot([1:1:2952]./60,T44lab) 
  
end 
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