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Abstract 

 

To avoid damage during the transportation of temperature sensitive products a package that 

can hold the temperature within a certain range is required. The ambient temperature can vary 

greatly during a journey and it is important that the package can cool passively without being 

influenced too much by the environment. A typical application for this type of packages is in 

healthcare for the transportation of medicine, organs and other biological products. 

The problem that this report addresses is to develop such a package for stallion semen that can 

be sent with PostNord AB. The sperm needed to first be cooled from room temperature to 5°C 

during ten hours before it should be held at this temperature for another 24 hours. To solve 

this, a combination of insulation and phase change material, which has the capacity to store 

energy that enables a constant temperature to be maintained for a long time, was used. The 

temperature variations during a 34 hours span could then be estimated using heat transfer 

calculations. This became the base for the design of a prototype that was tested three times 

under different circumstances. 

The results from the tests yielded a difference of about ± 2°C storage temperature to the target 

value of 5°C and a cooling rate that was 1-3 hours too fast which means that the package did 

not achieve all the goals but the package was small enough to be sent with postal service. The 

cooling was slower than 20 minutes and the temperatures after that was around 5-8°C, which 

means that the package should according to the literature study cope in scenarios similar to 

the ones tested.  

To validate the package additional tests is required to know if the package can handle a winter 

scenario for example and to calculate the correct amount of packing. 

  



 

 

Sammanfattning 

 

Vid transport av temperaturkänsliga produkter krävs en förpackning som klarar av att hålla 

temperaturen inom ett visst intervall så att innehållet inte skadas. Omgivningstemperaturen 

kan variera mycket under en transport och det är viktigt att förpackning kan kyla passivt utan 

att påverkas för mycket av omgivningen. Ett typiskt användningsområde för denna typ av 

förpackningar är inom sjukvård för transport av läkemedel, organ och andra biologiska 

produkter.  

Problemet som denna rapport behandlar är att ta fram en sådan förpackning för hingstsperma 

som skulle kunna skickas med posten. Sperman behövde först kylas ned från rumstemperatur 

till 5°C under tio timmar innan den skulle hållas vid denna temperatur i ytterligare 24 timmar. 

För att lösa detta användes en kombination av isolering och fasomvandlingsmaterial vars 

egenskap att lagra energi gör att en konstant temperatur kan hållas under en längre tid. Med 

hjälp av värmeöverföringsberäkningar kunde sedan en uppskattning för temperaturförloppet 

under 34 timmar tas fram. Detta blev grunden till dimensioneringen av en prototyp som 

testades tre gånger under olika omständigheter.  

Resultatet från testerna gav en skillnad på ca ±2°C i lagrings temperatur mot målvärdet på 

5°C och en kylningshastighet som var ca 1-3 timmar för snabb vilket gjorde att förpackningen 

inte uppnådde alla målen men den var tillräckligt liten för att kunna skickas med posten. Då 

kylningen inte sker snabbare än 20 minuter och vid temperaturer kring 5-8°C bör lådan enligt 

litteraturstudien klara sig i scenarion liknande det som testats.  

För att validera förpackningen krävs ytterligare tester för att se om förpackningen klarar t.ex. 

ett vinterscenario och för att beräkna fram rätt mängd packning. 
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Nomenklatur 

 

Benämning   Tecken  Enhet 

Fasomvandlingsmaterial  PCM  

Artificiell insemination  AI 

Fryst artificiell insemination FAI 

Färsk artificiell insemination TAI 

Aircontainer Package Systems APS 

Expanderad polystyren  EPS 

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU 

Värme   Q (J) 

Specifik värmekapacitet   CP (J/kg K) 

Entalpi   h (J/kg) 

Temperaturskillnad  ΔT (K) 

Omgivningstemperatur     (K) 

Värmeledningstal  k (W/m K)  

Längd   L (m) 

Bredd   B (m) 

Höjd   H (m) 

Area   A (m
2
) 

Densitet   ρ (m
3
/kg) 

Massa   m (kg) 

Tid   t (s) 

Latent värme   λ (J/kg) 

Formfaktor   S (m) 

Formfaktor för hörn  Shörn (m) 

Formfaktor för kanter  Skant (m) 

Materialtjocklek  Δx (m) 
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1 Litteraturstudie 

Temperaturen kan variera mycket under transport, det kan vara stor skillnad från natt till dag, 

från sommar till vinter och från lastbil till flygplan och det kan ge betydande skillnad i 

kvalitet hos produkter som är temperaturkänsliga.
[1] 

På grund av detta har det skapats en 

marknad för förpackningar som kan klara av att transportera produkter så som organ, blod, 

läkemedel och mat.
[2]

 En vanlig lösning på detta problem, som används när massan på 

innehållet är så pass liten att extern kylning inte går att motivera, är att använda isolerade 

förpackningar packade med kylmedel.
[2]

  

Isoleringens uppgift är att minska omgivningstemperaturens påverkan och reducera 

värmeöverföringen in i lådan. Som isolering används ofta olika hårda EPS (frigolit) eller 

vakuumpaneler.
[3]

 Vakuumpaneler är dyrare än vanlig frigolit men också bättre isolatorer 

vilket gör dem platseffektivare.
[4]

 Det finns även bra miljövänliga alternativ. Allt ifrån 

lammull och halm till jord och sågspån kan användas som isolatorer och även om de inte har 

fullt lika bra isoleringsförmåga har de fördelar som att de är ofarliga, behöver lite energi för 

att arbeta och är helt återvinningsbara.
[5]

 

Kylmedlen är till för att kyla ner produkten från omgivningstemperatur till en mer optimal 

temperatur. Tidigare var det vanligt att paketen packades med torris (koldioxid i fast form) 

eller kylgeler.
[6]

 Dock fanns det risk för att produkterna frös och skadades. Nu har det blivit 

vanligare att använda syntetiska kylmedel. Dessa kan hålla produkter vid högre temperaturer 

och undvika att iskristaller bildas, alltså påbörjad frysning.
[7]

 

Det är vanligast att skicka temperaturkänsliga paket med posten då det är lättillgängligt och 

ekonomiskt. Detta gör att förpackningen måste hålla sig inom de restriktioner som posten har 

för paket. För att kunna skicka paket utan extra kostnad så måste paketet ha dimensioner som 

är mindre än 150 cm lång, 70 cm hög, 115 cm bred och en totalvikt mindre än 31,5 kg.
[8]

 

APS är ett av alla de företag som specialiserat sig på att säkerställa transporter av 

temperaturkänsligt material, GB glass är ett annat. Fler konkurrenter har sedan kommit in på 

marknaden med egna varianter på liknande förpackningar och idag finns många småföretag 

som sysslar med transport av temperaturkänsliga produkter. 

 

1.1 Konstgjord sädesöverföring 

Idag har hästsporten stor omsättning och i och med detta har man har insett en stor ekonomisk 

fördel i att avla fram så bra hästar som möjligt. Många vill avla från en specifik hingst med 

högt anseende och därför har AI också blivit vanligt då det är för komplicerat och kostsamt att 

frakta hästarna till en annan gård.
[9]

 Istället paketeras sperman i lådor och skickas med posten 

till de olika gårdarna. Några stora fördelar med AI är att det leder till mindre risk för skador 

på häst och skötare samt minskad smittspridning djuren emellan.
[10]  

Det finns två typer av AI, en med fryst sperma (FAI) och en med kyld (TAI). En fördel med 

FAI är att den är lättare att transportera gentemot TAI som är mycket känsligare för 

temperaturändringar. Dock har den frysta sperman ofta sämre kvalitet än den färska och 

därför har det gjorts mycket forskning kring hur TAI kan optimeras.
[11]
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Vid TAI är det viktigt att innehållet i förpackningen inte kyls för snabbt.
[12] 

Det är dessutom 

viktigt att den hålls mellan 5-8°C, blir det lägre finns risk att spermierna fryser och blir det 

högre ökar bakteriebildningen vilket också kan skada spermierna men även stoet som 

insemineras.
[11]

 I sperman finns naturliga bakterier och dessa behandlas med antibiotika men 

om bakteriekulturen är för stor krävs större mängd antibiotika vilket kan leda till resistenta 

bakterier och i längden skada både djur och människor. Det finns hingstsperma som inte 

klarar att kylas till 5°C utan klarar sig bättre vid högre temperaturer och i t.ex. Frankrike kyls 

sperman till 15°C i största utsträckning.
[1]

 

För att få en djupare inblick i branschen gjordes ett studiebesök på Lövsta Seminstation, ett 

stuteri i Upplands Väsby. Där visade veterinären Kerstin Darenius runt och berättade hur 

hanteringen och transporten av kyld sperma sker idag. Den förpackning som hon tyckte 

fungerade bäst var Equitainer som klarade långa transporter. Den användes flitigt under 70- 

och 80-talet men då lådorna sällan returnerades blev det för dyrt att köpa in nya så därför 

tvingades de på 90-talet övergå till Salsbros frigolitlådor. Dessa används än idag men anses 

både vara för stora, svåröppnade och smutsiga då de återanvänds för många gånger.  

Det största problemet som Kerstin ansåg att branschen hade var att sperman kyldes ned för 

snabbt, ofta tog det mindre än 20 minuter. Detta skadadar fetter i spermiemembranen och det 

skulle gärna ta åtminstone en timme att nå 5-8°C för att dessa skulle klara sig bättre. Att hålla 

kyltemperaturen under frakten var däremot inte lika kritiskt utan ansågs fungera tillräckligt 

bra. 

I Sverige går i regel hanteringen till på följande vis. Vid ejakulation har hingstsperman en 

temperatur på 33°C. Den samlas in och blandas med en spädningsvätska och får sedan stå ca 

30 minuter för att nå rumstemperatur. Inom en timme packas en låda med 1-3 sprutor á 20-22 

ml sperma tillsammans med en kylklamp ovanpå och en skiva isolering emellan, se figur 1.1.  

 

 

     Figur 1.1 Packning av Salsbros frigolitlåda 

 

Lådan skickas tidigt på morgonen med expressbud och är förhoppningsvis framme inom 34 h. 

Det är vanligt att det behövs mellan 1-4 sändningar innan en befruktning sker och under 

brunsten insemineras vanligen stoet varannan dag under en veckas tid då det är svårt att veta 

när stoet verkligen är mottaglig. Utomlands går det till på liknande vis men ofta används 
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istället mindre provrör med högre koncentration motila spermier, dvs. som lever och simmar. 

Se figur 1.2 för de olika typerna av provrör.
[11] 

 

Figur 1.2 
 Internationellt standardprovrör till vänster och svenskt till höger 

 

Kostnaderna för TAI varierar och beror av flera faktorer. Den som beställer TAI kan få olika 

garantier. Den vanligaste garantin är 90 dagars dräktighet och betyder att om stoet skulle få 

missfall inom den tiden garanteras nytt utskick av sperma. Ett annat alternativ är garantin om 

levande föl och då gäller samma garanti som ovan men alltså under hela dräktigheten. I tabell 

1.1 nedan listas några av de kostander som berör TAI och grundar sig på uppgifter från Lövsta 

Seminstation.
[13]

 

 

Tabell 1.1 Prislista Lövsta Seminstation 

Förpackning Equitainer 1 000 kr 

Förpackning Salsbro 100 kr 

Expressbud (vardagar) 350 kr 

Tidningstjänst (helg) 1 000 kr 

Seminavgift* 4 000 kr 

Språngavgift** 1000 - 9000 kr 

Levande föl 6 000 kr 

 90 dygns dräktighet 2000 - 13000 kr 

* Veterinär- och stationskostnader  

** Start- och hingstavgift 
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1.2 Fasomvandlingsmaterial 

Ett bra alternativ för att packa temperaturkänsliga produkter är att använda 

fasomvandlingsmaterial. Med fasomvandlingsmaterial menas att materialet byter fas, t.ex. 

från fast till flytande form, och under omvandlingen lagras värme latent vilket gör att 

temperaturen inte ändras i materialet. PCM finns i naturen i form bland annat vatten men det 

går också att ta fram andra PCM som är bättre lämpade för vissa scenarion då de har skilda 

egenskaper som t.ex. en andra smälttemperaturer.
[14] 

Denna egenskap att kunna byta fas kan utnyttjas på så vis att en produkt som packas med 

PCM kan hållas vid samma temperatur som PCM:ets smälttemperatur under tiden som 

fasomvandlingen sker. Produkten påverkas även mindre av en varierande 

omgivningstemperatur då PCM:et kan lagra en del av den tillförda energin från 

omgivningen.
[7]

 

Att använda andra PCM istället för is vid latent värmelagring har flera fördelar. Den främsta 

fördelen är att produkten som skall kylas helt enkelt inte är tänkt att hållas vid 0°C utan vid en 

annan temperatur och då är det bra att kunna välja ett PCM som har en smälttemperatur vid 

den önskade temperaturen istället. Vissa PCM har högre volymetrisk lagringstäthet än vatten 

vilket gör dem mer platseffektiva.
[14]

 Detta gör att förpackningarna kan göras mindre vilket i 

sin tur leder till minskade fraktkostnader.  

Om en produkt ska transporteras vid en högre temperatur än 0 och packas med kylklampar 

måste förpackningen ha ett visst värmeläckage för att höja temperaturen. Detta åstadkoms 

genom att lämna en del glapp mellan kylklamparna. Denna åtgärd medför dock att 

temperaturen i lådan blir mer beroende av omgivningstemperaturen och att temperaturen inuti 

lådan varierar i olika delar. Ett sådant test har APS gjort i en klimatkammare och visas i figur 

3.1 nedan där de färgade graferna under omgivningstemperaturen är olika mätpunkter i 

lådan.
[7]

 

                   Figur 1.3 Temperaturvariation med packis.
[7] 
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Samma test har även gjorts för en förpackning packad med PCM, som har en smälttemperatur 

vid 5°C, vilket framgår i figur 1.4 nedan. Produktens temperatur är stabilare och håller sig 

omkring PCM:ets smälttemperatur och detta beror på att PCM:et har packats helt omslutande 

utan läckage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figur 1.4 Temperaturvariation med PCM .[7] 

 

Det finns tre vanligt förekommande typer av PCM: 

 organiska - paraffin och fettsyror 

 oorganiska – olika salthydrater  

 eutektiska PCM. 
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I tabell 1.2 nedan listas några av de för- och nackdelar som finns med de olika typerna av 

PCM:en.
[14] 

 

Tabell 1.2 För- och nackdelar med olika PCM
[14]

 

PCM Organiskt Oorganiskt Eutektiskt 

Fördelar 

● Låg kostnad  ● Måttlig kostnad ● Skarp smältpunkt 

    (120 Euro/kWh)(Ribbe-     (130 Euro/kWh) (Julin, 2008) ● Stor volymetrisk  

     rink, 2009)     (Ure, 2008)     lagringstäthet 

● Självkärnbildande ● Stor volymetrisk lagrings-   

● Kemiskt inert och stabil     stäthet (180-300 MJ/m3)   

● Ingen fasseparation ● Hög värmeledningsförmåga   

● Återvinningsbar     (0,6 W/mK)   

● Finns i stort ● Ej brandfarligt   

    temperaturintervall ● Låg volymförändring   

Nackdelar 

● Brandfarligt ● Underkylning ● Begränsad 

● Låg värmelednings- ● Fasseparation     tillgänglighet 

    förmåga (0,2 W/mK) ● Korrosion av inneslutande   

● Låg volymetrisk lagrings-     material   

    täthet (90-200 MJ/m3)     

      

 

 

På marknaden finns idag olika förpackningslösningar med PCM. Det finns isolerande PCM-

filtar som produkten lindas in i. Det finns även PCM-paneler som kan byggas ihop till önskad 

storlek.
[15]

 Det finns till och med en så kallad Greenbox, där både lådan och PCM:et är helt 

gjorda av organiskt nedbrytbart material vilket är ett miljövänligt och hållbart alternativ.
[16]

 

  



8 

 

2 Problemformulering och Mål 

Uppdraget var att i nära samarbete med företaget APS arbeta fram en alternativ lösning på de 

befintliga förpackningar som företaget säljer idag. Förpackningen skulle dimensioneras, 

modelleras för att slutligen testas och valideras. Detta uppdrag skedde i samband med en 

förfrågan som gjorts av SLU som ville ha en förpackning som klarade av att transportera kyld 

hingstsperma utan att dess kvalitet påverkades. Specificerat var att under transporten skulle 

sperman kylas ned under tio timmar från rumstemperatur till 5°C för att sedan hållas där i 

ytterligare ett dygn. Förpackningen skulle även kunna skickas med posten. 

Problemen som finns med hantering av temperaturkänsliga material är många och lösningarna 

ofta komplexa. Nedan följer en sammanställning av de problem som stöttes på under 

projektets början: 

 Vilka dimensioner skulle lådan få ha?  

 Vilka material borde användas? 

 Vilket PCM skulle användas?  

 Hur kunde energier utnyttjas som fanns lagrade i PCM:et? 

 Hur skulle systemet modelleras? 

 Hur skulle test och validering av förpackningen göras? 

 Kunde förpackningen göras återanvändbar eller återvinningsbar? 

 

Genom att se till de problem som behövde lösas kunde sedan önskade resultat och därmed 

målen med projektet sättas. De huvudsakliga målen som sattes var att lådan så bra som 

möjligt både skulle klara av att kyla ned sperman under önskad tid, samtidigt som den skulle 

hållas vid konstant temperatur i ytterligare ett dygn utan att lådan gick utanför de 

storleksrestriktioner posten ställde på paketet. Då sperman skulle fraktas i sprutor som hade 

en bestämd storlek begränsades också lådans storlek inifrån.  

De exakta målen som ställdes på lådan var följande: 

 Under de första tio timmarna av frakten skulle lådan kyla sperman från 20°C till 5°C. 

 Under de följande 24 timmarna skulle den bevara spermans temperatur vid 5°C. 

 Lådan skulle ha en dimension som var mindre än 150 cm * 70 cm * 115 cm. 

 Den skulle rymma 4 sprutor á 18 cm lång * 2,5 cm diameter. 

 Den skulle väga mindre än 31,5 kg.  

 Ta fram en validerad förpackning. 
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3 Metod  

Förpackningen som togs fram skulle testas i en klimatkammare för att validera att den 

uppfyllde de krav som specificerats. För att veta vilka dimensioner den slutgiltiga 

förpackningen skulle ha beräknades värmeöverföringen mellan omgivningen och de olika 

lagren i en förenklad modell av förpackningen med hjälp av MATLAB. Förhållandet mellan 

värmeöverföringen och dimensionerna på förpackningen ledde till lämpliga mått för en 

prototyp som sedan testades och data från mätningarna användes för att ta fram en ny 

förpackning. Beräkningarna var grundade på en del antaganden men ansågs ändå ge en 

tillräckligt god uppskattning på hur värmen skulle ändras i de olika delarna av lådan med 

tiden. 

För att få en enkel visualisering över metoden gjordes en modelleringsöverblick där metoden 

bröts ned i olika delkapitel, se figur 3.1.  

  

  

UTDATA

Resultat och Diskussion

      ● Analysera och diskutera resultat

Slutsats och framtida arbete

      ● Dra slutsatser och föreslå nya test

Praktik

Modellbygge och Validering

      ● Ta fram en prototyp

      ● Testa i klimatkammare

Känslighetsanalys

      ● Ändra parametrar

      ● Beräkna felfaktor

Teori

Ekvationer och Beräkningar

      ● Värmeledning

      ● Shape factors

      ● Latent värme

INDATA

Antaganden och Begränsningar

      ● Grundas på litteraturstudie och 

          problemformulering

Figur 3.1 Modelleringsöverblick 
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3.1 Antaganden och Begränsningar 

Att göra analytiska beräkningar kan ta tid, speciellt om formlerna är många och ger 

komplicerade uttryck. Dessutom kan det skilja sig mycket från teori till verklighet och därför 

görs ofta förenklade modeller och avgränsningar i beräkningarna.  

Ett antagande som gjordes var att det bara sker värmeledning i förpackningen. Alltså har 

konvektionen mellan omgivningen och utsidan av förpackningen försummats, likaså 

konvektionen mellan luften inuti lådan och de förpackade sprutorna. Även strålning har 

försummats då de verkande temperaturerna är under 30°C och därför inte är tillräckligt höga 

för att få någon större strålningseffekt.
[17]

 Det har även antagits att temperaturen på insidan av 

varje lager i förpackningen har samma temperatur som utsidan på lagret innanför, där har 

eventuell luft mellan lagren försummats då avståndet dem emellan är litet. I de första 

beräkningar som gjordes antogs det för enkelhetens skull att förpackningen hade en kubisk 

form då symmetrin gör att värmeöverföringen blir lika stor från alla håll, samt att 

omgivningstemperaturen var konstant. Då sperman har liknande värmeegenskaper som 

lättmjölk, som till största del består av vatten, har vatten använts i tester och beräkningar.
[11]

 

En ytterligare begränsning var att förpackningen skulle uppfylla postens restriktioner för 

packet.  
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3.2 Ekvationer och Beräkningar 

De första beräkningarna gjordes med parametrar från bilaga 1 för en endimensionell 

värmeledningsmodell och sedan superponerades beräkningen för sex sidor för att få fram den 

totala värmeöverföringen för en förpackning formad som en kub.  

Först användes Fouriers värmeledningsekvation enligt formeln 

 ̇       
  

  
  (1) 

där värmen leds genom lagren i förpackningen, se figur 3.2 nedan. 

Notera att värmeriktningen kan skifta då värmen alltid leds från varmt till kallt och 

temperaturen i de olika lagren kan variera.  

 

 

 

                   Figur 3.2 Värmeledning genom väggar 
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Därefter så korrigerades denna formel m h a så kallade formfaktorer (se figur 3.3) för att lägga 

till den värmeövergången som leds genom kanter och hörn, och som inte innefattas av 

ekvation 1, med formeln  

 ̇           (2) 

där   

                            (3) 

 

 

Figur 3.3 Formfaktorer för hörn och kanter[18]
 

 

Sedan multiplicerades värdet från ekvation 2 med 3600 för att få reda på hur mycket energi 

som överförts mellan respektive lager under ett entimmes intervall. 

    ̇       (4) 

På detta sätt kunde temperaturen lager för lager räknas ut för att tillslut beräkna sprutornas 

temperatur innerst i lådan. 

För lagren med PCM och is överförs värme både inifrån och utifrån vilket ledde till att 

skillnaden i ingående energi och utgående energi behövde beräknas 

                (5) 
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Beroende på vilken temperatur materialet har kan denna energiändring antingen leda till en 

temperaturändring i materialet, så kallad sensibel värme, eller gå åt till att fasomvandla 

materialet och då sker ingen temperaturändring, vilket kallas latent värme, se figur 3.4.  Den 

latenta värmen togs för isen fram med formeln 

       (6) 

och den sensibla värmen med formeln 

                (7) 

 

 

            Figur 3.4 Beteende hos ett fasomvandlingsmaterial 

 

  

Latent värme Sensibel värme 
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Temperatur 
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APS hade PCM:et ClimSel C7 till hands och därför gjordes motsvarande beräkningar till 

ekvation (6) och (7) också för detta PCM, men då PCM:et inte har någon specifik 

smälttemperatur beräknades temperaturändringen med hjälp av formeln 

            (8) 

Där entalpin (h) togs från en graf
[18]

 omgjord till ett stapeldiagram, se figur 3.5. 

 

 

               Figur 3.5 Entalpidiagram för ClimSel C7  

 

När alla värden på värmeöverföringen under en timme var fastställda räknades de nya 

temperaturerna för respektive lager fram vilket ledde till nya indatavärden. Detta itererades 

sedan 34 gånger för att få variationen under hela tidsintervallet. Denna variation kunde 

utvärderas grafiskt genom att ändra parametrar så som tjocklek på lagren och geometri på 

förpackningen tills det önskade resultatet närmades. 
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3.3 Modellbygge och Validering 

När preliminära dimensioner för förpackningen hade beräknats inleddes byggandet av en 

första prototyp. De beräknade lagertjocklekarna, som presenteras i tabell 3.1, ledde till att 

lådan skulle vara 30 cm * 30 cm * 35 cm. Först sågades utsidan av förpackningen fram ur 

plattor av EPS med en så kallad trådsåg. Sedan limmades alla delarna förutom locket ihop 

med foglim. När ytterdelen var klar packades denna med kylklampar längs dess insidor och 

innanför klamparna lades ett lager med påsar som innehöll PCM. Sedan lades två stycken 

provrör med vatten som skulle symbolisera sprutorna, dessa var inlindade i två extra påsar 

PCM för att hålla en central position, se packningsschema i bilaga 2. 

Den packade prototypen testades vid tre olika scenarion i en klimatkammare vid institutionen 

för energiteknik på KTH. Termoelement tejpades fast i ett flertal punkter i lådan och 

kopplades till en dator för att mäta temperaturen i de olika delarna och hur de ändras med 

tiden. Första testet genomfördes i rumstemperatur under 34 h, det andra testet gjordes med 

samma packning och tidslängd fast i en klimatkammare där omgivningstemperaturen 

varierade mellan varmt och kallt. 

I det tredje testet fick lådan sedan stå i samma varierande omgivningstemperatur som i test 2 

men packad med fler kylklampar. Specificerad information om de tre testen presenteras i 

tabell 3.1 nedan. 

 

Tabell 3.1 Varierande parametrar för de olika testerna 

 

  

  

Isolering Is PCM 
tjocklek 

(cm) 
temperatur  

(°C) 
tjocklek 

(cm) 
vikt 
(kg) 

temperatur 
(°C) 

tjocklek 
(cm) 

vikt 
(kg) 

temperatur 
(°C) 

Test 1 5 rumstemperatur 2 2,7 0 3 4,2 10 

Test 2 5 varierande 2 2,7 0 3 4,2 10 

Test 3 5 varierande 2 3,2 0 3 4,2 10 
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3.4 Känslighetsanalys 

När en modell tas fram är det viktigt att en känslighetsanalys görs för att uppskatta hur 

mycket modellen kan skilja sig från verkligheten. För att få en bild av hur resultatet kan 

påverkas av olika faktorer, så som slarvig packning mm, beräknades sprutans temperatur på 

nytt men med varierande parametervärden för att testa tänkta scenarion.   De värden som 

varierades var omgivningstemperaturen, starttemperaturen på PCM:et och massan på PCM:et. 

Känslighetsanalysen presenteras i figur 3.6, 3.7 och 3.8. 
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4 Resultat och Diskussion 

I detta kapitel ingår resultaten från känslighetsanalysen och de tester som gjorts.  

4.1 Utvärdering av känslighetsanalysen 

I figur 4.1 visas hur sprutornas temperatur varierar med olika omgivningstemperaturer. Av 

grafen framgår att sprutornas temperatur inte påverkas avsevärt av omgivningen då det endast 

skiljer 2°C med 20°C skillnad mellan det största och minsta parametervärdet. Då det var krav 

på att förpackningen skulle klara en transport på 34 timmar gjordes endast simuleringar inom 

det tidsintervallet. Därför framgår det inte i grafen hur länge sprutorna håller sig inom de 

tillåtna temperaturgränserna.  

 

 

Figur 4.1 Sprutornas temperatur med varierande omgivningstemperatur 
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I en andra känslighetsanalys varierades istället PCM:ets massa för att se hur mycket PCM:et 

inverkade på sprutornas temperatur. Massan varierades mellan 1-3 kg och i figur 4.2 visas hur 

sprutornas temperatur påverkas. I figuren framgår att den heldragna kurvan skiljer sig från de 

två andra kurvorna då denna håller sig vid 4°C och de andra vid 6°C. Detta kan tyda på en 

brist i modellen och därför bör resultatet tolkas med försiktighet.  

 

 

Figur 4.2 Sprutornas temperatur med varierande massa på PCM 
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I en tredje analys varierades istället PCM:ets starttemperatur för att illustrera att temperaturen 

vid packning kan variera från gång till gång. I figur 4.3 visas hur sprutornas temperatur 

varierar med PCM:ets starttemperatur. I denna simulering är det, till skillnad från de andra 

analyserna, stor skillnad på sprutornas temperatur med varierande parametrar. Detta tyder på 

att starttemperaturen på PCM:et har en viktig roll i optimeringen av förpackningen. 

 

Figur 4.3 Sprutornas temperatur med varierande temperatur på PCM 
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4.2 Utvärdering av testerna 

Resultaten från de olika testerna som gjordes har tolkats i grafer där kurvorna visar hur 

temperaturen varierar under tidsförloppet. Dessa kurvor har ställts mot varandra för att 

tydliggöra skillnaden i de olika mätpunkterna i lådan.  

I figur 4.4 nedan så presenteras hur temperaturen varierar mellan mätpunkterna på insidan av 

isoleringen i test 1. Det syns att det är en stor skillnad i lådan där det är varmt uppe och kallt 

nere. Detta kan bero på att kylklamparna inte var anpassade efter lådans mått vilket ledde till 

ett tomt utrymme i övre delen av lådan. För att fylla tomrummet kunde fler klampar packas 

men det hade inneburit en risk för att provrören blivit för kalla. Det kan även bero på att 

locket sitter på ovansidan som gör att det blir ytterligare skarvar där. För att minska denna 

skillnad i lådan kan måtten på packningen anpassas så att de ligger kant i kant och det går 

även att tillverka hela isoleringen i ett stycke så att det inte finns några springor.  

 

 

Figur 4.4 Temperaturvariation i ytterlagret i test 1 
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På grund av denna variation i höjdled valdes mätpunkterna som var placerade på sidan för att 

kunna illustrera tendenser av hur temperaturen varierade mellan lagren i lådan på ett bättre 

sätt. Som man kan se i figur 4.5 når provrören 5°C något snabbare än 10 timmar och sedan 

håller de sig runt 4°C i 24 timmar. Detta kan ha flera orsaker, bl.a. kan lådan ha packats med 

kylklampar som är kallare än de i beräkningarna vilket också skulle förklara att det tog lång 

tid för isen att smälta. Det kan också vara på grund av att vattnet inte har samma 

värmeegenskaper som sperman och helt enkelt påverkas annorlunda än vad sperman skulle 

gjort. I figur 4.1 tenderar de olika graferna att vika av ungefär samtidigt efter 3 timmar men 

med en liten fördröjning för varje pålagt lager. Med hjälp av denna notering kan man enklare 

påverka när sprutorna ska nå 5°C genom att analysera när de andra graferna viker av. T.ex. 

kan man ändra tjocklekarna eller ändra starttemperaturerna på de olika lagren och få en bättre 

förståelse för hur man kan variera parametrarna istället för att bara testa sig fram tills 

sprutorna når rätt temperatur.  

 

 

Figur 4.5 Test 1 - Rumstemperatur 
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Eftersom det första testet gav ett resultat som låg nära målet så användes samma prototyp och 

packning i test två. Resultatet från test 2 framgår i figur 4.6. I grafen syns det tydligt att 

sprutorna aldrig nådde 5°C utan sjönk till 7-8°C på ca 5 timmar och höll sig kring detta resten 

av testet. Detta kan bero på att PCM:et C7 har en smältpunkt runt den temperaturen och om 

istället t.ex. RT5 från Rubitherm hade använts som har en smälttemperatur vid 5°C hade 

sprutorna kanske bevarats vid en bättre temperatur. Det går också att se att isen smälter 

ganska snabbt när temperaturen höjs i början av testet vilket gör att PCM:et och i sin tur 

sprutorna inte kyls tillräckligt. Om förpackningen hade haft bättre isolering eller packats med 

mer eller kallare kylklampar hade detta kanske inte skett. Då det var svårt att göra en låda 

med bättre isolering och eftersom temperaturen i en frys är konstant packades lådan i nästa 

test med fler kylklampar för att sänka temperaturen och på så vis se om ett bättre resultat 

kunde nås.  

 

 

Figur 4.6 Test 2 - Varierande omgivningstemperatur 
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I det tredje testet blev resultatet, som går att se i figur 4.7, liknande det i test 2 fast sprutorna 

kyldes lite för mycket så temperaturen blev för låg. Det verkar däremot som att omgivningen 

inte har så stor påverkan på förpackningen så länge det inte är extrema temperaturer. 

Sprutornas temperatur håller sig stabilt och inte förrän efter drygt 30 timmar smälter isen och 

då vid en omgivningstemperatur på 35°C. 

 

Figur 4.7 Test 3 - Varierande omgivningstemperatur 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30

te
m

p
e

ra
tu

r 
[°

C
] 

tid [h] 

Test 3 omgivning

pcm spruta sida

is pcm sida

iso is sida

Spruta



24 

 

I figur 4.8 illustreras hur sprutornas temperatur varierar vid de olika testen. Det verkar vara så 

att ett antal kylklampar som är mellan det i test 2 och test 3 skulle ge en lagringstemperatur 

kring 5°C vid samma omgivningsscenario. Sprutorna kyls för snabbt vilket kan påverkas 

genom att packa färre kylklampar men samtidigt öka isoleringen för att de inte ska smälta. 

Det skulle även gå långsammare att kyla sprutorna om de var fler eller om PCM:et hade en 

högre starttemperatur. Det skiljer ca ±2 grader i lagrings temperatur och ca 0-3h i 

kylningshastighet från målet i testen.  

 Figur 4.8 Jämförelse mellan spruttemperatur för test 1, 2 och 3 

 

 

För att lättare se hur förpackningen presterar gentemot målen presenteras data i tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1 Utvärdering av testerna 

  Test 1 Test 2 Test 3 

Kylningstid (h) 8 7 10 
Lagringstid (h) 26 24 23 
Medelvärde på lagringstemperatur (°C) 4,2 7,7 3,1 
Avvikelse från medelvärdet (°C) 0,4 0,34 0,36 
 

Vilket framgår i tabellen varierar temperaturen på sprutan vid olika parametrar vilket gick att 

förutspå med känslighetsanalysen. Precis som i analysen så verkar det som att 

omgivningstemperaturen har en mindre påverkan på sprutornas temperatur än vad packningen 

har. 
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5 Slutsats och framtida arbete 

Förpackningen uppnådde inte de termiska kraven då den skiljde sig från målvärdena i de olika 

testerna med ca ±2 °C i lagrings temperatur och ca 1-3 timmar för snabb i kylningshastighet, 

dock klarar den postens restriktioner med god marginal. Trots detta går det att frakta sperma 

utan större skada så länge kylningen inte sker snabbare än 20 minuter och vid temperaturer 

kring 5-8°C vilket gör att lådan bör klara sig i scenarion liknande det som testats.  

Det skulle krävas ytterligare tester för att se om förpackningen klarar t ex ett vinterscenario 

och för att beräkna fram rätt mängd packning innan den skulle kunna bli validerad. 

Den här lådan med PCM skulle kosta mer än Salsbros lådor men då kostnaderna för att 

inseminera ett sto är så pass högt så är kostnaden i sammanhanget relativt liten plus att en låda 

som presterar bättre skulle kunna kompensera kostnaderna för eventuellt förstört innehåll från 

en dålig låda. 

Det som önskas av kunderna är en förpackning som kyler långsammare och är mindre än 

dagens frigolitlådor samt lättare att hantera. För att göra lådan mer användarvänlig skulle det 

vara bra med någon typ flärp eller urgröpning som skulle göra den enklare att öppna och 

stänga. Det skulle även vara bra med en ställning för sprutorna så att de sitter fast under 

transport. 

För att få en bättre kylning kan man optimera förpackningen genom att i framtiden testa en 

annan form vilket skulle ge en jämnare värmedistribution i lådan, t.ex. med en cylindrisk 

förpackning då påverkan från hörn och kanter skulle reduceras. Dessutom går det att testa 

med andra PCM, bland annat med RT5 från Rubitherm då dess smälttemperatur vid 5°C 

borde passa bättre. För att förbättra isoleringen skulle man kunna tillverka hela höljet i ett 

stycke och på så vis undvika springor.  

Förutom att minska storleken på lådan med optimering går det att göra ännu mindre 

förpackningar om de var dimensionerade för att klara de kortare provrör som används för att 

skicka TAI utomlands istället för de längre sprutor som används i Sverige.  

Idag återanvänds de flesta förpackningarna åtminstone ett flertal gånger. Det är främst 

PCM:et som måste bytas ut då det inte alltid klarar av för många cykler. Ett mer hållbart 

alternativ skulle vara om man använde ett organiskt PCM istället då det kan återanvändas hur 

många gånger som helst.  Det skulle också gå att byta ut EPS-isoleringen mot ett organiskt 

isoleringsmaterial som i kombination med rätt PCM skulle kunna ge en helt organiskt 

nedbrytbar förpackning likt den Greenbox har. 

Även om PCM kan vara ett bra alternativ till kylklampar finns det en del utmaningar med att 

använda dem i sina förpackningar. De är både dyrare än kylklampar och mindre tillgängliga. 

Vissa PCM medför också en risk för brand och korrosion. Detta gör att det är viktigt att 

förpackningen till PCM:et inte läcker. 
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BILAGA 1. Parametrar i MATLAB 

 

Storhet Värde Enhet 

L 0.1 (m) 

kiso 0.037 (W/m K) 

kpcm 0.2 (W/m K) 

kis 0.6 (W/m K) 

kvatten 2.18 (W/m K) 

Δxiso 0.05 (m) 

Δxis 0.03 (m) 

Δxpcm 0.02 (m) 

mpcm 1 (kg) 

mspruta 0.4 (kg) 

CPvatten 4187 (J/kg K) 

CPis 2108 (J/kg K) 

Tomg 30+273.15 (K) 

Tis 0+273.15 (K) 

Tpcm 8+273.15 (K) 

Tspruta 20+273.15 (K) 

ρvatten 1000 (m
3
/kg) 

ρis 916.7 (m
3
/kg) 

λvatten         (J/kg) 

A 0.01 (m
2
) 
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BILAGA 2. Packningsschema 
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BILAGA 3. MATLAB-kod 

%En dimensionell värmeledning 
clc 
clear all 
close all 

  
%positiv riktning är inåt 

  
%PARAMETRAR 
k_iso=0.037; %(W/m*K) från 0.034-0.039 
k_pcm_fast=0.78; %(W/m*K) %Climator climsel C7 
k_pcm_flyt=0.59; %(W/m*K) %Climator climsel C7 
k_pcm=0.2; %(W/m*K) %Rubitherm RT5 
k_is=0.6; 
%k_vatten= 
dx_iso=0.05; %(m) 
dx_is=0.2; %(m) 
dx_vatten=dx_is; 
dx_pcm=0.01; %(m) 
B_spruta=0.10; %(m) 
L_spruta=0.15; %(m) 
H_spruta=0.1; %(m) 
%A=0.01; 
A_spruta1=B_spruta*H_spruta; 
A_spruta2=B_spruta*L_spruta; 
A_spruta3=H_spruta*L_spruta; %(m^2) 
A_pcm1=A_spruta1; 
A_pcm2=A_spruta2; 
A_pcm3=A_spruta3; 

 
s_corner_pcm=0.15*dx_pcm; 
s_width_pcm=0.54*B_spruta; 
s_length_pcm=0.54*L_spruta; 
s_height_pcm=0.54*H_spruta; 
s_pcm1=s_width_pcm+s_height_pcm; 
s_pcm2=s_width_pcm+s_length_pcm; 
s_pcm3=s_height_pcm+s_length_pcm; 

 
B_pcm=B_spruta+2*dx_pcm; 
L_pcm=L_spruta+2*dx_pcm; 
H_pcm=L_pcm; 

 
A_is1=B_pcm*H_pcm; 
A_is2=B_pcm*L_pcm; 
A_is3=H_pcm*L_pcm; 

 
s_corner_is=0.15*dx_is; 
s_width_is=0.54*B_pcm; 
s_length_is=0.54*L_pcm; 
s_height_is=0.54*H_pcm; 
s_is1=s_width_is+s_height_is; 
s_is2=s_width_is+s_length_is; 
s_is3=s_height_is+s_length_is; 

 
B_is=B_pcm+2*dx_is; 
L_is=L_pcm+2*dx_is; 
H_is=L_is; 

 
A_iso1=B_is*H_is; 
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A_iso2=B_is*L_is; 
A_iso3=H_is*L_is; 

 
s_corner_iso=0.15*dx_iso; 
s_width_iso=0.54*B_is; 
s_length_iso=0.54*L_is; 
s_height_iso=0.54*H_is; 
s_iso1=s_width_iso+s_height_iso; 
s_iso2=s_width_iso+s_length_iso; 
s_iso3=s_height_iso+s_length_iso; 

 
T_is_start=0;%273.15; %(K) 
cp_is=2.108e3; %(J/kg*K) 
cp_vatten=4.187e3; %(J/kg*K) 
lamda_vatten=334e3; %(J/kg) 
dens_is=916.7;  %(kg/m^3) nollgrader 
dens_vatten=1000; %(kg/m^3) nollgrader 
% m_is=dens_is*A*dx_is; %(kg) 
% m_vatten=dens_vatten*A*dx_vatten; %(kg) 

  
T_spruta_start=20;%+273.15; %(K) 
m_spruta=2; %(kg) 
cp_spruta=3400; %(J/kg*K) 
T_spruta_vek=[]; 
%for k=0:2 loop för att testa olika parametervärden 
m_pcm=1;  %(kg) 
T_pcm_start=8;%+273.15; %(K) kylskåpstemp 
T_omg=30;%+273.15; %(K) 

  
%För känslighetsanalysen 
%T_omg=20+(10*k); 
%m_pcm=2+k; 
%T_pcm_start=4+(4*k); 

  

     
%climsel C7 
table2=[11 5 -3 
        15 9 -2 
        18 12 -1 
        22 17 0 
        26 25 1 
        29 35 2 
        32 80 3 
        37 89 4 
        40 92 5 
        46 97 6 
        55 100 7 
        80 103 8 
        102 108 9 
        110 111 10 
        116 115 11 
        119 118 12]; %J/g 
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%Uppmäta värden på RT5 
%Kolumn 1 är entalpi h (kJ/kg) för uppvärmning  
%Kolumn 2 är entalpi h (kJ/kg) för nedkylning  
%Kolumn 3 är temperatur i grader celsius 

  

  
table=[5    5   -2 
        5   5   -1 
        6   7   0 
        8   8   1 
        10  13  2 
        14  16  3 
        21  22  4 
        30  29  5 
        43  39  6 
        31  31  7 
        4   3   8 
        3   3   9 
        3   2   10 
        3   3   11 
        3   3   12 
        3   3   13]; 

     
T_tabell=table2(:,3); 
h_heat=table2(:,1); 
Q_heat_tab=h_heat*1000*m_pcm; 
h_cool=table2(:,2); 
Q_cool_tab=h_cool*1000*m_pcm; 

  
A_pcmvek=[A_pcm1 A_pcm2 A_pcm3]; 
A_isvek=[A_is1 A_is2 A_is3]; 
A_isovek=[A_iso1 A_iso2 A_iso3]; 
s_pcmvek=[s_pcm1 s_pcm2 s_pcm3]; 
s_isvek=[s_is1 s_is2 s_is3]; 
s_isovek=[s_iso1 s_iso2 s_iso3]; 

  
Qp_omg_start=0; 
Qp_is_pcm_start=0; 
Qp_spruta=0; 

  
for i=1:3 
%A_spruta=A_sprutavek(i); 
A_pcm=A_pcmvek(i); 
A_is=A_isvek(i); 
A_iso=A_isovek(i); 
m_is=dens_is*A_is*dx_is; %(kg) 
m_vatten=dens_vatten*A_is*dx_vatten; %(kg) 

  
%Termiska resistansen för isolering 
Rth_iso=(dx_iso/k_iso)/A_iso; 
Rth_is_pcm=(dx_is/k_is)/A_is; 
Rth_pcm_spruta=(dx_pcm/k_pcm)/A_pcm; 
%Q_prick som kommer från omgivningen till isen 
Qp_omg_start=Qp_omg_start+2*((T_omg-

T_is_start)*((1/Rth_iso)+k_iso*(4*s_corner_iso+2*s_isovek(i)))); 
%Q för att omvandla 0 gradigt is till 0 gradigt vatten 
Q_fasomv_is=m_is*lamda_vatten; 
%Termiska resistansen mellan pcm och is 
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%Q_prick som kommer från PCM till isen 
Qp_is_pcm_start=Qp_is_pcm_start+2*((T_is_start-

T_pcm_start)*((1/Rth_is_pcm)+k_is*(4*s_corner_is+2*s_isvek(i)))); 
%Tiden som det tar för isen att smälta till vatten 
%T_fasomv=Q_fasomv_is/(Q_prick_omg_is+Q_prick_pcm_is); 

  
%Qsprut 
Qp_spruta=Qp_spruta+2*((T_pcm_start-

T_spruta_start)*((1/Rth_pcm_spruta)+k_pcm*(4*s_corner_pcm+2*s_pcmvek(i)))); 

  
end 

  
%Vid t=0 
T_is=[T_is_start]; 
T_pcm=[T_pcm_start]; 
T_spruta=[T_spruta_start]; 
Qp_omg=Qp_omg_start; 

  
Qp_pcm=Qp_is_pcm_start-Qp_spruta; 
Qp_is=Qp_omg_start-Qp_is_pcm_start; 
Q_spruta=[0]; 
Q_pcm=[0]; 
Q_is=[0]; 

Q_pcmtab_heat = Q_heat_tab(T_pcm_start+3); 
Q_pcmtab_cool = Q_cool_tab(T_pcm_start+3); 
Q_is_lag=[0]; 
Q_pcm_lag=Q_cool_tab(11)+Q_cool_tab(10)+Q_cool_tab(9); 
Q_fasomv_pcm=Q_cool_tab(9); 

  
for t=1:102 %20 minuters intervall för finare kurva 
    Q_spruta=[Q_spruta Qp_spruta*3600/3]; % Värme som avges från sprutan 

under en timme 
    T_spruta=[T_spruta ((Q_spruta(t+1)/(m_spruta*cp_spruta))+T_spruta(t))]; 

% Nya temperaturen för sprutan en timme senare 
    Q_pcm=[Q_pcm Qp_pcm*3600/3]; 
    Q_is=[Q_is Qp_is*3600/3]; 
    Q_is_lag=[Q_is_lag Q_is_lag(t)+Qp_is*3600/3]; 
    %Q_pcm_lag=[Q_pcm_lag Q_pcm_lag(t)+Qp_pcm*3600]; 

     
    %Räknar ut var på is kurvan vi är och tar fram ny temperatur för isen 
    if Q_is_lag(t)<0 

         
     %is 
        if Q_is_lag(t+1)>Q_fasomv_is 
            Q_heat=Q_is_lag(t+1)-Q_fasomv_is; 
            %T_is=[T_is ((Q_heat/(m_is*cp_vatten))+T_is(t))]; 
            T_is=[T_is ((Q_heat/(m_is*cp_vatten))+0)]; 

             
        elseif Q_is_lag(t+1)<0 
            Q_cool=Q_is_lag(t+1); 
            %T_is=[T_is ((Q_cool/(m_is*cp_is))+T_is(t))]; 
            T_is=[T_is ((Q_cool/(m_is*cp_is))+0)]; 
        else 
            T_is=[T_is 0]; 
        end     
    elseif Q_is_lag(t)>Q_fasomv_is 

         
     % vatten 
        if Q_is_lag(t+1)>Q_fasomv_is 
            Q_heat=Q_is_lag(t+1)-Q_fasomv_is; 
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            %T_is=[T_is ((Q_heat/(m_is*cp_vatten))+T_is(t))]; 
            T_is=[T_is ((Q_heat/(m_is*cp_vatten))+0)]; 
        elseif Q_is_lag(t+1)<0 

             
            Q_cool=Q_is_lag(t+1); 
            %T_is=[T_is ((Q_cool/(m_is*cp_is))+T_is(t))]; 
            T_is=[T_is ((Q_cool/(m_is*cp_is))+0)]; 
        else 
            T_is=[T_is 0]; 
        end     
    else 
     %0 grader 

      
        if Q_is_lag(t+1)>Q_fasomv_is 
            Q_heat=Q_is_lag(t+1)-Q_fasomv_is; 
            %T_is=[T_is ((Q_heat/(m_is*cp_vatten))+T_is(t))]; 
            T_is=[T_is ((Q_heat/(m_is*cp_vatten))+0)]; 
        elseif Q_is_lag(t+1)<0 
            Q_cool=Q_is_lag(t+1); 
            %T_is=[T_is ((Q_cool/(m_is*cp_is))+T_is(t))]; 
            T_is=[T_is ((Q_cool/(m_is*cp_is))+0)]; 
        else 
            T_is=[T_is 0]; 
        end     

             
    end         

     

   

     
    if(Q_pcm(t+1)>0) %Värming 
        Q_pcm_ny=Q_pcm(t+1); 
        j=1; 
        X=T_pcm(t)+3+j;   
        while X<17 
        Q_pcmtab_diff=Q_pcm_ny-Q_pcmtab_heat; %Tar diff mellan Qpcm_tot och 

tabell för att se om pcm ändrar temp 
        if((Q_pcmtab_diff)>0) 
            if X==16 
                disp('hoppade ur tabellen') 
                break 

                 
            end 
            Q_pcmtab_heat=Q_heat_tab(X); 
            T_pcm_ny=T_tabell(X); %Ny pcm temperatur 
            Q_pcm_ny=Q_pcmtab_diff; 
            j=j+1; 
            X=T_pcm(t)+3+j;  
        else 
            T_pcm_ny=T_pcm(t); 
            Q_pcmtab_heat=Q_pcmtab_diff*(-1);% Pga subtraktion är blev diff 

negativ och tabellvärde måste korrigeras för att den har ändrats från 

tidigare varv 
            X=17; 
        end 
        end 
        T_pcm=[T_pcm T_pcm_ny]; 

         
    else     %nedkylning  
        Q_pcm_ny=abs(Q_pcm(t+1)); 
        j=1; 
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        X=T_pcm(t)+3-j; 
        while X>0 
        Q_pcmtab_diff=Q_pcm_ny-Q_pcmtab_cool; %Tar diff mellan Qpcm_tot och 

tabell för att se om pcm ändrar temp 
        if((Q_pcmtab_diff)>0) 

             
            if X==0 
                disp('hoppade ur tabellen') 
                break 

                 
            end 
            Q_pcmtab_cool=Q_heat_tab(X); 
            T_pcm_ny=T_tabell(X); %Ny pcm temperatur 
            test=T_pcm_ny; 
            Q_pcm_ny=Q_pcmtab_diff; 
            j=j+1; 
            X=T_pcm(t)+3-j; 
        else 

            
            if j==1 
            T_pcm_ny=T_pcm(t); 
            Q_pcmtab_cool=Q_pcmtab_diff*(-1);% Pga subtraktion är blev diff 

negativ och tabellvärde måste korrigeras för att den har ändrats från 

tidigare varv 
            X=0; 
            else 
            Q_pcmtab_cool=Q_pcmtab_diff*(-1);% Pga subtraktion är blev diff 

negativ och tabellvärde måste korrigeras för att den har ändrats från 

tidigare varv 
            X=0; 
            end 
        end 
        end 
        T_pcm=[T_pcm T_pcm_ny]; 

         

     
    end 

  
    Qp_omg=0; 
    Qp_is_pcm=0; 
    Qp_spruta=0; 

 
    for p=1:3 
    A_pcm=A_pcmvek(p); 
    A_is=A_isvek(p); 
    A_iso=A_isovek(p); 
    Rth_iso=(dx_iso/k_iso)/A_iso; 
    Rth_is_pcm=(dx_is/k_is)/A_is; 
    Rth_pcm_spruta=(dx_pcm/k_pcm)/A_pcm; 
    Qp_omg=Qp_omg+2*((T_omg-

T_is(t+1))*((1/Rth_iso)+k_iso*(4*s_corner_iso+2*s_isovek(p)))); 
    Qp_is_pcm=Qp_is_pcm+2*((T_is(t+1)-

T_pcm(t+1))*((1/Rth_is_pcm)+k_is*(4*s_corner_is+2*s_isvek(p)))); 
    Qp_spruta=Qp_spruta+2*((T_pcm(t+1)-

T_spruta(t+1))*((1/Rth_pcm_spruta)+k_pcm*(4*s_corner_pcm+2*s_pcmvek(p))));     
    end 

 
    Qp_pcm=Qp_is_pcm-Qp_spruta; 
    Qp_is=Qp_omg-Qp_is_pcm; 
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end 
    T_spruta_vek=[T_spruta_vek;T_spruta]; 

     
%end 

 

%plottar spruttemperaturen 

 
        x = 0:102; 
        figure(1) 
        hold on 

        %title('Variation av parametrar') 
        plot(x/3,T_spruta_vek(1,:),'b','linewidth',1.5) 
        %plot(x/3,T_spruta_vek(2,:),'r','linewidth',3) 
        %plot(x/3,T_spruta_vek(3,:),'g','linewidth',1.5) 
        xlabel('Tid i timmar') 
        ylabel('Temperatur i grader celcius') 
        %legend('1','2','3') 
        grid on 

 

 


