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Sammanfattning 

På grund av höga lönekostnader och ökad konkurrens har effektivisering och 

automatisering blivit allt mer avgörande för att företag skall fortsätta vara lönsamma 

och konkurrenskraftiga. Modularisering av verktyg och maskiner har blivit mer och 

mer aktuellt. Detta gör att många forskare och företag har tittat på och försökt 

utveckla modulbaserat tänkande under lång tid. Detta genom att utveckla specifika 

produkter men även hela system genom en produktutvecklingsstege, där specifika 

delmoment gås igenom. 

Norden Machinery AB i Kalmar tillverkar tubfyllningsmaskiner och kartonnerare. 

För att plocka tuberna ur tubfyllningsmaskinen används en Pick and Place som består 

av en arm och ett vakuumgrepphuvud. Eftersom tuberna som hanteras är av olika 

storlekar och format används ett specifikt grepphuvud till varje tubstorlek. Detta gör 

att varje tubstorlek kräver ett unikt grepphuvud som byts ut när nytt tubformat ska 

fyllas. Att dessa är unika och ganska komplicerade att tillverka resulterar i att 

leveranstider från underleverantörer av detaljen blir väldigt långa och möjligheterna 

till lagerhållning små.  

Ett grepphuvud som kan hantera en mängd olika tubformat är därför nödvändigt för 

Nordens utveckling för att fortsätta vara lönsamma och konkurrenskraftiga. Detta 

skapar förutsättningar för att standardisera detaljerna i verktyget och på så sätt 

minska antalet unika formatdelar.  

Konceptgenereringen som genomfördes resulterade i ett antal prototyper som 

kombinerades/testades och utvärderades. Koncepten fortsatte sedan att utvecklas och 

testas för att slutligen komma fram till ett resultat som motsvarades produktkraven. 

Testerna som är gjordes utfördes främst på själva grepphuvudet, alltså den delen som 

är i kontakt med tuben.  

För att minska materialåtgång och tillverkningstider testades 3D-printning. 3D-

printning som tillverkningsmetod gav möjligheten att skapa detaljer som inte kunnat 

tillverkas på traditionellt vis innan och materialåtgång minskades. Grepphuvudet 

kunde 3D-printas på Norden vilket gav förutsättningar för att kunna laborera och 

testa olika idéer utan att tillverkningstiden blev ett problem. Armen kunde inte 

printas i samma utsträckning vilket gjorde att den utvecklades genom att diskutera 

koncepten med konstruktörer och handledare. Dessa kombinerades sedan till ett 

slutgiltigt koncept som presenterades för företaget. 

Det färdiga konceptet för armen kan justeras i djup och höjdled, detta för att kunna 

kompensera för tubens radie samt längd. Vidare har själva huvudet fått en form som 

följer tubkroppen. Tillsammans med sugkopparnas flexibilitet gör det att huvudet 

klarar att hantera tubstorlekar från 35 mm upp till 50 mm i diameter. Detta ger ett 

koncept som klarar de produktmål som Norden Machinery har för 

vakuumgrepphuvudet. 
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Summary 

Due to high wage costs and increased competition, streamlining and automation have 

become increasingly crucial for companies to continue to be profitable and 

competitive. Modularization of tools and machines has become more and more 

relevant. This has led to that many researchers and companies have looked at and 

tried to develop module-based thinking for a long time. This is done by developing 

specific products but also entire systems through a product development cycle, where 

specific parts are reviewed. 

Norden Machinery AB in Kalmar manufactures tube filling machines and cartooning 

machines. To pick the tubes from the tube filling machine, a Pick and Place is used 

which consists of an arm and a vacuum grip head, called size part. Because of the 

tubes that are handled are of different sizes, a specific vacuum grip head is used for 

each size. This means that each tube size requires a unique vacuum grip head that is 

replaced when a new tube size is to be filled. The fact that these are unique and quite 

complicated to manufacture results in long delivery times from subcontractors of the 

detail and the possibilities for stock keeping small. 

A grip head that can handle a range of different tube sizes is there for necessary 

development for Norden to continue to be profitable and competitive. This creates 

the conditions for standardizing the details of the tool and reducing the number of 

unique format parts. 

The concept generation that was carried out resulted in several prototypes that were 

tested and evaluated. The concepts then continued to be combined/developed and 

tested to finally get a result that corresponded to the product requirements set by the 

company. The tests that were made were only performed on the grip head itself, that 

is, the part that is in contact with the tube. 

To reduce material consumption and manufacturing times, 3D-printing was tested. 

3D printing as a manufacturing method gave the opportunity to create details that 

could not be manufactured in the traditional way before and material consumption 

was reduced. The tested grip head could be printed in Norden Machinery´s 3D-

printer, which provided the conditions for being able to experiment and test different 

ideas without the manufacturing time becoming a problem. The arm could not be 

printed to the same extent, which meant that it was developed by discussing the 

concepts with designers and supervisors. These were then combined into a final 

concept that was presented to the company. 

The finished concept for the arm can be adjusted in depth and height, to be able to 

compensate for the tube's radius and length. Furthermore, the head itself has got a 

shape that follows the tube body. Together with the flexibility of the suction cups, it 

allows the head to handle tube sizes from 35 mm up to 50 mm in diameter. 

This gives a concept that meets the product goals that Norden Machinery has for the 

vacuum grip head. 

  



V 

Abstract 

Utvecklingen och användandet av modulbaserade system ökar konstant idag. 

Industrin efterfrågar dessa system för att kunna använda en produktionslina till 

många olika detaljer. Samtidigt vill tillverkarna av system gärna att deras system är 

så lika varandra som möjligt för att kunna minska tillverkningskostnaderna och 

lagerhålla större volymer och minska ledtiderna.  

Tubfyllningsmaskiner idag måste kunna hantera en variation av tubformat. Kunderna 

gör en stor investering när de köper in denna maskin och vill då kunna köra samtliga 

av sina produkter genom denna. Detta leder till att tubfyllaren måste kunna ställas om 

snabbt och enkelt mellan de olika formaten.  

För tillverkaren innebär detta att många olika formatbitar måste tas fram, en idag 

kostsam och tidsödande procedur. För att minska ledtiderna för verktygen kommer 

dessa att 3D-printas, tillsammans med att verktyget kommer kunna hantera en mängd 

tubformat kommer detta minska kostnaderna. 

Nyckelord: Tubfyllningsmaskin, Automatisering, Modulbaserad utveckling, 3D-

printning, Pick and Place. Produktutveckling, Anpassningsbara verktyg, Flexibilitet 
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Förord 

Detta examensarbete är utfört som den sista delen av högskoleingenjörsutbildningen i 

maskinteknik på Linneuniversitetet under vårterminen 2019. Inledning och 

Metodkapitel är skrivet i kursen ”Vetenskapsmetodik och opponering” 7,5hp medan 

resterande del är skrivet i kursen ”Examensarbete, maskinteknik” 15hp. Kontakten 

med Norden upprättades i samband med en förfrågan om att få skriva examensarbete 

för dem. Företaget ställde sig positivt till detta och vid ett studiebesök presenterades 

uppgiften om vakuumgrepphuvudet som behandlas i denna rapport. 

Genom detta arbete har vi träffat och samarbetat med ett flertal personer som vi 

skulle vilja uppmärksamma. 

Först vill vi tacka Jesper Nicklasson, vår handledare från Norden som har ställt upp 

med att printa detaljer och att vägleda oss genom projektet. Pontus Andersson, som 

outtröttligt testkört våra olika koncept och kommit med värdefulla tips och tricks. 

Samt Pär Fridolfsson, som hjälpte till att ta fram beräkningsunderlag till 

tubaccelerationen. Vi vill samtidigt passa på att tacka hela Norden Machinerys 

personal för ett trevligt och hjälpsamt bemötande, där alla man pratat med har tagit 

sig tid och försökt hjälpa till. 

Från universitetet vill vi tacka Leif Petersson, vår handledare, samt Izudin Dugic, 

examinator, som har stöttat oss och hjälpt oss att komma framåt i skrivandet. 

Joakim Svensson och Linus Lorensson på Additivt Teknikcentrum i Hultsfred, som 

har tagit sig tid att hjälpa till att printa ut material till våra koncept samt gav oss ett 

fint studiebesök på deras anläggning. 

Vi hoppas att detta arbete ger Norden Machinery den lösning de sökt samt att 

kommande studenter kan finna inspiration i sitt skrivande. 

 

 

 

Adam Johansson         &         Tony Göransson 

Växjö, 27 Maj 2019 
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1. Introduktion 

Introduktionskapitlet syftar till att ge läsaren en mycket kort historisk inblick 

om varför effektiviseringar behövs, därefter ge en tydligare bild av varför 

studien genomförs. Det kommer ge läsaren en grund att stå på för att kunna 

ta till sig studiens resultat samt för att förstå valen som gjorts senare i 

rapporten. 

_____________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

I slutet på 1700-talet revolutionerades arbetslivet av tekniska uppfinningar 

och förbättringar, i och med den industriella revolutionens uppkomst, vilket 

ledde till omfattande samhällsförändringar [1]. Det var härifrån och framåt 

som industrin gick mot en mer maskindriven produktion. På grund av höga 

lönekostnader och ökad konkurrens började produktionen mer och mer 

automatiseras och därigenom effektiviseras [2].  

Detta har blivit allt mer avgörande för att företag skall fortsätta vara 

lönsamma och konkurrenskraftiga. Modularisering av verktyg och maskiner 

har blivit mer och mer aktuellt. Vilket gör att många forskare och företag har 

tittat på och försökt utveckla modulbaserat tänkande under lång tid. Det 

betyder att det finns enormt mycket information om detta och forskningen 

bakom [3].  

Pertti Lounama på Nokia research center går så pass långt att hävda att de 

anpassningsbara verktygen är framtiden. Operatörer och företag kommer att 

kräva av framtidens tillverkare att verktygen är anpassningsbara och 

användarvänliga för att de ska köpas in [4]. 

DFM (designing for manufacturing) är en process som handlar om att 

minska antalet komponenter och moment för att kunna minska tid, 

materialförluster och kostnader. Denna process kan hela tiden utvecklas för 

en specifik produkt. I processen skapas ett verktyg eller komponent som är 

anpassningsbart till en mängd olika varianter av produkter eller ändamål 

som kan leda till enorma effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Med 

detta uppnås en kostnadseffektivitet och en miljömässighet som vida 

överskrider en process där varje detalj är unik vid tillverkningen [5]. 

Med dagens nya och förbättrade tillverkningstekniker kan komplicerade och 

avancerade strukturer och detaljer tas fram. Detta medför att saker som inte 

var möjliga för tio år sedan är möjliga idag. Vilket skapar förutsättningar för 

att kunna lösa problem på nya sätt.  
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1.2 Problematisering 

Idag finns det många detaljer som är svåra eller omöjliga att anpassa efter 

olika produkter. Vilket gör att det finns ett enda verktyg för varje unik vara. 

Att skapa ett anpassningsbart verktyg som kan hantera en större variation av 

varor, gör det möjligt att reducera antalet unika verktyg och på så sätt kunna 

optimera tillverkningsprocessen för varje detalj. Det kommer också finnas 

möjlighet till lagerhållning i större utsträckning än tidigare, då de 

standardiserade delarna kommer kunna användas till flera maskiner och 

varor. 

Det finns enkla exempel så som skiftnyckeln som ersätter en hel sats av fasta 

nycklar, vilket underlättar enormt för hantverkaren som ska släpa runt sina 

verktyg, till mer komplicerade exempel såsom dynor och formar till 

pressverktyg inom tillverkningsindustrin. Där stora delar av verktyget är 

standardiserat och endast en liten del, den för utformningen av materialet, är 

unik [6]. Detta gör att det blir enklare att byta verktyg och billigare att 

beställa nya då stora delar kan tillverkas i större serier. 

Norden Machinery använder sig idag av ett vakuumgrepphuvud i sina 

tubfyllningsmaskiner för att plocka de fyllda tuberna ur maskinen. Tuberna 

som hanteras kommer i en rad olika dimensioner och avståndet till tuberna 

vid plockning variera beroende på vilken tubdiameter som hanteras. Detta 

gör att varje tubstorlek kräver ett unikt vakuumgrepphuvud som byts ut när 

nytt tubformat ska fyllas. Att dessa är unika och ganska komplicerade att 

tillverka resulterar i att leveranstider från underleverantörer av detaljen blir 

väldigt långa och möjligheterna till lagerhållning små.  

Forskningsmässigt kommer tillverkningsmetoderna inom 3D-printing att 

testas, något som skrivits mycket om på senare tid, speciellt inom metall-

printning. En tillverkningsmetod som används mer och mer när det kommer 

till unika produkter och komplicerade geometrier. Det som ännu inte har 

kommit så långt är just serietillverkning med denna metod. 

För greppinsatsen kommer pneumatikkanaler behöva integreras. Dessa 

borras idag och skapar begränsningar för hur komplicerad geometri, armen 

kan ha. En förbättrad tillverkningsprocess kommer kunna appliceras på 

många olika detaljer inom tillverkning och på många olika material. Detta 

kommer leda till att spill från bearbetande tillverkning näst intill helt kan 

försvinna. Ett stort steg för ett resurssnålt samhälle utan att försämra 

kvalitén.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förenkla modulbaserad användning av verktyg 

i en redan befintlig tillverkningslinje. Detta för att underlätta vid inställning 

av format samt bidra till möjligheter för lagerhållning av verktygsdetaljer. 

1.4 Frågeställningar 

• Kan standardiserade flexibla verktygsmoduler ersätta unika verktyg?   

• Är 3D-printning ett fullgott komplement till dagens 

tillverkningsmetoder? 

• Kan ledtiden kortas genom att standardisera vissa detaljer av 

vakuumgrepphuvudet? 

1.5 Mål 

Målet med detta arbete är att ta fram ett mindre antal verktygsvarianter av 

vakuumgrepphuvuden för att på så sätt minska tillverkningskostnader och 

ställtider då ett större antal kan beställas och tillverkas samtidigt. 

Dessutom skall en 3D-modell av grepphuvudet, en prototyp på idén samt 

ritningsunderlag för tillverkning, tas fram. 

1.6 Avgränsningar 

Studien kommer endast behandla grepphuvudet och dess arm och inte 

armens infästning i maskinen. Detta för att processen skall bli så kvalitativ 

som möjligt för en specifik detalj. Inte heller kommer pneumatiken 

behandlas i former av sug och tryck i slangar. Denna process är olika för 

varje maskin och tub vilket gör att unika inställningar krävs för varje format. 

Inga materialval kommer att behandlas. Aluminium används idag i 

grepphuvudet. Aluminium motsvarar krav som finns på bearbetning och 

hållfasthet vilket gör att ett materialval inte är aktuellt från vår sida, utan det 

är viktigare med konstruktionen.  

En tidsgräns för hur länge konceptgenereringen kan hålla på kommer att 

sättas upp där inga nya koncept får tillkomma efter denna gräns. Detta för att 

skapa arbetsro och fokus på de koncept som är skapade.  
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2. Metod 

I detta kapitel kommer forskningsdesignen och metodvalen att beskrivas för 

denna rapport. Kortare teori om varje del av metoden kommer att finnas 

med i varje delkapitel men huvuddelen kommer att ligga på en beskrivning 

av valet av metod och varför. 

_____________________________________________________________ 

2.1 Metodval 

2.1.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Det vetenskapliga angreppssättet kommer vara abduktivt, det betyder att 

verkligheten studeras först och sedan appliceras teorier på dessa 

observationer, därefter återgår man till verkligheten för att kontrollera att 

teorin stämmer [7]. I denna studie kommer verkligheten studeras först, hur 

produkten fungerar idag och vilka parametrar som är viktiga. I teorin 

kommer först och främst tillvägagångssättet för konceptframtagning 

studeras, för att komma fram till ett antal koncept som kan tas fram och 

testas i verkligheten. För att sedan återgå till teorin för att eventuellt justera 

felaktigheter. Detta för att i slutändan komma fram med ett förslag på ett 

nytt grepphuvud för Norden Machinery. 

2.1.2 Forskningsmetod 

Det finns flertalet olika forskningsdesigner som litteraturen tar upp, till 

exempel fallstudie, kvantitativ studie och experiment. Fallstudie och 

kvantitativ studie är varandras motsatser där fallstudien samlar in data för en 

eller fåtalet exempel medan en kvantitativ studie samlar in data från ett stort 

antal exempel. Fallstudien ger väldigt mycket och specifika data om ett fall, 

medan en kvantitativ studie ger data som är väldigt övergripande men som 

behandlar väldigt många fall. En kvantitativ studie ger väldigt mycket data 

vilket kan göra det svårt att göra en alltför djupgående analys i varje enskilt 

fall. Experiment är en studie där man vill testa ett specifikt fall eller fenomen 

med eller utan manipulation av ingående värden [7]. 

Detta arbete kommer vara en fallstudie där en specifik del av en större 

maskin kommer analyseras och utvecklas för att kunna uppnå högre 

flexibilitet. För att förstå själva grepphuvudet kommer främst primärdata att 

användas. Denna data kommer att tas fram från redan existerande 

grepphuvuden med hjälp av observationer, diskussioner och CAD-filer, för 

att se likheter och skillnader mellan de olika detaljerna.  

I Figur 1 presenteras en sammanfattning av metodvalen. 



5 

Johansson & Göransson 

 

Figur 1: Sammanfattning av metodval 

Sekundärdata, i form av litteraturstudier inom produktutveckling, 

konceptgenerering och tillverkningsmetoder, kommer att användas för att 

arbetet ska ske på ett systematiskt sätt vid produktutvecklingen. Det kommer 

också innefatta de pneumatiska delarna samt de fysikaliska egenskaperna 

hos en kropp som accelererar.  

Studien som genomförs kommer att vara kvalitativ [8], eftersom studien 

baseras på en detalj i tubfyllaren. 

Den största informationsinhämtningen kommer ske i form av diskussioner 

med berörda personer i branschen och på företaget, konstruktörer, montörer, 

kunder etc. Även observationer av maskinen och hur grepphuvudet fungerar, 

kommer att ske. Detta för att kunna skapa en så korrekt nulägesanalys som 

möjligt. Filmer från t.ex. Youtube kommer att studeras för att få en konkret 

bild av hela processen samt en uppfattning om vilka olika miljöer 

grepphuvudet kommer att verka i. Detta är främst för att det är svårt att se 

alla olika tillvägagångssätt i fabriken då det inte är säkert att det tillverkas en 

maskin av detta specifika slag denna period. 

Kunskapen om grepphuvudet och dess begränsningar och möjligheter ligger 

främst hos montörerna och konstruktörerna på Norden Machinery.  

Kunskapen om vad som saknas eller som inte är nödvändigt ligger främst 

hos montörerna vilket kommer kunna ge en viktig infallsvinkel till det nya 

grepphuvudet. 
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2.1.3 Forskningsdesign 

I Figur 2 presenteras forskningsdesignen som visar steg för steg hur studien 

kommer genomföras. Denna schematiska bild över arbetssättet sammanfattar 

de steg som kommer att tas samt har beskrivits ovan för att utveckla ett nytt 

vakuumgrepphuvud. 

 

Figur 2: Forskningsdesign för vakuumgrepphuvud. 

2.2 Forskningskvalitet 

För att uppnå god forskningskvalitet gäller det att både validiteten och 

reliabiliteten är hög.  

Validitet innefattar att man studerar det som verkligen ska studeras och 

reliabilitet är hur man studerar det. Att man har en hög reliabilitet innebär 

inte att validiteten automatiskt blir hög, det är däremot en förutsättning att 

reliabiliteten är hög för att få en hög validitet [7]. 

Att det vid produktutveckling tas fram flertalet prototyper som sedan kan 

jämföras med varandra samt med originalprodukten ger en god validitet för 

läsaren. Det påvisar att författarna har tänkt på de olika utmaningarna 

produkten kommer att ställas inför. Det är här viktigt att det går att påvisa att 

den utvecklade produkten är bättre än originalet, annars är hela processen 

förgäves [7, 9]. 



7 

Johansson & Göransson 

För att kunna avgöra vilken prototyp som är bäst och om den är bättre än 

företagets lösning idag kommer dessa att provköras i en testrigg. Under 

provkörningen kommer vissa bestämda mätvärden att tas fram för att kunna 

jämföra de olika verktygen. Dessa mätvärden kommer fokusera på, hur bra 

verktyget greppar tuben, hur exakt den placerar tuben vid nedläggning samt 

repeterbarheten i processen. För att få objektivitet i betygsättningen kommer 

en person från företaget med god erfarenhet av grepphuvudena få utföra 

testet, där författarna endast kommer vara observatörer.  

2.3 Forskningsetik 

Det finns många regler för hur en studie skall vara utformad för att följa de 

etiska kraven. Personer får inte kunna urskiljas vid olika undersökningar och 

information som är konfidentiell skall också förbli sådan.  

Det är viktigt att de diskussioner som kommer att hållas med montörer och 

konstruktörer hålls anonyma, inte bara i rapporten utan även mellan de olika 

personerna. Detta för att de ska känna sig trygga med att bidra med sina 

åsikter och sin kunskap utan att behöva svara inför kollegor och chefer.  

För en rapport om produktutveckling, som denna, är det viktigt att företagets 

olika patent och lösningar som är unika inom branschen hålls hemligt. 

Därför kommer inga detaljbeskrivningar som inte rör just den delen av 

maskinen, denna rapport behandlar att finnas med. Om det finns enstaka 

detaljer som det finns en nytta med att beskriva kommer detta ske i samråd 

och samförstånd med Norden Machinery [8, 9].  
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3. Teori 

Här tas den teori upp som har legat till grund för genomförandet. Det 

börjar med produktutvecklingsstegen och går sedan över till att ta upp 

relevanta tillverkningsmetoder och ekvationer för beräkningar av föremål i 

rörelse. 

_____________________________________________________________ 

3.1 Produktutveckling 

Produktutveckling kan syfta till en process med målet att ta fram en produkt 

som ska tillverkas och komma ut till försäljning på marknaden. Det kan 

också vara ett utvecklingsarbete för en maskindel, där avseendet är att 

förbättra en del eller komponent i en maskin för att förbättra maskinen [10]. 

För ett produktutvecklingsprojekt sätts oftast ett team ihop med personer 

inom olika expertområden. Projektet genomförs därefter stegvis, där olika 

givna faser genomlöps. Dessa faser är iterativa och kan upprepas mer än en 

gång. I större företag används manualer för produktutveckling, där 

utveckling av större system, som inom t.ex. fordonsindustrin, kan bli väldigt 

komplexa. Det är därför viktigt att kopplingar mellan delsystemen är tydliga 

för att utvecklingen ska kunna ske på flera delsystem samtidigt. För detta 

kan till exempel kopplingsmatriser användas, som visar hur de olika 

systemen interagerar med varandra [10].  

3.1.1 Faktorer för framgångsrik produktutveckling 

Att utvärdera om en produktutveckling är ekonomiskt lönsam eller inte kan 

vara en svår och lång process. Fem steg kan användas som ett verktyg eller 

riktlinje för att utvärdera lönsamheten av en produktutveckling för en 

produkt [11]. 

• Produktkvalitet: Håller produkten en bra kvalitet? Lever den upp till 

kundens förväntningar? Produktkvalitet avgörs slutligen i om kunden 

är villig att betala priset som är satt på produkten.  

• Produktkostnad: Vad kostar produkten att tillverka? Detta innefattar 

materialkostnader, verktygskostnader, maskinkostnader och 

marginalkostnaden för tillverkningen kontra försäljningspriset. 

Produktkostnaden speglas i vinsten som företaget gör för en viss 

försäljningsvolym och till ett visst försäljningspris.  
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• Utvecklingstid: Hur lång tid tog produktutvecklingsarbetet? Klarar 

företaget av utvecklingstiden rent ekonomiskt och hur påverkas 

företaget om konkurrenter har en snabbare teknisk utveckling 

Kommer den tid som teamet har lagt på produktutvecklingen löna 

sig? 

• Utvecklingskostnad: Hur mycket behöver investeras i 

utvecklingsarbetet? Utvecklingskostnader innefattar de investeringar 

som behövs för att utveckla en produkt. Kommer utvecklingen 

resultera i en vinst på produkten?  

• Utvecklingskapacitet: Kommer erfarenheten från tidigare 

produktutvecklingsprojekt? Utvecklingskapacitet kan användas som 

ett verktyg i framtiden för att utveckla produkter på ett effektivare 

och mer ekonomiskt sätt. 

3.1.2 Olika typer av produktutvecklingsprojekt 

Generellt sett kan man säga att det finns två typer av produktutvecklings-

projekt, nyutveckling och vidareutveckling [10]. Nyutveckling handlar om 

att utveckla en produkt som ännu inte finns att tillgå på marknaden. Denna 

process karakteriseras med högt innovationstänk och låg 

erfarenhetsunderlag. Medan vidareutveckling är en utveckling av en produkt 

som redan finns, med bakomliggande erfarenhet av stabila grundkoncept, 

där utveckling endast skett genom små förbättringar [10]. 

3.2 Produktutvecklingsprocessen 

Produktutvecklingsprocessen är en sekvens av steg som används för att 

utveckla en produkt [11]. Stegen i en process kan se olika ut för olika 

företag och olika processer kan användas inom samma företag. Stegen i en 

process behöver inte bara vara fysiska utan kan också vara till för att 

organisera arbetssättet.  

En tydlig utvecklingsprocess bidrar till att en bestämd struktur följs, där alla 

viktiga steg i utvecklingen av produkten kommer med och att inget påbörjas 

för tidigt med risk för att viktiga specifikationer missas. Om processen följs 

så ökar chansen för en kvalitetssäkring av produkten i slutändan och 

planeringsarbetet underlättas och blir tydligare från start. Det gör att det blir 

lättare för ledningen får en klar uppfattning om arbetets gång och kan på så 

sätt identifierar problemområden som kan förekomma. Noggrann 

dokumentation gör att det är lättare att se möjligheter till förbättring av 

produkten. I Figur 3 visas den allmänna produktutvecklingsprocessen i sex 

steg [11]. 
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Figur 3: Den allmänna produktutvecklingsprocessen i dess 6 steg 

3.2.1 Planering 

Planeringsfasen är den inledande aktiviteten i produktutvecklingsprocessen 

och är steget innan konceptutvecklingen. Utifrån detta steg kommer själva 

beskrivningen på uppdraget. 

3.2.1.1 Förstudie 

I en förstudie är det viktigt att få med åsikter från flera olika 

kompetensområden för att belysa de problem som kan finnas vid 

produktutvecklingen. Det ska okritiskt undersökas vilka möjligheter för 

teknisk utveckling som finns, för att inte starta dyra, resurskrävande 

konstruktionsarbeten på felaktiga grunder [10]. Förstudien ska leda till en 

första kravspecifikation för de funktionella delarna. Specifikationen blir mer 

detaljerad och utvecklas desto längre man kommer i utvecklingsprojektet. 

Här bestämmer man också succesivt hur kraven ska uppfyllas, genom 

tekniska lösningar [10]. 

3.2.1.2 Produktspecificering 

Vid produktspecificeringen klargörs vilka krav som produkten ska uppfylla 

efter produktframtagningsprocessen [10]. Detta görs för att ha ett tydligt 

dokument att utgå ifrån vid framtagning av konstruktionslösningar och vid 

utvärdering efter framtagning av den slutliga produktlösningen. 

Specifikationerna kan ibland delas upp i två delar, målspecifikationer och 

slutgiltiga specifikationer [11]. Målspecifikationer är specifikationer som 

önskas uppfyllas men kanske inte alltid är tekniskt genomförbara. Efter ett 

produktkoncept valts, utifrån målspecifikationerna, kommer 

specifikationerna uppdateras till slutgiltiga specifikationer som styrs av de 

begränsningar som finns i produktkonceptet [11]. I Målspecifikationerna 

handlar det om att samla in alla kriterier som ställs på produkten, både 

uttalade och outtalade. En uppdelning av konstruktionskriterier kan vara 

krav och önskemål. Där krav är sådana kriterier som måste vara uppfyllda 

till hundra procent och önskemål är kriterier som ska finnas med men som 

kan uppfyllas i olika grad beroende på konstruktionslösning.  

Det vanligaste sättet att sätta upp produktspecifikationer är med hjälp av 

checklistor [10]. Checklistan används som ett hjälpmedel för att på ett 

systematiskt sätt formulera kriterier för den aktuella produkten. 
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3.2.2 Konceptutveckling 

Ett koncept är en överblick av produkten, hur de olika delarna interagerar 

med varandra och en grov preliminär design med utrymmesuppskattning 

[11]. För att kunna tillverka en första prototyp, som innefattar 

produktspecifikationens funktionella egenskaper, räcker det inte med ett 

övergripande koncept utan en konceptlösning måste vidareutvecklas och 

delas upp till detaljnivå, där varje detalj beskrivs för sig [10]. 

Utgångspunkten vid konceptutveckling är de funktionella kriterierna som 

specificerats vid produktspecifikationen. Vid konceptgenereringsarbetet 

fokuseras det på att uppfylla de funktionella kraven genom olika lösningar. 

För att inte hämma konceptgenereringen ska problemet i produkt-

specifikationen vara beskrivet på ett så lösningsneutralt sätt som möjligt, 

detta för att hitta mer generella lösningar än om beskrivningen skulle vara 

detaljerad.  

Det kan vara svårt att hitta lösningen till ett problem för hela produkten på 

en gång. Då kan det vara lönsamt att bryta ner produkten i undersystem och 

försöka lösa problemen för varje undersystem var och ett för sig, när varje 

undersystem uppfyller kraven så kan en sammanslagen lösning generera en 

totallösning för hela systemet [10]. 

 3.2.2.1 Konceptutvärdering och konceptval 

När ett antal koncept är genererade sker en utvärdering av koncepten. Första 

steget är att sortera bort koncept som är orimliga att gå vidare med, rent 

tekniskt eller ekonomiskt. När man har ett antal koncept kan en 

konceptsållningsmatris sättas upp, en metod som utvecklades av Stuart Pugh 

på 80-talet [12]. Matrisen går ut på att sålla bort koncept som är sämre än 

andra och gå vidare med eller kombinera dem bästa koncepten. I matrisen 

sätts ett antal urvalskriterier upp mot koncepten. Ett koncept väljs som 

referens och får då siffran 0, om ett koncept är bättre än referenskonceptet, 

på givet kriterium, får den ett plus, om det är sämre får den ett minus, om 

den är likvärdig får det också en nolla. Därefter summeras antalet plus och 

minus för att resultera i ett slutbetyg för var och ett av koncepten. De 

koncepten med högst betyg kan väljas att gå vidareutvecklas eller 

kombineras [11]. Ett exempel på konceptsållningsmatris kan ses i Tabell 1 
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Tabell 1: Exempel på konceptsållningsmatris 

 Koncept 

Urvalskriterier Koncept A Koncept B 

(Referens) 

Koncept C Koncept D 

Kriterium 1 - 0 + + 

Kriterium 2 + 0 - 0 

Kriterium 3 + 0 + + 

Antal + 2 0 2 2 

Antal 0 0 3 0 1 

Antal - 1 0 1 0 

Slutbetyg 1 0 1 2 

Rangordning 2 3 2 1 

Fortsätta? Kombinera Nej Kombinera Ja 

Efter betygssättningen bör en reflektion över valda koncept göras, om det 

finns någon eller några egenskaper som kan förbättras av en liten förändring. 

Dem kombinerade koncepten AC och konceptet D förs vidare till en används 

ett av koncepten som referens. Poängen sätts utefter en 1–5 skala där 3 är 

referensens poäng, 1–2 är mycket sämre till sämre än referensen och 4–5 är 

bättre till mycket bättre än referensen. Varje kriterium får en viktfaktor i 

procent som multipliceras med poängen som ger då en viktad poäng. Den 

viktade poängen summeras för att utse det vinnande konceptet. 

Konceptpoängssättningsmatrisen är till för att mer detaljerat kunna urskilja 

koncepten från varandra i jämförelse med konceptsållningsmatrisen [11]. I 

Tabell 2 visas ett en poängsättningsmatris. 
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Tabell 2: Exempel på konceptpoängssättningsmatris  

  Koncept 

  Koncept AC Koncept D 

Urvalskriterier Viktfaktor Poäng Viktad 

Poäng 

Poäng Viktad 

Poäng 

Kriterium 1 35% 2 0,70 3 1,05 

Kriterium 2 40% 1 0,40 3 1,20 

Kriterium 3 25% 5 1,25 3 0,75 

Total poäng 

Ranking 

2,35 

2 

3 

1 

Fortsätta? Nej Ja 

3.2.3 Utveckling på systemnivå 

I denna fas bryts de valda koncepten ner till delsystem och komponenter. 

Konceptet i stort får också en produktarkitektur upprättad för att lättare 

kunna kartlägga produkten. Denna produktarkitektur görs ofta schematiskt 

och visar på hur de olika delarna hänger ihop och kommunicerar med 

varandra. Vidare tas också en första konstruktion för de mest vitala delarna 

fram.  

Efter detta går man vidare med att upprätta en plan för produktionsplanering 

samt en första monteringsplan. Dessa är dock bara preliminära och högst 

inledande vilket gör att de kan ändras och formas om senare i processen.  

När denna fas är klar skall utöver det tidigare nämnda också ett utkast till 

produkten vara klar samt ett processflödesdiagram för den slutgiltiga 

monteringsprocessen skall vara framtagen på förslag. Det skall också finnas 

en specifikation på funktionell nivå över delsystemen [11].  

3.2.4 Detaljutveckling 

Denna fas är precis som det låter en väldigt ingående fas. Här går man in i 

varje komponent och tittar på tillverkningssätt och materialval. Ritningar för 

varje del tas fram och man fastställer toleranser för varje del i detaljen. 

Därefter tar man fram ett underlag för vilka leverantörer som ska leverera 

vad till varje komponent. Här skall också verktyg för tillverkningen tas fram. 

Denna fas skall besvara frågorna angående materialval, produktionskostnad 

samt robusta egenskaper [11].  
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3.2.5 Testning och vidareutveckling 

Denna fas går ut på att testa produkten eller produkterna. Här börjar man 

med att testa Alfa-prototyper, som är prototyper med samma egenskaper och 

form som den tänkta slutprodukten, men som inte är tillverkade eller har 

samma material som slutprodukten. De är heller inte monterade som 

slutprodukten är tänkt att monters. Testerna med Alfa-prototypen går ut på 

att få svar på frågorna om produkten kommer att fungera som tänkt [11].  

När man är klar med Alfa-prototypen går man vidare till Beta-prototyper, 

dessa har ofta rätt material och komponenterna är tillverkade så som tänkt 

vid produktion, dock monteras de ofta inte som vid produktion. Beta-

prototyper testas mycket och ofta hos slutkunden för att få svar på om 

produkten kommer att hålla för tänkt miljö. Den genomgår flertalet 

omfattande utvärderingar för att kunna finna de avgörande tekniska bristerna 

eller fastställa att man funnit en lösning.  

Det är denna prototyp man skapar den slutgiltiga produkten ifrån [11].  

3.2.6 Produktionsupptakt 

Detta är första steget av produktens riktiga produktion, i början hålls takten 

ofta nere för att processerna ska sätta sig hos operatörer och övriga 

inblandade i tillverkningen, detta också för att kunna identifiera brister i 

produktionen. De detaljer som producerar levereras ofta till utvalda kunder 

som fortsätter att testa produkten för att se så att tillverkningen håller den 

kvalité som avses. Det finns små utrymmen att justera eller ändra i 

produkten här, det som ibland görs är att ändra lite i tillverkningen, då 

prototyperna ofta inte tillverkas på samma sätt som vid full produktion kan 

små justeringar behövas göras även om det mesta redan skall vara taget i 

beaktande i tidigare steg. Efterhand ökar takten i produktionen för att sedan 

vara i full drift. Det är vid detta tillfälle som företaget lägger ut produkten på 

marknaden för försäljning.  

Det görs ofta någon form av utvärdering av processen i stort för att kunna 

skapa bättre förutsättningar för nästa utvecklingsprocess inom  

företaget [10, 11]. 

3.3 Tillverkningsmetoder 

Det finns ett flertal olika tillverkningsmetoder som kan användas för att 

skapa detaljer och verktyg. Alla har olika tillvägagångssätt, fördelar och 

nackdelar. Nedan följer ett urval av de vanligaste metoderna som skulle 

kunna användas i syfte att ta fram ett grepphuvud.  
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3.3.1 Bearbetande tillverkning 

All bearbetande tillverkning går ut på att material tas bort från ett råmaterial. 

Råmaterialet formas och bearbetas till den form som önskas. Bearbetande 

tillverkning kan vara: 

– svarvning 

– fräsning 

– borrning 

Nackdelen är att det blir stora materialförluster på grund av allt råmaterial 

som bearbetas bort under processen. Verktygen till maskinerna är dyra att 

köpa in och måste underhållas för att toleranser och mått skall hållas [13], 

dock svarar kostnaden för verktygen per tillverkad detalj ofta för en liten del 

av totalkostnaden på grund av att det ofta tillverkas väldigt många detaljer 

[14].  

Fördelen med bearbetande tillverkning är att det går att skapa komplicerade 

detaljer med snäva toleranser vilket många andra tillverkningsmetoder inte 

kan matcha [13].  

Det är därför viktigt att för ett företag med bearbetande tillverkning att finna 

den mest optimala vägen fram för att kunna få den lägsta kostnaden per 

tillverkad enhet, samtidigt som leveranstiden inte får bli för lång för att 

kunna konkurrera med nya tillverkningsmetoder såsom 3D-printning [14].  

3.3.2 3D Printing 

3D-printing går ut på att material byggs på efter hand för att skapa en detalj 

efter önskemål. Det kan vara allt från plast till metaller till betong [15], som 

printas på detta vis.  

Det har varit en tidskrävande process som inte kunnat hålla samma tempo 

som till exempel gjutning, varför printning bäst lämpat sig för 

prototypframtagning eller tillverkning av enstaka detaljer, detta håller dock 

på att ändras. Idag blir 3D-printers hela tiden snabbare och företag har börjat 

att använda printar i sina produktioner istället för traditionell tillverkning. 

Dock är det fortfarande långt kvar innan en 3D-printer kan konkurrera med 

traditionella tillverkningsmetoder när det kommer till hastighet, vid större 

serier.  

En stor fördel med denna metod är att man kan skapa geometrier som aldrig 

tidigare har varit möjlig att skapa, t.ex. hålrum i konstruktioner eller 

komplexa geometrier som annars har behövts tillverkas i delar och sedan 

limmas ihop. Detta skapar förutsättningar för helt nya tankesätt och 

möjligheter, samt att det gör det möjligt att spara enorma mängder material 

när man endast behöver använda material där det gör nytta. Flygindustrin är 

en aktör som börjat använda sig mer och mer av detta för att kunna skapa 
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bränslesnåla flygplan samtidigt som hållfastheten är konstant [15]. 

Detaljerna kan printas med hög precision och materialförlusterna är små. 

Det behövs heller inga dyra verktygsinvesteringar utan allt kan printas med 

samma eller väldigt få varianter av printerhuvuden.  

Viss bearbetning kan behövas efteråt för att rensa bort stödmaterial och 

liknande [16]. 

3.4 Pneumatik 

Tryckluft eller pneumatik som det heter när det används vid automatiserade 

processer, används för att skapa en kraft eller ett moment. Detta kan göras 

för att trycka, dra, lyfta, sänka, vrida, stänga eller öppna olika mekaniska 

objekt. För att göra detta kan den driva en cylinder, motor eller ventil till 

exempel. Det finns flera olika typer av cylindrar och motorer men 

grundprincipen för dem alla är att, lufttryck in genom en ventil och skapar 

ett övertryck i ett ”rum”. Detta övertryck flyttar sedan en kolv eller vinge 

och får på så sätt en kraftöverföring till en kolvstång eller axel. Att driva 

olika mekaniska lösningar med luft har sina fördelar då luften har en kylande 

effekt och på så sätt riskeras inte överhettning även vid höga varvtal. Mediet 

finns i obegränsad mängd överallt och man har på så sätt inga problem med 

försörjningen. Det skapas heller inga restprodukter [17]. 

Pneumatik kan också användas för att skapa undertryck eller vakuum. Detta 

kan med fördel användas när man vill skapa ett sug eller hålla fast någonting 

utan att behöva greppa det med en klo eller liknande. Detta gör att man kan 

greppa detaljer ovanifrån och inte behöver komma runt detaljen om den 

ligger trångt till, det görs också under ett väldigt snabbt förlopp. 

3.5 Mekanik 

Vid förflyttning av olika kroppar sker accelerationer och belastningar. Dessa 

måste tas i beaktande när detaljer konstrueras, för att säkerställa att detaljen 

klarar av krafterna den utsätts för, samt att den inte blir utmattad. För att 

kunna ta reda på detta måste man ta reda på hur stor kraft detaljen utsätts för, 

vilken riktningen den har samt hur många gånger detaljen kommer utföra 

denna cykel. När detta är känt kan beräkningar genomföras och 

komponenten kommer att motsvara de krav som ställs. 
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3.5.1 Hastighet 

Hastighet är det som beskriver hur lång sträcka ett föremål färdas under en 

viss tid [18].  

𝑣 =
𝑠

𝑡
      ekv (1) 

𝑣 = 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚/𝑠] 

𝑠 = 𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 [𝑚] 

𝑡 = 𝑇𝑖𝑑 [𝑠] 

Vinkelhastighet 𝜔 är den väg ∆𝜑 ett föremål tillryggalägger per tidsenhet 

kring sitt rotationscentrum C, a är acceleration och v är tangentiella 

hastigheten föremålet har på ett avstånd r från rotationscentrum se Figur 4 

[18]. 

 

Figur 4: Rotationsrörelse 

 

𝜔 =
𝜑

𝑡
     ekv (2) 

𝜔 = 𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑟𝑎𝑑/𝑠] 

𝜑 = 𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑣ä𝑔 [𝑟𝑎𝑑] 

𝑡 = 𝑇𝑖𝑑 [𝑠] 
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Sambandet mellan hastighet och vinkelhastighet kan skrivas enligt följande 

ekvation. 

𝑣 = 𝜔 × 𝑟    ekv (3) 

𝑣 = 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚/𝑠] 

𝜔 = 𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑟𝑎𝑑/𝑠] 

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 [𝑚] 

3.5.2 Acceleration 

3.5.2.1 Newtons lagar 

För att få en kropp i rörelse behövs en kraft appliceras. När en kropp ändrar 

hastighet innebär det att den accelererar, detta görs genom att en kraft 

tillkommer eller tas bort, förutsättningarna ändras. För detta formulerade 

Isac Newton tre lagar. 

Newtons 1:a lag, Tröghetslagen: 

Varje kropp förblir i sitt tillstånd av vila eller likformig och rätlinjig rörelse, 

om den inte påverkas av yttre krafter att ändra detta rörelsetillstånd [18]. 

Newtons 2:a lag, Accelerationslagen: 

𝐹 =
𝑑

𝑑𝑡
× (𝑚 × 𝑣) = 𝑚 × 𝑎   ekv (4) 

𝐹 = 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 [𝑁] 

𝑡 = 𝑇𝑖𝑑 [𝑠] 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 [𝑘𝑔] 

𝑎 = 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑚/𝑠2] 

Lagen säger att en massa som accelererar i en riktning har en kraft i samma 

riktning. Om massan är konstant gäller att ju högre acceleration som önskas 

ju större kraft behövs [18].  

Newtons 3:e lag, Lagen om verkan och återverkan: 

Två kroppar påverkar varandra med lika stora men motriktade krafter [18]. 

Dessa lagar ligger till grund för hur beräkningar av krafter för accelerationer 

av kroppar tas fram.  
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3.5.2.2 Likformig accelererad rörelse 

För en kropp som accelererar linjärt eller likformigt finns det två ekvationer 

[18]. 

�̅� =
𝑠

𝑡
=

𝑣0+𝑣

2
    ekv (5) 

𝑣2 − 𝑣0
2 = 2 × 𝑎 × 𝑠   ekv (6) 

�̅� = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚/𝑠] 

𝑣0 = 𝐵𝑒𝑔𝑦𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠𝑒ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚/𝑠] 

𝑣 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚/𝑠] 

𝑠 = 𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 [𝑚] 

𝑡 = 𝑇𝑖𝑑 [𝑠] 

3.5.3 G-krafter 

G-krafter är det som beskriver vilket kraft en kropp utsätts för vid ett visst 

tillstånd. Om en kropp accelererar så förändras dess upplevda tyngd. Det är 

viktigt att komma ihåg att massan inte ändras. En kropp som har massan 75 

kg vid ett tillfälle har den massan även under acceleration, dock upplevs 

dess tyngd annorlunda. En kropp utsätt för 1g (1 g-kraft, 

tyngdaccelerationen) vid jordens markyta vilket är ungefär 9,82 m/s2. För att 

räkna ut hur många g en kropp utsätts för så måste accelerationen vara känd, 

enligt ekvation nedan [19]. 

𝑎

𝑔
= 𝐺     ekv (7) 

𝑎 = 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑚/𝑠2] 

𝑔 = 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑚/𝑠2] 

𝐺 =  𝑔 − 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 [𝑔𝑔𝑟] 

För att sedan räkna ut vilken kraft kroppen utsätts för med de g-krafterna 

används följande ekvation. 

𝐺 × 𝑔 × 𝑚 = 𝐹    ekv (8) 

𝐺 = 𝑔 − 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 [𝑔𝑔𝑟] 

𝑔 =  𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑚/𝑠2] 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 [𝑘𝑔] 

𝐹 = 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 [𝑁] 
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3.6 Geometri 

För att kunna beräkna hastigheter och accelerationer på en cirkulär bana 

kommer grader att behöva överföras till radianer. Detta ge enligt följande 

ekvation [18]. 

𝜋

180°
= 1 𝑟𝑎𝑑    ekv (9) 

3.7 Termoplast - uretan 

TPU, Termoplast-uretan, är en undergrupp till TPE, Termoplast elastomerer. 

Dessa har egenskaper som gör att de är väldigt elastiska och formbara.  

TPU har dessutom två undergrupper, beroende på om det är polyester- eller 

polyeter-baserat. Detta gör att plasten får lite olika egenskaper som kan 

utnyttjas vid olika användningsområden.  

Polyesterbaserade TPU:er har goda egenskaper när det kommer till att stå 

emot olja, UV-ljus, nötning och värme, tillsammans med goda mekaniska 

egenskaper. Tittar man istället på Polyeterbaserade TPU:er får man en plast 

som motstår svampangrepp, god flexibilitet vid låga temperaturer, 

hydrolytiska egenskaper samt god syra/bas beständighet. I Figur 5 kan man 

se en schematisk bild över hur TPU-plast är uppbyggd på molekylnivå, det 

är denna speciella uppbyggnad som skapar förutsättningar för att plasten ska 

kunna vara både flexibel och stark [20]. 

 

Figur 5: Schematisk bild över TPU-plast på molekylnivå [20]. 
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4. Empiri 

4.1 Maskinbeskrivning 

Norden Machinery tillverkar idag tubfyllningsmaskiner som fyller i takter 

upp till 1000 tuber i minuten. Allt från små tuber på några milliliter upp till 

tuber som innehåller 300–400 ml. En snabb och effektiv hantering av dessa 

tuber krävs när de ska tas ut från fyllaren, av en så kallad Pick and Place.  

En tubfyllares generella funktion är att fylla och försluta tuber. De tomma 

tuberna kommer in i maskinen via en kassett eller robot och transporteras 

runt i maskinen via ett transportband. Första stationen vänder tuben rätt, 

därefter sker i tur och ordning fyllning, värmning, förslutning och klippning, 

alternativt förslutning via vikning om det är en metalltub. Beroende på 

storlek och hastighet på fyllaren kan det vara multipla stationer som utför 

samma åtgärd.  

Laddning av tuber kan ske på två sätt, via en kassett, där tuben matas in i 

maskinen en åt gången eller via robot som kan ladda flera tuber samtidigt. 

Ofta sker laddning med robot vid höga takter och när maskinen har multipla 

stationer av varje slag. För kassetladdning är det lämpligt med max 2 

stationer av varje slag. 

Vidare sker rättvändningen av tuben på grund av att streckkod och 

innehållsförteckning skall komma rätt och bli synlig för kund och kassör. 

Den garanterar också att alla tuber ser likadana ut. Rättvändingen går till så 

att en optisk enhet läser av tubens översta kant där en markör finns. Tuben 

snurrar sedan i sin kopp tills dess att markören hamnar mitt framför den 

optiska enheten eller önskad position.  

Tuben transporteras sedan vidare till fyllningsenheten. Här lyfts tuben upp 

och fylls med aktuell produkt. Det är viktigt att produkten fylls med rätt 

hastighet och att den fylls inom rätt tidsintervall för att inte skapa kladd på 

väggar i tuben eller munstycket. Förslutningsprocessen kan sedan se lite 

olika ut om det är en plast eller aluminium tub. Om det är en plasttub 

kommer förslutningen ske i tre steg där det första steget är en värmning av 

översta kanten, sedan går tuben ett steg fram och kläms ihop, pga. 

värmningen sker en “sammansmältning” av plasten och tuben försluts. Nästa 

steg är en klipp- eller friseringsstation där toppen av tuben klipps så att den 

blir rak och fin.  

En aluminiumtubs förslutning sker i en vikningsprocess där ett verktyg går 

ner och viker tubtoppen efter en bestämd metod, t.ex. Kalles kaviartuber.  

Vid sista stationen plockas tuben ur maskinen, detta kan ske med hjälp av en 

utstötare, tuben hamnar då oorganiserat i en uppsamlingslåda, eller med en 

Pick and Place, där tuben hamnar ordnat på ett transportband för paketering 



22 

Johansson & Göransson 

eller vidare hantering.  

Om ett fel skulle uppstå så att tuben inte godkänns, den kan vara skadad 

eller inte fyllas så mycket som tänkt, så kan maskinen identifiera tuben med 

hjälp av koppen den står i. Dessa är numrerade och vid varje station kan 

programmet välja att inte genomföra specifik uppgift på grund av att fel 

tidigare i processen, och sedan sortera ut tuben ur processen. 

Varje tubkoncept och maskin är unik vilket gör att inställningar för att 

optimera processen kan ta lång tid. 

4.2 Plockning av tuber ur tubfyllningsmaskinen 

För att plocka fyllda tuber ur tubfyllaren, används en arm med sugkoppar. 

Uppbyggnad av vakuum suger fast tuben så den kan plockas ut och placeras 

på ett transportband. Eftersom tuberna kommer i en uppsjö av olika storlekar 

och varianter, behöver varje tubstorlek plockas av ett vakuumgrepphuvud 

som matchar storlek och form på tuben. Detta gör att tillverkningen av arm 

och grepphuvud blir unik för varje tubstorlek. För att bedriva en mer flexibel 

produktion behövs en, eller ett lägre antal varianter av arm och grepphuvud.  

Tuber av framför allt aluminium är känsliga för stötar och slag vilket medför 

att hanteringen måste vara varsam. Detta är en kosmetisk fråga då tuber som 

inte ser bra ut inte heller köps av kunderna i butiken, även om själva 

produkten och tubens funktion är fullgod. 

Idag består vakuumgrepphuvudet av två eller flera sugkoppar som sitter på 

en arm. Dessa är omgivna av ett stöd som är anpassad efter den aktuella 

tuben. Tuben sugs fast med vakuum och vilar då mot stödet medan den 

flyttas över mellan maskinerna. 

När tuben sedan skall släppas sker en avblåsning för att vakuumet skall 

försvinna snabbare. I Figur 6 visas hur det kan se ut när tuber plockas från 

en kontrollvåg, detta bygger på exakt samma princip som när tuben plockas 

ur fyllaren. 
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Figur 6: Pick and Place med vakuumgrepphuvud. Plockning från kontrollvåg. 

I Bilaga 1, Plocksekvens, visas en bildsekvens av hela plockförloppet. 

Stora tuber kan väga mycket, upp till 400 g, men sällan över 300 g och 

medför att vakuumgreppinsatsen måste klara höga belastningar. En liten tub 

kan vara svår att greppa, detta på grund av dess snäva radier och låga volym. 

Utmaningen ligger i att kunna skapa ett verktyg/vakuumgrepphuvud som lätt 

kan anpassas efter aktuell tub, alternativt ett ingrepp som kan appliceras på 

många olika storlekar. Tuben skall hållas stabil under förflyttningen. 

Olika material i tuberna ställer krav på vakuumgrepphuvudet, dels ska inte 

märken göras och dels måste sugkopparna sluta tätt om tuben, för att kunna 

lyfta den. 

4.3 Nulägesbeskrivning 

Idag består vakuumgrepphuvudet av fyra olika delar. Dessa har alla 

egenskaper, viktiga för att tuben skall greppas på rätt och hållas stabil under 

förflyttning. Huvudet består av sugkoppar, distanser, plaststöd samt 

aluminiumprofil, se Figur 7. 



24 

Johansson & Göransson 

 

Figur 7: Vakuumgrepphuvudet, som det ser ut monterat. 

Greppning av tuben sker då sugkopparna trycks mot tubens vägg och ett 

undertryck skapas. Detta är tilräckligt kraftigt för att tuben skall följa med 

när huvudet rör sig bakåt igen, se Figur 8. 

 

Figur 8: Vakuumgrepphuvudet och hur det greppar en tub. 

Nedan följer en mer ingående beskrivning på varje del av 

vakuumgrepphuvudet. 

4.3.1 Sugkopp 

Sugkoppen är den delen som är i kontakt med tuben. Denna måste kunna 

sluta helt tätt runt kroppen på tuben vilket gör att materialet behöver vara 

smidigt. Detta för att alltid kunna sluta tätt även vid små diametrar. En 

mindre sugkopp riskerar att inte orka bära vikten av tuben därför kan stora 

koppar behövas till små tuber med hög densitet i sig. För att kunna göra det 

har Norden flera varianter sugkoppar som har olika egenskaper när det 

kommer till storlek och styvhet, ett urval går att se i Figur 9.  

Sugkopparna är också olika till antalet beroende på tubens storlek, form och 

material. Oftast används tre sugkoppar när tuben är längre än 150 mm och 

två när den är kortare. Men detta kan variera mycket beroende på tubens 

övriga egenskaper. 
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Figur 9: Ett urval av olika sugkoppar som kan användas. 

Den generella funktionen av sugkoppen är följande. Sugkoppen trycks mot 

tubens vägg med hjälp av verktyget, tuben är då stabiliserad av ett mothåll 

för att den inte ska röra sig. När sugkoppen är tryckt mot tuben så att det är 

tätt mellan dessa sugs luft ur. Detta skapar ett undertryck som håller tuben 

på plats. Därefter flyttas tuben med hjälp av en Pick and Place till önskad 

plats. Där sker det omvända, tuben sätts i rätt läge och därefter sker en 

avblåsning, luft pumpas tillbaka in i sugkoppen, och tuben släpper. Därefter 

återupprepas proceduren för nästa och nästa.  

Eftersom sugkopparna är standardiserade kan dessa lagerhållas och har 

ingen direkt påverkan på tillverkningstiden. 

4.3.2 Distanser 

Distanserna används för att skapa rätt avstånd mellan sugkopp och tub. 

Dessa finns i flera olika standardstorlekar, se Figur 10. 

 

Figur 10: fyra olika distanser för sugkoppar. 

Det är viktigt att distanserna är täta i sina kopplingar samt att de skapar fritt 

flöde, detta för att det inte skall bli några förluster av tryck i systemet.  
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4.3.3 Plaststöd 

Plaststödet har till uppgift att hålla tuben stabil under tiden den flyttas. Den 

ska garantera att tuben hålls i den vinkel som den hade när den lämnade 

tubfyllaren. Formen på stödet är anpassad efter hur sugkopparna är 

placerade för att dessa ska få ett optimalt grepp av tuben och skålad efter 

formen på tuben för att ge ett optimalt stöd, se Figur 11. Stödet har också en 

offset på sina sugkoppshål dvs. hålen sitter inte på en lodrät linje. Detta för 

att tuben inte kan greppas lodrätt när den är vriden, då den smalnar av mot 

toppen. 

 

Figur 11: Plaststöd med en offset på ett av sugkoppshålen. 

Varje plaststöd är unik för just sitt tubformat och maskin, detta på grund av 

att olika tuber kräver olika vinklar och olika avstånd vid plockning och 

nedläggning.  

Stödet ska vara anpassad så att när sugkopparna greppar tuben skall den 

ligga perfekt i formen. Då garanteras vinkeln när tuben lämnar mothållet, se 

Figur 12. 

Stödet består av hårdplast som bearbetas fram. Det är helt avgörande att 

konstruktionen är rätt när den tillverkas då det finns små utrymmen för att 

justera formen.  

Lagerhållning är svårt då varje form är unik och tillverkas på beställning. 
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Figur 12: Tubens läge i plaststödet. 

4.3.4 Aluminiumprofil 

Aluminiumprofilens uppgift är att hålla sugkoppar och plaststödet på plats. 

Den fästs på Pick and Place med en klämkoppling. Det finns styrspår som 

säkerställer att den hamnar likadant varje gång formatet laddas i maskinen. 

Den måste vara stabil för att plockningen skall ske på rätt plats för varje 

cykel. Ett ojämnt plockmönster leder till problem senare i processen när 

tuben inte går in i sin kartong pga. att den inte ligger rätt.  

Den fungerar också som en kanal för pneumatiken till sugkopparna. Profilen 

har ett flertal kanaler borrade i sig för att kunna leda fram tryckluften, se 

Figur 13. Till vänster visas fästet av profilen. Till höger visas den sida som 

är vänd mot tuben.  

Den tredje uppgiften profilen har tillsammans med distanserna är att skapa 

rätt avstånd till tuben och transportbandet, både vid plockning och 

nedläggning. 
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Figur 13: Aluminiumprofilen, till vänster, styrspåret samt luftkanaler. Till höger, fästen för sugkoppar 

samt plaststödet. 

Tillverkningstiden för profilen uppgår till 8 veckor vilket gör att det är 

extremt viktigt att den konstrueras rätt från början. Om ett fel uppstår är det 

mycket svårt att justera, vilket innebär att en ny profil måste tas fram. Detta 

kommer att kunna försena monteringen avsevärt. 

4.4 Testutrustning 

För att kunna utföra vissa tester och prov har olika utrustning använts. 

Nedan följer en kort beskrivning av dessa.  

4.4.1 Ejektor 

För att skapa vakuum eller ett undertryck har en ejektor som drivs av vanlig 

tryckluft använts. En ejektors princip bygger på att man pressar in ett 

medium genom en trång passage, samtidigt finns det tillförsel av nytt 

medium runt förträngningen. När mediet ökar hastigheten genom 

förträngningen skapas ett undertryck vilket gör att det tillförs mer luft, i 

detta fall, och en sugande effekt uppstår. Detta används sedan för att driva 

en sugkopp eller liknande, se Figur 14. Den ejektor som användes i dessa 

experiment kan ses i Figur 15. 
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Figur 14: Schematisk bild av ejektor. 

 

Figur 15: Ejektorn som användes under experimenten. 

4.4.2 Testrigg 

Testriggen som använts under de tester som genomförts är en gammal 

tubfyllningsmaskin som står i testavdelningens lokaler och används just till 

detta ändamål. Testerna är utförda av en operatör som har handhavt 

utrustningen, rapportförfattarna har agerat observatörer. 

På grund av att det inte finns en komplett anläggning med transportband 

efter fyllaren så har tuberna suttit kvar i Pick and Place även på vägen 

tillbaka mot fyllaren. Detta har gjort att testet har utsatt tuben för högre G-

krafter än vad det egentligen är i produktion. Detta garanterar att huvudet 

som testats i denna maskin klarar även de påfrestningar som finns i 

verkligheten. 

Pick and Place på testriggen har ett maximalt tempo på 100-takt vilket 

innebär att den kan förflytta 100 tuber i minuten. Att komma upp i den 

hastigheten med de koncept som är framtagna kommer innebära att 
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konceptet klarar de belastningar som det skulle kunna utsättas för. I Figur 16 

ses testriggen med en tub laddad. Pick and Place rör sig mot betraktaren. 

 

Figur 16: Testrigg 

4.5 Studiebesök 

Ett studiebesök genomfördes på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. De 

bedriver utbildningar inom 3D-printing. De har också mindre tillverkning 

till kunder runt om i världen, detta i väldigt liten skala.  

De kunde visa hur printning i flexibla material fungerar och i allmänhet hur 

mycket som 3D-printingen kan göra i tillverkningsväg.  

Det var platschefen Joakim Svensson som tog emot oss och visade oss runt 

tillsammans med en elev, Linus Lorensson.  

Innan besöket hade bilder och förklaringar på problemet skickats till dem. 

De visade också sina tankar och idéer kring detta samt skickade med lite 

prover för tester i riggen.  
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5. Genomförande 

Detta kapitel kommer att gå igenom allt från produktutvecklingsstegen till 

hur de olika testen genomförts. Kapitlet följer en kronologisk ordning där 

det sista som beskrivs också är det sista som genomfördes. 

_____________________________________________________________ 

5.1 Produktutveckling 

I detta kapitel kommer de olika produktutvecklingsstegen att gås igenom. 

Läsaren ska få en klar bild av hur varje delmoment har genomförts vad som 

har gjorts.   

5.1.1 Förstudie 

Vid ett första besök på Norden Machinery gjordes flera observationer av 

maskinerna de bygger, specifikt på Pick and Place och vakuumgrepphuvudet 

som denna rapport handlar om. Vid detta tillfälle var det främst handledaren 

som visade och förklarade de olika detaljerna kring maskinerna. Dessa 

observationer har sedan återupprepats vid ett flertal tillfällen då frågor 

uppstått. Vid dessa tillfällen har ofta montörer varit behjälpliga med att svara 

på frågor. 

De diskussioner som förts har uppkommit vid observations- eller 

testtillfällen. Detta då ett specifikt problem eller en fråga tagits upp, då har 

den person som varit på plats lämnat synpunkter eller lösningar, därefter har 

proceduren upprepats vid flertalet tillfällen. 

5.1.1.1 Brainstorming 

Några experiment har utförts för att kunna studera olika möjligheter att 

greppa detaljer. Det första experimentet som utfördes testade en idé om att 

ett pulver som finns i en behållare (samma egenskaper som en ballong) 

sluter om en detalj, därefter sugs all luft ur ballongen och pulvret pressas 

ihop och blir hårt. Detta skapar en gripkraft som sedan kan användas för att 

lyfta en detalj.  

I det test som utfördes användes lungorna för att suga ut luft och skapa 

vakuum, för större effekt skulle en ejektor kunnat användas. En ballong fylld 

med kaffe användes som gripdon. Ett test att lyfta tuber utfördes men gav 

inget bra resultat, däremot utfördes lyckade lyft med mindre detaljer så som 

suddgummi som visas i Figur 17. 
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Figur 17: Test av lyft med kaffefylld ballong.. 

Det andra experimentet som gjordes var att en tvättsvamp omslöt en 

sugkopp. Tvättsvamp är mjukt och flexibelt vilket gör att det komprimeras 

även under lågt tryck. Tvättsvampen sattes i en svag halvmåneform för att 

ge stöd åt tuben när den pressas mot den och formen, med hjälp av 

sugkoppens vakuum, och på så sätt förhindra att tuben ändrar vinkel eller 

ramlar ur sugkoppens grepp under förflyttning. Testet byggde på en idé om 

att använda sig av ett stöd som kunde anpassa sig efter tubens storlek och 

form. Här användes en ejektor för att skapa vakuum, Figur 18 visar hur 

testet gjordes. 
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Figur 18: Test av flexibelt stöd. 

5.1.2 Produktspecificering 

Produktspecifikationen utgår ifrån att få ett så flexibelt verktyg som möjlig. 

Vakuumgrepphuvudena ska kunna hantera, i så stor utsträckning som 

möjligt, tublängder från 50–250 mm och diametrar 10–50 mm se Figur 1 i 

bilaga 2. Detta medför att ett grepphuvud inte kommer kunna hantera alla 

variationer utan att det snarare kommer behövas tre eller fyra grepphuvuden 

som kan hantera olika storlekar som tillsammans klarar alla variationer av 

tuber.  

5.1.2.1 Produktmål 

Efter att diskuterat med personer på Norden Machinery togs ett antal punkter 

fram på vilka egenskaper grepphuvudet ska uppfylla, se Tabell 3.  

Att modulen ska vara lätt innebär att den inte ska väga mer än det befintliga 

grepphuvudet. Att den ska klara maskintempot innebär att den ska kunna 

plocka tuben ur maskinen, hålla den stabilt och lägga ner den på 

transportbandet på ett säkert sätt. Justerbarhet krävs för att kunna täcka de, i 

så hög utsträckning som möjligt, variationer av grepphuvuden som Norden 

har idag. Modulen ska vara lättinställd, det betyder att det ska vara lätt att 
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komma åt justerskruvar för frigöring och låsning och att montören bara 

behöver gör inställning i en led i taget. Låsningen efter inställning ska vara 

för att kunden inte ska kunna skruva bort sig om dem vill ändra på något. 

Det kan också vara någon form av markering så att det är lätt att hitta 

tillbaka till fabriksinställningarna. Modulen ska vara lättmonterad, kan 

innebära att försöka hålla ner antalet fästelement för att minska 

felmontering. Att modulen ska kunna hantera flera tubstorlekar innebär att 

stödet och sugkopparna ska vara flexibla på något sätt.  

Tabell 3: Produktmål för grepphuvudet 

Kundönskemål 

Modulen skall vara lätt  

Modulen skall klara av maskintempot 

Modulen skall vara justerbar 

Modulen skall vara lättinställd 

Modulen skall kunna låsas efter inställning 

Modulen skall vara lättmonterad 

Modulen skall kunna hantera flera tuberstorlekar 

Kundönskemålen grupperades i huvudegenskaperna gör modulen driftsäker, 

gör modulen anpassningsbar och gör modulen användarvänlig, därefter 

sorterades varje kundönskemål in i grupperna, se Tabell 4.  

Tabell 4: Gruppering av produktmål 

Grupp Kundönskemål 

Gör modulen driftsäker Modulen ska vara lätt 

Modulen ska klara av maskintempot 

Gör modulen 

anpassningsbar 

Modulen ska vara justerbar 

Modulen ska kunna hantera flera olika tubstorlekar 

Gör modulen 

användarvänlig 

Modulen ska vara lättmonterad 

Modulen ska vara lättinställd 

Modulen ska kunna låsas efter inställning 

Efter detta viktades grupperna mot varandra för att en fördelning skulle 

kunna tas fram. Därefter görs samma sak inom varje grupp, se Tabell 5. 

Varje egenskap får sedan ett resultat som är dess viktning mot övriga 

egenskaper. 
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Tabell 5: Viktningstabell 

 Driftsäker Anpassningsbar Användarvänlig 

 0.45 0.45 0.10 

 Lätt Maskintempo Justerbarhet Tubstorlekar Montering Inställning Låsning 

 0.25 0.75      

   0.40 0.60    

     0.33 0.33 0.34 

Resultat 0.11 0.34 0.18 0.27 0.03 0.03 0.03 

5.1.3 Konceptutveckling 

Här presenteras de koncept som togs fram under konceptgenereringen. Det 

är koncept som syftar till att lösa hela problematiken samt delkoncept som 

ska lösa vissa specifika delar av problemet. En beskrivning av varje koncept 

finns också med som förklarar hur konceptet fungerar. 

För varje koncept finns det pilar som visar på rörelser (turkosa) och pilar 

som pekar på detaljer (röda). Dessa ska fungera som ett komplement till 

beskrivningen av konceptet. 

5.1.3.1 Koncept 

Kulled 

Konceptet som är döpt till ”Kulledskonceptet”, bygger på en led som 

fungerar ungefär som en höftled. Konceptet kan ses i sin helhet i Figur 19-

21. Kulan i skålen kommer medföra att man kan vrida samt tilta tubfästena. 

Hela kulan går samtidigt att föra fram och tillbaka vilket ger möjlighet att 

anpassa efter tubens radie. Låsning sker med hjälp av låsskruvar. 

Detta koncept ger en arm som kan anpassa sig efter tuben och i vilken vinkel 

man vill greppa den.  

Det ställbara huvudet går att anpassa i höjdled. Det finns också möjlighet att 

välja antalet stöd samt hur många sugkoppar som skall användas. Stöden 

med endast ett hål medför endast en kudde och inga sugkoppar medan det 

stöd i botten med flera hål medför 2 sugkoppar som sitter på varsin sida om 

fästskruven (mittenhålet). Eftersom de sitter på en räls kan man byta ut och 

växla hur man vill. De blå kuddarna anpassar sig efter tuben när den trycks 

mot dem och skapar stöd. 
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Figur 19: Isometrisk vy av kulled. 

 

Figur 20: .Sid vy av kulled. 

 

Figur 21: topp vy av kulled. 
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Gångjärn med låda 

Gångjärnskonceptet bygger på att armen fungerar som ett gångjärn som får 

huvudet att kunna vippa. Detta kan sedan låsas med stoppskruvar. Axlarna 

fram till själva huvudet kan sedan justeras för att skapa rätt avstånd till 

tuben, även dessa kan sedan låsas med stoppskruvar. Själva huvudet bygger 

på att en modifierad ”låda” printas ut och sedan kan ställbara detaljer 

monteras in. Dessa är fästen till sugkoppar som sedan kan justeras med hjälp 

av spår inuti lådan. Det går att skjuta isär sugkopparna, med hjälp av 

hållarna som löper i spåren, samt skapa en offset mellan kopparna genom att 

vrida på själva fästet. Det går också att klistra på en dämpande kudde som i 

konceptet ”Kulled”, eller så kan lådan direkt anpassas efter tubens form när 

den printas, se Figur 22-24.  

 

Figur 22: Isometrisk vy av gångjärn med låda. 
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Figur 23: Sido vy av gångjärn med låda. 

 

Figur 24: Topp vy av gångjärn med låda. 

Bläckfisk 

Konceptet bläckfisk har 3 gånger 2 sugkoppar som är individuellt roterbara 

och kopparna kan ställas framåt och bakåt. Fästet till kopparna kan skjutas 

framåt och bakåt i armarna. Fungerar ungefär som sugkopparna under 

bläckfiskens armar. Sugkopparna är bland dem mindre, runt 10 mm i 

diameter. I Figur 25-27 visas olika vyer av konceptet. 
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Figur 25: Isometrisk vy av bläckfisk 

 

Figur 26: Sido vy av bläckfisk 

 

Figur 27: Topp vy av bläckfisk 
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V-stöd 

V-stödet är gjort av två utskurna armar i plåt. Fästet är av samma modell 

som det fasta verktyget, som beskrevs i kapitel 5.1.4 Aluminiumprofil. I 

fästet kommer det sitta pneumatikkopplingar och likaså i stödhållarna, för att 

kunna dra slangar för luften däremellan. Konsolen som är fäst i armarna har 

slitsade hål för att kunna tilta och ställa framåt och bakåt. Stödhållarna kan 

ställas individuellt, den övre i sidled och den undre i höjdled. Stöden är 

formade som ett V för att kunna hantera olika diametrar på tuberna och har 

integrerade fästen för sugkoppar. Det övre stödet kan roteras lite för att 

bättre passa tubens geometri då stödet kommer högre upp på tuben. När den 

bockade konsolen är inställd så stiftas den mellan armen och sig själv. Olika 

vyer av konceptet visas i Figur 28-30. 

 

Figur 28: Isometrisk vy av V-stöd 
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Figur 29: Sido vy av V-stöd  

 

Figur 30: Topp vy av V-stöd 

Hatten 

Detta koncept bygger på att armen är fast med borrade kanaler för luften. 

Armen är i aluminium och stödet är i plast med integrerade hållare för 

sugkoppar. Mindre justeringar kan göras i höjdled av stödet och låses med 

spännen från sidan. Tanken med detta koncept är att det ska vara billigare att 

göra ändringar på några av delarna som är svåra att få rätt på i början, som 

avståndet mellan sugkopparna, om någon sugkopp behöver en offset, om 

kopparna sitter för långt in i stödet eller för långt ut. Tanken är att stödet ska 

3D printas för att snabbt få fram ett nytt stöd och inte behöva göra om hela 

armen om den inte skulle passa. Konceptet visas i Figur 31-33. 
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Figur 31: Isometrisk vy av hatten 

 

 

Figur 32: Sido vy av hatten 

 

 

Figur 33: Topp vy av hatten 
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Utskjut 

Koncept utskjut bygger på att kunna göra inställningar i vertikal riktning 

med hjälp av ett laxstjärtspår och låses med två stoppskruvar i botten på 

ribban. Två pneumatikkopplingar sitter strax bakom stödet för insug och 

avblåsning, detta för att slippa att borra invecklade kanaler i armen. 

Sugkopparna fästs i aluminiumarmen på traditionellt sätt. Se bilder på 

konceptet i Figur 34-36.  

 

Figur 34: Isometrisk vy av utskjut 

 

Figur 35: Sido vy av utskjut 
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Figur 36: Topp vy av utskjut 

Stövel 

Stövelkonceptet är en arm som är delad på två ställen, dels vid infästningen 

och dels på mitten. Vid delningarna sitter det slitsade hål för att kunna 

justera i vertikal riktning och i horisontell riktning. Två 

pneumatikkopplingar sitter innan stödet för avblåsning och insug. Vid den 

nedre kopplingen är det ett genomgående hål rakt ut till den nedre 

sugkoppen och vid den övre sugkoppen är det ett hål som går enda ner till 

det nedre genomgående hålet. Det är gjort så här för att underlätta 

borrningen av kanalerna. Stödet har också integrerade hållare för 

sugkopparna, se Figur 37-39. 

 

Figur 37: Isometrisk vy av stövel 
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Figur 38: Sido vy av stövel 

 

Figur 39: Topp vy av stövel 

5.1.3.2 Delkoncept stöd 

Flex 

Bygger på att ett flexibelt eller anpassningsbart material ger tuben stöd. När 

sugkoppen drar in tuben så trycker tuben ihop materialet och då skapas stöd. 

Ungefär som en tempurmadrass. Se Figur 40. De blå kuddarna kan placeras 

på många olika sätt och variera i storlek, även antalet sugkoppar kan variera 

såväl som deras storlek. Detta koncept är inte ett helt koncept vilket gör att 

det kommer att behöva kombineras med en av de andra konceptens armar. 
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Figur 40: Flex-konceptet sett från sidan och snett uppifrån. De blå kuddarna kan bestå av olika 

material och ha olika textur. 

Mattan 

Bygger på att många små sugkoppar kommer att fästa vid tuben och hålla 

fast den. Antingen så är varje sugkopp fast i sin vagga och har ett fast 

förhållande till övriga sugkoppar eller så kan varje sugkopp justeras i 

djupled för att anpassas maximalt efter tuben. Formen på själva stödet kan 

vara en rak cylinder alternativ en form som följer tuberna inom en viss radie 

tillfredsställande. Mattan kommer likt Flex behöva kombineras med en arm 

från de andra koncepten. Figur 41-43 visar Mattkonceptet med rörliga fästen 

för sugkopparna. 
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Figur 41: Isometrisk vy av Mattkoncept. 

 

Figur 42: Sid vy av Mattkoncept. 
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Figur 43: Topp vy av Mattkoncept. 

5.1.4 Test av koncept 

Olika tester av koncepten har gjorts för att se vilket som fungerat bäst. Ett 

täthetstest samt tester av flexibla material och mattkonceptet har gjorts. 

Dessa tester ska ge svar på hur bra konceptidéerna fungerar. 

5.1.4.1 Täthetstest 

För att få en uppfattning om hur bra sugförmåga de olika koncepten har 

gjordes också mätningar på detta, för varje huvud. Detta för att se om alla 

huvuden gav lika bra vakuum eller om några läckte. Det gjordes också ett 

test med ett vakuumgrepphuvud Norden har för att få en referens. Detta test 

bidrog till att visa på om något huvud var felkonstruerat eller om materialet 

inte var gångbart. Detta test är inte något Norden har begärt ska genomföras 

utan ett test som görs för att se att e nya 3D-printade koncepten inte har en 

sämre sugförmåga än tidigare vakuumhuvuden. 

Ett totalt vakuum är det vid -1 bar, vid noll är det samma tryck som i 

rummet, se Figur 44. 
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Figur 44: Vakuummätare där -1 bar är 100 % vakuum. 

5.1.4.2 Flexibelt material 

För att utveckla idén med ett flexibelt material, togs 3D-pritande huvuden 

fram där tvättsvamp klistrades på. Tillsammans med olika typer av 

sugkoppar, varierande på storlek och hårdhet, testkördes dessa koncept för 

att hitta den bästa kombinationen. Målet med testerna har varit att kunna 

hålla så högt tempo som möjligt utan att tuben skulle ramla av. För att veta 

att vakuumgrepphuvudet ska klara samtliga Pick and Place Norden 

Machinery har så kördes testet med samtliga rotationsaxlar aktiva. Detta 

innebar att tuben, samtidigt som den förflyttades av armen också roterade 

180 grader, både förhållande till sin position mot armen och sin position 

förhållande till den andra tuben, enkelt uttryckt, höger tub i fyllaren blir 

vänster tub på transportbandet och tvärtom, se  

Figur 45.  

 
Figur 45: Tubens väg genom Pick and Place, med 180 graders rotation. 
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I Figur 46 kan man se de olika testobjekt som provkörts. Koncept 1 saknar 

sina kuddar plus en sugkopp på grund av tillverknings- och 

limningsproblem. Koncept 3 har sitt flexibla material bakom sugkopparna.  

Tuberna som testades var 35 och 50 mm i diameter.  

 

Figur 46: De fyra olika testade Flex-koncepten.  

När dessa skulle testas så var det största problemet med huvuden att 

kanalerna var för trånga. Detta var ett problem med nr 1 och 2. Till 3 och 4 

löstes detta med att göra större kanaler och ta bort den strypning (en 

förträngning) precis innan sugkoppen som Norden Machinery använt sig av 

för att kunna få en snabbare sugförmåga i koppen. Detta gör att Nr 1 fick 

borras upp och en sugkopp gängades fast, detta blev inte helt tätt och därför 

fick ett nytt modifierat huvud tas fram, Nr 4. Förutom att strypningen togs 

bort sänktes sugkopparna längre ner i formen för att tuben skulle kunna dras 

in längre i det flexibla materialet och på så sätt få bättre stöd. 

Skillnaden mellan Nr 2 och Nr3 är antalet sugkoppar och att det inte finns 

någon strypning på Nr 3. Här gjordes också modifikationen att Nr 3 fick 

stöd av ett flexibelt material endast bakom sugkoppen. Detta för att se om 

det räckte med en stabil sugkopp och att stöd från formen kunde undvikas. 

En observation som gjordes vid testerna var att tuben vobblade vid 

vändningarna och upplevdes inte sitta helt stabilt. 

5.1.4.3 Mattkonceptet 

Test av mattkonceptet genomfördes på samma sätt som med flexibelt 

material. Tuberna hade samma diamaterar och de olika konceptvariationer 

som tagits fram testades i olika hastigheter. I Figur 47 visas de olika 

variationerna som testats.  

Nr 1 och 2, kunde inte testköras då dess kanaler var täppta av stödmaterial 

från 3D-printningen. Nr 3 och Nr 4 kunde köras, dessa har exakt samma 

uppbyggnad som sina föregångare men är printade med en printer där 

stödmaterialet kan tas bort med hjälp av ett vattenbad, d.v.s. kanalerna kan 

rensas. Det som inte fungerade så bra med dessa två koncept var att de inte 
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blev helt täta, detta åtgärdas till viss del med hjälp av att måla dem med en 

tätande färg, dock blev de inte helt täta.  

Det femte konceptet som testades är samma modell som Nr 1 och Nr 3, 

skillnaden är att den är printad med en teknik där stödmaterial inte behövs. 

Det mest anmärkningsvärda jämfört med testet för Flex var att det var 

svårare att passa in tuben korrekt, detta kan vara ett problem när tuben skall 

plockas från maskin, när tuben väl satt rätt satt den dock stabilt och vobblade 

ingenting. 

 

Figur 47: De 5 mattkoncepten som testats. 

5.1.4.4 Test av TPU 

Ett första test gjordes med TPU plast genom att endast klämma fast de olika 

testbitarna mellan tuben och den fasta formen. Detta visade direkt om de tre 

olika hårdheterna passade eller inte, dimensionsmässigt.  

Skillnaderna mellan testbitarna kan läsas i Tabell 6. 

Tabell 6: De tre testbitarnas dimensioner. 

Testbit Väggtjocklek (mm) Fillamenttjocklek (mm) Fillament form 

1 0,4 0,2 Halvmåne 

2 0,4 0,2 Cirkel 

3 0,8 0,4 Cirkel 

I Figur 48 visas de olika testbitarna, Nr 1 är mest mjuk och sedan i en 

fallande skala till Nr 3 som är mest stabil. 
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Figur 48: De tre olika testbitarna som Additivt Teknikcentrum tog fram. 

5.1.5 Konceptval 

I detta kapitel rankas koncepten samt vilka koncept som skall föras vidare 

bestäms. Det görs också en poängsättning utifrån hur viktiga olika 

funktioner på konceptet är. Detta för att kunna avgöra vilket koncept som är 

det absolut bästa. 

5.1.5.1 Konceptsållning 

Vid konceptvalet gjordes en omfattande konceptsållning där de koncept som 

tagits fram rangordnades jämfört med det vakuumgrepphuvud Norden har 

idag. Efter sållningen var gjord togs de koncept som var bättre eller lika bra 

som referenskonceptet vidare, se Tabell 7. I Bilaga 3, Konceptval, visas hela 

sållningen. I Figur 49 visas hur det nya kombinerade konceptet, Utskjut och 

Hatten kan se ut.  
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Tabell 7:Koncept som var lika bra eller bättre än referenskonceptet efter konceptsållningen. 

Koncept Ranking Fortsätta? 

Gångjärn 5 Ja 

Utskjut 2 Komb 

Hatten 2 Komb 

Flex 1 Ja 

Mattan 4 Ja 

Befintligt (referens) 5 Referens 

 

Figur 49: Utskjut och Hatten kombinerat till ett koncept. 

 

5.1.5.2 Viktning 

Viktningen gjordes enligt beskrivningen i kapitel 5.1.2.1 Produktmål. I 

Tabell 8 presenteras de koncept som fick högst poäng och därför är de 

koncept som kommer att föras vidare i processen. I Bilaga 3, Konceptval, 

visas hela viktningen. 

Tabell 8: De två vinnande koncepten efter viktningen. 

Koncept Poäng Viktad Poäng 

Utskjut/Hatten 20 3.036 

Flex 25 4,207 

Mattan 23 3,764 
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5.1.6 Utveckling på systemnivå 

Här kommer det presenteras idéer och förbättringar på de koncept som klarat 

sig igenom konceptvalen. Det är viktigt att påpeka att det som presenteras 

här inte är något slutgiltigt koncept utan det är endast idéer som kan 

förbättras eller tas bort senare i processen. Här presenteras också 

beräkningar för tubens acceleration för att kunna avgöra vilket kraft 

sugkopparna skall klara av. 

5.1.6.1 Utskjut/Hatten 

Det finns flera sätt att konstruera infästningen på. De två sätt som undersökts 

i denna rapport är en solid aluminiuminfästning med kanaler samt en bockad 

plåtinfästning som då skulle behöva pneumatikslangar dragna. Den solida 

infästningen har fördelen att den är väldigt lik den arm Norden Machinery 

använder idag. Den bockade plåtens fördel är att den är lättare. Nackdelen 

med plåten är dock att den tar längre tid att montera då fler skruvförband 

kommer att behövas. Båda infästningarna skulle kunna ha pneumatikslangar 

istället för kanaler som i den solida. Detta skulle göra att 

tillverkningskostnaden sjunker, för aluminium-infästningen.  

För armen skulle en L-profil kunna användas istället för en solid arm som 

idag. Detta är en standarddetalj som kan köpa in direkt från leverantör som 

då skulle kunna bli billigare. Nackdelen är att små bearbetningsjusteringar 

skulle behövas för att kunna utnyttja den maximalt. Samtidigt är den armen 

lättare och skulle kunna minska materialåtgången markant. Med L-armen 

måste pneumatikslangar användas då det inte finns möjlighet att borra 

kanaler i den. 

5.1.6.2 Flex 

Materialet som väljs för Flex skall kunna stabilisera tuben i sidled och vara 

anpassningsbart när tuben trycks mot den. Additivt Teknikcenter i Hultsfred 

presenterade en lösning i materialet TPU, som går att 3D-printa i deras 

printer. Detta material är i sig gummiliknande och ganska hårt om det 

printas solitt. Genom att bygga upp detaljen med en viss struktur så kan 

högre flexibilitet uppnås samtidigt som stöd kan ges där det behövs.  

På grund av tidsaspekten så kunde inte en egen design tas fram utan valet 

föll på det Additivt Teknikcenter rekommenderade, en större 

materialgenomgång hade varit önskvärd.  

5.1.6.3 Mattan 

Ett modifierat koncept av Mattan där de nedre raderna av sugkoppar blir 

kvar med en snävare radie, detta för att få bättre kontakt med tuben. Vidare 

kommer de två översta raderna av sugkoppar att bytas till en stor sugkopp, 

detta för att denna kan centreras och inte blir känslig för vilken 
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vridningsvinkel tuben kommer in med.  

Att de översta små sugkopparna tas bort ger också en bättre möjlighet att 

plocka tuberna då dessa var svåra att få att komma exakt samtidigt till tuben, 

där handlar det om en exakt vinkel vilket är svår att uppnå utan att tillverka 

flera prototyper och sedan testa dem. Med en sugkopp slipper man det 

problemet. Tuben är också lättare längre upp vilket gör att en stor sugkopp 

inte kommer att ha några problem att hålla kvar tuben. 

Ytan på stödet kan bekläs med flexibelt material för extra stöd. 

5.1.6.4 Beräkningar  

För att kunna räkna ut vilken kraft som behövs i sugkopparna för att tuben 

skall följa med i accelerationsfasen kommer ekvationerna i kapitel 3.6 

Mekanik att användas. Hastighet- och accelerationsvärden för samtliga 

tidsintervall samt diagram för rörelsemönster visas i Bilaga 4. 

Pick and Place går i en båge med vinkeln 90 grader [A]. Detta tillsammans 

med en vridning kring sin egen axel [B] och en rotation av tuberna [C] gör 

att tuben accelereras i tre olika riktningar, se Figur 50. Det är resultanten av 

dessa som kommer ge hur stor acceleration tuberna kommer att ha och 

därigenom vilken kraft, sugkopparna kommer att behöva klara av.  

 

Figur 50: Schematisk bild över de olika vridningarna i Pick and Place, bokstaven inom 

hakparenteserna anger referenspunkten. 

För att kunna lösa detta måste ett tredimensionellt koordinatsystem 

användas, där sedan en resultant skapas. Eftersom varje led endast rör sig i 

två dimensioner kan diagram sättas upp där funktioner beskriver 

positionerna för varje tidsintervall eller gradtal på maskinen. För att göra 

detta användes ett beräkningsprogram, ECAM, som tog fram positionerna 
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för just denna arm, givet takten som armen skulle hålla. Alla beräkningar för 

att lösa tubens acceleration i rummet gjordes med hjälp av Pär Fridolfsson, 

konstruktör på Norden Machinery.  

Dessa värden kombinerades sedan fram till en värdetabell där tubens 

position i ett tredimensionellt koordinatsystem kan tas fram. Maxhastigheten 

för varje tub kan ses i Tabell 9. Härifrån kan sedan ett diagram skapas som 

visar på förflyttningen i rummet, se Diagram 1. 

Tabell 9: Max-värden för tubens hastighet [m/s]. 

 

 

Diagram 1: Totalhastighet som funktion av tid och maskingradtal 

Accelerationen för tuberna kan sedan tas fram och beskrivas, i Tabell 10 kan 

max-värdena för varje tub ses. I Diagram 2 kan sedan hela kurvan för 

accelerationen studeras.  
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Tabell 10: Tubens max-acceleration [m/s2] 

 

 

Diagram 2: Totalacceleration som funktion av tid och maskingradtal  

Eftersom det är en maxacceleration som skall användas och tuben inte får 

lossna så kommer en säkerhetsfaktor (SF) på 1,5 att användas. 

För att beräkna vilken g-kraft som tuben utsätts för används ekvation 7: 

𝐺 =
𝑎

𝑔
=

37,2

9,82
= 3,79 [𝑔𝑔𝑟] 

För att sedan räkna ut vilken kraft sugkopparna behöver kunna hantera vid 

den största accelerationen används ekvation 8 tillsammans med 

säkerhetsfaktorn. Massan som används vid beräkning är 300 g, detta är den 

tyngsta vikten på en normaltub. 

𝐹 = 𝐺 × 𝑔 × 𝑚 × 𝑆𝐹 = 3.79 × 9,82 × 0,3 × 1,5 = 16,75 [𝑁] 
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Detta ger att en tub som används i denna Pick and Place och väger 300 gram 

utsätts för en kraft på 16,75 N, vilket kan ge en hint om vilka sugkoppar som 

ska väljas. 

5.1.7 Detaljutveckling 

Detaljutvecklingen har gjorts på det kombinerade konceptet i Figur 49 

kapitel 5.1.5.1 Konceptsållning. Samt för de två koncepten Flex (Figur 46) 

och Mattan (Figur 47). Utvecklingen presenteras med utvecklingen för 

armen först. 

5.1.7.1 Utveckling infästning 

För att infästningen skulle passa det befintliga klofästet behövde den i viss 

mån designas som de grepphuvudena som Norden använder idag, med två 

kanaler, ett för vakuum och ett för avblåsning. Det som också var tvunget att 

vara kvar var den slitsade försänkningen för styrningen. Bredden på 

infästningen behölls också för att passa klofästet. I Figur 51 visas det 

nuvarande klofästet som infästningen behövde anpassas till för att kunna 

fortsätta använda det. 

 

Figur 51: Befintlig arm och dess infästning i klofästet 

Norden ville komma ifrån dem frästa detaljerna så mycket som möjligt så 

det togs fram ett par förslag med bockade plåtar, men eftersom det var svårt 

att komma ifrån fräsningen i och med hur klofästet är konstruerat så valdes 

ändå att en fräsa hela infästningen. Dessutom skulle kostnaden för att 

tillverka de olika detaljerna inte skilja särskilt mycket, utöver detta skulle det 

även bli fler detaljer med den bockade plåten. I Figur 52 visas koncepten 

med de bockade plåtarna 
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Figur 52: Två av infästningskoncepten med bockade plåtar 

Den frästa infästningen som valdes kan ses i Figur 53 med den slitsade 

försänkningen för styrningen och de två kanalerna för vakuum och 

avblåsning. De två kanalerna är samborrade från sidan för att mynna ut i en 

utgång i fronten där en pneumatikkoppling ska sitta. Materialet valdes till 

aluminium för att hålla ner vikten på detaljen och det är vad som används för 

den befintliga armen. 

 

 

Figur 53: Solid infästningen med borrade kanaler 

5.1.7.2 Utveckling arm 

För att slippa för mycket bearbetning av armen och för en billigare 

prototypframtagning, så valdes en standard L-profil i aluminium, se bilaga 5. 

Det som behöver bearbetas är några slitsade hål för att kunna fästa armen i 

infästningen och ge den möjligheter att justeras i längsgående riktning. För 

att armen inte ska kunna snedställas, när den skruvas fast i infästningen, 

ligger ett slitsat hål för styrning av två styrpinnar på ena sidan om det 

slitsade hålet för infästning av armen. Där stödet ska sitta är av samma 

anledning ett slitsat styrhål i mitten av ryggen av L-profilen och två slitsade 

hål för att fästa stödet och kunna justera det i höjdled. I Figur 54 visas armen 

gjord av en L-profil med dem slitsade hålen. 
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Figur 54: Armen gjord av en L-profil i aluminium 

5.1.7.3 Utveckling av Flex 

För att utveckla Flex så ersattes tvättsvampen med TPU-material. TPUn 

printades i två olika format efter diskussioner utifrån de provdetaljer som 

Additivt Teknikcenter bidragit med, se Figur 55, dessa placerades enligt 

Figur 56. Skillnaden mellan de olika TPU-bitarna var tjockleken. Ett 

tjockare stöd bidrar till att tuben får stöd tidigare men det blir mer instabilt. 

Det andra TPU-konceptet var i princip samma som Nr 1 i Figur 48, den enda 

skillnaden var att hörnen rundats lite för att inte skada tuben. Dessa 

klistrades sedan på det koncept som klarade sig bäst i Flex-testerna, Nr 4 i 

Figur 46. 

Detta utvecklade koncept fick sedan det nya namnet Flex-TPU. 
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Figur 55: De två provdetaljerna. 

 

Figur 56: Placering av stöd på Flex-TPU. 

 

5.1.7.4 Utveckling av Mattan 

Vid det första testet för mattkonceptet märktes att de små sugkopparna 

längst ut, upp mot tubens stjärt hade svårt att få kontakt med tuben. Det var 

svårt att få tuben att lägga sig perfekt i vaggan och först när tuben låg helt 

rätt sögs den fast. 

Samtidigt visades att radien nere vid tubens kork var allt för stor. 

Sugkopparna där låg precis emot tubens vägg, detta försvårade ytterligare att 

få tuben att fästa bra.  

Dessa observationer ledde till att mattkonceptet justerades. En ny lite 

tightare radie togs fram, detta för att sugkopparna skulle komma närmare 
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tuben. De två översta raderna på Mattan ersattes med en stor sugkopp, denna 

fick en mer centrerad position som lättare träffade tuben 

Denna lösning gav ett vakuumgrepphuvud som ska kunna ge en stabilitet för 

tuben samtidigt som vridningen inte ska påverka kontakten mellan 

sugkopparna och tuben uppe vid stjärten. I Figur 57 visas det utvecklade 

mattkonceptet som fått namnet Cyklop. 

 

Figur 57: Det utvecklade mattkonceptet, Cyklop. 

5.1.8 Sluttest 

Här presenteras de sista testen av de färdigutvecklade koncepten. Det 

kommer endast att göras tester av huvudena då det är dessa som varit 

möjliga att ta fram under projektets gång. Plocktest för att avgöra om tuben 

kan greppas kommer också att göras. 

5.1.8.1 Sluttest Flex-TPU 

Sluttest av Flex genomfördes på samma sätt som tidigare test. Men med 

flera olika tubformat mellan diameter 35 och 50 mm, totalt testades fyra 

olika format med dimensionerna 35-40-45-50 mm. Testriggen startades och 

tempot ökande succesivt. När maxhastighet nåddes kördes riggen på den 

hastigheten under ca 30 sekunder.  

De olika TPU-tjocklekarna klistrades på med snabblim för att de skulle sitta 

bra men ändå gå att byta efter utfört test.  
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5.1.8.2 Sluttest Cyklop 

Sluttestet av Cyklop gjordes på samma sätt som tidigare tester, dock testades 

även här fler format mellan diameter 35 och 50 mm, samma format som i 

sluttestet för Flex-TPU.  

Enligt observationer från författarna samt maskinoperatören så satt tuben 

lika stabilt som vid testningen av Mattan, men tuben var lättare att passa in. 

5.1.8.3 Plocktest 

Med de slutgiltiga koncepten genomfördes även plocktest. Tuben sattes i 

fyllaren och plockades med hjälp av konceptet och släpptes sedan på ett bord 

som fick verka som transportband. Detta test var enbart för att se att det 

fungerade, för att kunna utvärdera mer exakt hur bra plockningen fungerade 

samt hur bra tuben släpptes skulle stora inställningar och justeringar behövas 

på testriggen. Dock gav testet en god indikation på om de koncept som tagits 

fram klarar av hela processen av förflyttningen av tuben. Plock, förflyttning 

och släppning. Tuberna som användes var en tub med diameter 40 mm för 

Flex-TPU och en tub med diameter 50mm för Cyklop. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultat av tester samt ett slutgiltigt val av 

koncept som kommer att föreslås till Norden Machinery. 

_____________________________________________________________ 

6.1 Testresultat 

Här presenteras de olika resultaten för testerna av koncepten som gjordes.  

6.1.1 Test av täthet 

Täthetstesterna gav följande värden som kan ses i Tabell 11. 

Tabell 11: Resultat för vakuum i olika koncept. 

Koncept Vakuum [bar] 

Referens -0,85 

Flex 1 I.U. 

Flex 2 -0,78 

Flex 3 -0,75 

Flex 4 -0,82 

Mattan 1 -0,61 

Mattan 2 I.U. 

Mattan 3 -0,42 

Mattan 4 -0,50 

Mattan 5 -0,78 

Flex TPU -0,80 

Cyklop -0,85 

6.1.1 Test av Flex 

Med Flex gjordes tester med olika antal sugkoppar samt tvättsvamp som 

flexibelt material. I  
  



65 

Johansson & Göransson 

Tabell 12 kan en enkel resultattabell studeras, där visas vilket grepphuvud, 

hur många sugkoppar och sugkoppens diameter samt vilken takt 

grepphuvudet klarade med tuber med storleken ø35-50 mm. I Figur 58 kan 

de fyra testade greppen ses.  
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Tabell 12: Resultattabell för test med Flex-koncept 

Grepphuvud Sugkoppar (ø mm) Tub ø35 mm Tub ø50 mm 

Flex 1 2 (25) Ej testad 60 tuber/min 

Flex 2 1 (30) Ej testad 80 tuber/min 

Flex 3 2 (30) 95 tuber/min 100 tuber/min 

Flex 4 2 (25) 100 tuber/min 100 tuber/min 

 

Figur 58: De fyra testade Flex-koncepten. 

6.1.2 Test av Mattan 

Testet utfördes på fem koncept som bygger på samma idé. Skillnaden mellan 

dem är att Nr 1, Nr 3 samt Nr 5 har en svängd vagga medan Nr 2 och Nr 4 

har en vagga som en rak cylinder. Testen utfördes med tuber med storleken 

ø35-50 mm. I Tabell 13 kan resultaten studeras. I Figur 59 kan de olika 

koncepten som testats studeras. 

Tabell 13: Resultattabell för test med Mattan-koncept. 

Grepphuvud Sugkoppar (ø mm) Tub ø35 mm Tub ø50 mm 

Mattan 1 12 (10) Ej testad Ej testad 

Mattan 2 12 (10) Ej testad Ej testad 

Mattan 3 12 (10) Ej testad 40 tuber/min 

Mattan 4 12 (10) 80 tuber/min Ej testad 

Mattan 5 12 (10) Ej testad 100 tuber/min 
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Figur 59: De fem olika mattkoncepten som testats. Sugkopparna som användes är placerade på Nr 1, 

Nr 4 och Nr 5. 

6.1.3 Test av Flex-TPU och Cyklop 

I Tabell 14 redovisas testresultaten av de två slutgiltiga testen. 

Tabell 14: Testresultat för utvecklade koncept. 

  Tubformat [mm] 

Grepphuvud Sugkoppar (ø 

mm) 

ø35 ø40 ø45 ø50 

Flex-TPU 2 (20) 100 

tuber/min 

100 

tuber/min 

100 

tuber/min 

95 

tuber/min 

Cyklop 7 (10 och 20) 100 

tuber/min 

100 

tuber/min 

100 

tuber/min 

100 

tuber/min 

6.1.4 Plocktest 

Plocktestet för Flex-TPU fungerade tillfredställande. Tuberna kunde plockas 

i hög hastighet dock inte max. Tuben satt bra i greppet men hade svårt att 

sugas fast helt. Högsta hastighet tuberna plockades i var 90 tuber/min. 

Plocktestet för Cyklop fungerade mycket bra och tuben kunde greppas och 

släppas utan större problem. Tuben satt också rakt i hållaren. Tuben kunde 

plockas i max hastighet, 100 tuber/min. 
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6.2 Slutgiltigt koncept 

Det slutgiltiga konceptet består av Hatten/Utskjut som arm samt Cyklop som 

grepphuvud och visas i Figur 60-64. Justeringar för armen i höjdled och 

sidled kan göras. I höjdled kan huvudet justeras 25 mm och i djup kan armen 

justeras 43 mm. Själva grepphuvudet, Cyklop, kan hantera tuber mellan 35-

50 mm i diameter i en takt av 100 tuber/min. I Bilaga 6 visas 

ritningsunderlag för samtliga detaljer. 

 

Figur 60: Isometrisk vy av slutkoncept. 

 

Figur 61: Vy snett underifrån av slutkoncept. 
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Figur 62: Sido vy av slutgiltigt koncept. 
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7. Analys 

Analys av tester samt av det koncept som presenteras som slutkoncept till 

Norden Machinery. Kapitlet kommer vara uppdelat mellan tester och 

slutkoncept för att lättare kunna hålla isär dessa resultat. 

_____________________________________________________________ 

7.1 Analys av tester 

Testerna som gjordes gav värdefull information för att kunna ta ett beslut 

angående vilket koncept som till slut skulle rekommenderas till Norden 

Machinery. 

Täthetstestet gav svar på om det överhuvudtaget går att använda 3D-teknik 

för att skapa dessa huvuden. Att alla printers eller material inte klarar detta 

blev tydligt, det kan dock ha att gör med inställningar på den specifika 

printer som användes. Detta undersöktes inte vidare utan den teknik som 

rekommenderades prövades istället, att printa utan stödmaterial, detta för att 

spara tid. Dock så är det en mycket viktig och intressant fråga, kan det lösas 

med en enkel inställning? Om så är fallet visar detta på att 3D-printingen tar 

ytterligare ett kliv mot att bli jämställd med de traditionella 

tillverkningsmetoderna.  

Testerna som gjordes med Flex och Mattan för att se vilken takt som 

grepphuvudena klarar av vid den mest aggressiva hanteringen gav viktigt 

information om vilka idéer som var värda att fortsätta utveckla. Att börja 

med två grundkoncept för att sedan utveckla dem till att klara av max-

hastighet var nog effektivare än att skapa tio koncept från början och sedan 

se vilket som var bäst. Detta hade kunnat ge ett resultat där alla var nästan 

lika dåliga. Att alla koncept inte testades med båda tubstorlekarna har att 

göra med att de inte klarade av den storleken eller att det gick sönder innan 

det testet kunde utföras. Detta gav viktigt input om att höga hastigheter 

verkligen sliter på materialet och att det inte är att underskattas.  

Sluttesterna med Flex-TPU och Cyklop gjordes lite mer omfattande då fler 

tubformat testades. Detta gjordes för att kunna se om det var någon väsentlig 

skillnad på hanteringen om dimensionerna som huvudena ska hantera hade 

ett mindre spann. Även om det i princip gick att köra samtliga tuber i 

maxhastighet med båda koncepten fanns det skillnader i hur bra tuben satt. 

För plockningen skulle koncepten varit helt anpassade för riggen som 

testerna kördes i för att kunna göra en optimal bedömning av resultaten. Att 

dessa tester gjordes gav ändå en bra inblick i hur väl idén fungerar. 

Ett test som skulle behövts göras om tid och samtliga delar av slutkonceptet 

skulle varit framtagna är en långtidskörning. Detta hade visat på hur bra de 

ny utvecklade delarna hade klarat av att användas i produktion. 
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7.2 Analys av slutgiltigt koncept 

Det slutgiltiga konceptet som presenteras kan justeras i höjdled, i djup samt 

hantera ett spektra av olika tubformat. Detta gör att målet med rapporten är 

uppnått. Det finns mängder av smådetaljer som kan ändras eller förbättras 

för att optimera konceptet. Detta står klart efter de tester som gjorts. För att 

kunna presentera en fullständig lösning hade det behövts modeller av de 

huvudena som ska hantera de mindre tubformaten också.  

Den lösning som presenteras för själva huvudet kräver att den delen 3D-

printas då pneumatikkanalerna inte kan skapas på annat sätt.  

Den förändrade formen förhållande till prototypen på huvudet är främst för 

att spara material och minska printertiden. Det kommer också bidra till att 

huvudet blir lättare och där igenom slita mindre på Pick and Place under 

körning. Eftersom den 3D-printas kommer inte det tillkomma några 

bearbetningskostnader på grund av de nya radierna som uppkommit. 
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8. Diskussion  

Diskussionskapitlet kommer vara uppdelat efter metod och resultat. Här 

kommer de olika delarna behandlas separat för att få en tydligare bild av 

hur författarna tänker och tycker om arbetssättet samt vart rapporten 

landade i för resultat. 

_____________________________________________________________ 

8.1 Metoddiskussion 

Hur detta arbete skulle kunna läggas upp annorlunda för att resultatet skulle 

vara bättre eller mer omfattande har mycket med tidsåtgången för olika steg 

att göra. Hade det funnits mer tid att arbeta kring konceptgenerering och 

testning hade dessa kunnat vara mycket mer omfattande. Författarnas 

erfarenhet när det kommer till att ta fram och testa olika koncept har också 

spelat in. 

Om arbete skulle göras om hade denna fas förlängts och andra faser 

förkortats för att kunna skapa ett mer genomarbetat resultat. 

Att ta hjälp av olika kompetenser inom företaget och universitetet skulle 

ytterligare ha kunnat göras. Det hade också funnits möjlighet att under 

konceptgenereringen delat upp så att en genererat koncept för armen och det 

andra genererade koncept för själva grepphuvudet. Detta hade gjort att det 

blivit mer fokus på de enskilda delarna. Samtidigt hade det blivit svårare att 

skapa en helhetsbild samt att kombinera de olika koncepten senare. Att 

dessutom göra en sådan uppdelning skulle innebära att arbetet skulle kunna 

få en väldigt tydlig skiljelinje mellan vad de båda författarna skapat och 

föreslagit.  

Det finns en god validitet och reliabilitet i arbetet då de koncept som 

presenteras samt de tester som gjort alla är diskuterade med företaget och 

dess anställda. Detta försäkrar att personer med god förståelse för problemet 

har kunnat vara med och påverka sållning samt testning för att det bästa 

resultat skall uppnås. 

En annan aspekt att ta hänsyn till är avgränsningarna, dessa skulle både ha 

kunnat vara mer omfattande och endast den delen som är i kontakt med 

tuben skulle ha kunnat behandlas. Det skulle ha skapat mer utrymme för att 

göra detta mer genomarbetat och flera material och former på detta huvud 

skulle kunnat tas fram. Detta var också en av vår handledares invändning när 

de slutgiltiga avgränsningarna drogs. 

En mer öppen avgränsning hade gett friare händer att titta på olika sätt att 

plocka ur tuben ur fyllaren och skapat förutsättningar för att ändra 

proceduren helt jämfört med idag. Detta hade dock varit mycket mer 

tidskrävande men samtidigt gett möjligheten att utveckla ett nytt bättre 

koncept, detta var det Norden Machinery förespråkade vid första mötet då de 

inte ansåg sig vilja låsa rapporten till en smal avgränsning om ett riktigt bra 
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koncept skulle kunna tas fram för hela proceduren. Om avgränsningarna 

skulle ändrats hade det varit till att begränsa det ytterligare mot det som är i 

kontakt med tuben. Ett vidare område hade inte kunnat ge ett bra resultat på 

denna tid som kursen medger.  

Tillvägagångssättet som tas upp i metodkapitlet följs också i rapporten. Det 

som skulle kunna förbättras är att det förtydligas ännu mer i rapporten hur 

det knyter an till de olika delarna i metoden.  

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Test av koncept 

De tester som har gjorts har främst fokuserats på stödet med integrerade 

sugkoppar. Anledningen är att de kunde 3D printas och att Norden har en 

testrigg som kunde användas. För att kontrollera hur hårt sugkopparna sög 

fast tuben, mättes undertrycket som genererades för varje koncept som 

testades. Detta gjordes för att få en uppfattning om sugkopparna tappade 

tuberna på grund av att stödet för tuben inte var tillräckligt eller för att det 

inte skapades tillräckligt undertryck. Som referens för test av undertryck 

undersöktes först hur mycket ett av nordens huvuden klarade av, med detta 

kunde det konstateras att vissa av koncepten inte klarade av att suga med 

tillräcklig kraft. Det fanns två parametrar som spelade in på de koncepten 

som var märkbart sämre. Det ena var att det var stödmaterial kvar i 

kanalerna på Mattan 1 och 2, det var det även i alla Flex-koncepten, men 

eftersom det var större kanaler i dem så påverkades inte undertrycket lika 

mycket. I Mattan 1 och 2 är kanalerna så pass mycket mindre och fler att 

undertrycket blev för dåligt.  

På Mattan 3 och 4 som printades i en annan printer som inte smälte ihop 

materialet tillräckligt så att det blev tjuvluft genom porerna, ett försök 

gjordes att täta genom att spraya på en gummifärg, resultatet blev något 

bättre men fortfarande inte tillräckligt. Mattan 5 gjordes om så att det bara 

var kanaler och ingen kammare för varje sugkoppskanal att mynna ut i och 

några förändringar gjordes på den utvändiga geometrin för att kunna printa 

den utan stödmaterial vilket gjorde att suget blev bättre. 

När tester gjordes i testriggen fokuserades det på att undersöka om tuben 

kunde klara av maxtaken på 100 tuber/min utan att tappa tuben och hur 

stabilt den låg, om den sviktade eller om den förflyttade sig något i stödet. 

Flex 1 tappade tuben innan max-takt uppnåddes, det som konstaterades var 

att sugkopparna satt för långt ut, så när dem komprimerades låg aldrig tuben 

mot stödet utan vilade bara på sugkoppsfästena. Flex 4 som var en 

modifikation på Flex 1 där sugkopparna flyttades lite längre in i stödet 

klarade testerna bättre. Även fast den klarade max-takt så svajade tuben i 

vändningarna vilket indikerade att tuben inte hade tillräckligt med stöd. Flex 

3 klarade den största tubdiametern men när tubstorleken minskades klarade 



74 

Johansson & Göransson 

dem stora sugkopparna inte sluta tätt mot tuben vilket gjorde att tuben 

tappades vid 60 tuber/min. För mattkoncepten var det bara Mattan 5 som 

klarade hålla tuben vid körning. Testet kördes i max takt, 100 tuber/min, och 

tuben låg stabilt och förflyttades inte märkbart i kopparna. Detta koncept 

visade att den kunde hålla tuberna stabilt vid max-takt. Det var svårt att 

placera tuben korrekt i detta koncept, sattes tuben det minsta fel fick inte alla 

sugkoppar kontakt vilket gjorde att undertrycket blev för dåligt och tuben 

tappades. Detta medförde att någon plockning av tub ur maskin inte testades 

med detta koncept, trots tubens stabila läge vid korrekt isättning. Konceptet 

kunde inte hantera några väsentligt mindre tuber eftersom cirkelbågen som 

de två nedre sugkoppsraderna ligger på var för stor och bredden på de 

översta raderna var för bred för att alla sugkopparna skulle träffa tuben.  

De slutgiltiga testen som gjordes med Flex-TPU och Cyklop gjordes med 

samma tubformat som tidigare tester samt två format med dimensioner 

mellan dessa. En idé om att framförallt Cyklop skulle kunna delas upp i 

kanske fem storlekar där varje storlek hanterar en viss vidd, tio mm 

intervaller, av diameter diskuterades under dessa test, därför lades dessa 

tubformat till för att kunna testa om ett mindre intervall var bättre. 

Dessa tester visade också på det skulle vara mer fördelaktigt att dela upp 

koncepten för olika tubstorlekar. Tuberna som var mer lika i diameter satt 

bättre. Det kan också diskuteras om det är så att konceptets dimensioner 

skulle kunna ändras för att passa fler tubformat.  

Att dessa saker inte kunnat testas fullt ut gör att det inte går att säga säkert 

vilket som är det bästa alternativet, flera olika storlekar med intervaller för 

tubstorlekar eller några färre varianter som har optimerats mer för att klara 

ett så stort spektra av dimensioner som möjligt. 

Plocktesterna har utförts med ett tubformat för Flex-TPU och ett tubformat 

för Cyklop. Detta på grund av att inställningsmöjligheterna för riggen inte 

var optimala och huvudena inte var anpassade efter maskinen. Detta gjorde 

att det var svårt att plocka överhuvudtaget. Dock lyckades ett format att 

plockas för varje koncept vilket visade att det ändå finns en god möjlighet 

att det ska fungera riktigt bra när armen kommer på plats, då 

inställningsmöjligheterna förbättras.  

8.2.2 Slutgiltigt resultat 

Det slutgiltiga resultatet som är en kombination av tre koncept, Hatten, 

Utskjut samt Cyklop, har de funktioner som efterfrågades. Det som är bra 

med konceptet är att armen är utformad för att kunna hantera både små och 

större tuber då djup- och höjdjusteringarna gör att själva greppet kommer att 

kunna placeras optimalt förhållande till tuben.  

Själva formen till huvudet som klarar ett spann av tubformat kommer att 

bidra till att mängden huvuden kommer att kunna minskas. När dessutom de 

huvudena som ska kunna hantera de mindre tas fram kommer konceptet vara 

komplett och kunna hantera näst intill samtliga tuber upp till 50 mm i 
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diameter. Detta gör att Norden med detta koncept kan lagerhålla alla detaljer 

till vakuumgrepphuvudet, vilket kommer att minska ledtiderna.  

Kommer dessutom företaget att anamma 3D-printning som 

tillverkningsmetod till mer än prototyptillverkning kommer detta att bidra 

till att mindre bearbetning kommer behöva ske vid tillverkning. Detta bidrar 

till att minska produktionskostnaderna.  

Den slimmade slutversionen av huvudet kommer förvisso att väga mindre 

men det kommer vara marginellt för varje huvud. Till riktigt stora Pick and 

Place med många huvuden kanske det kommer ge något större effekt på 

vikten. Den viktigaste aspekten är dock att få ner mängden material vilket 

kommer att minska tillverkningstiden samt minska materialkostnaderna.  

Om företaget skall investera i en egen printer för produktion eller om detta 

ska ske av legotillverkare lämnar författarna till företaget att besluta om, då 

ingen jämförelse inom detta område är gjord. 

För armen som kommer att vara i Aluminium kommer fortfarande 

bearbetande tillverkning att behövas. Dock kommer den kunna tillverkas i 

större volymer då den kommer kunna användas till samtliga tubformat. 

Detta leder till att även om det är komplicerade detaljer med mycket 

bearbetning kommer tillverkningskostnaden att gå ner då det kommer bli 

mer av en serietillverkning. Dessutom så kommer L-profilen som finns att 

köpa in som standard att minska omkostnaderna.  
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9. Slutsatser 

De slutsatser som kan dras efter resultatet som presenteras är.  

Fler tester hade behövts för att kunna förfina de slutgiltiga koncepten samt 

att tester för plockning av fler tubformat skulle behöva göras. Fler tester ger 

bättre underlag att ta beslut. 

En större materialstudie för flexibla material och utformning av strukturen 

skulle ha gjorts för att kunna utesluta Flex på bättre grunder alternativ 

kunnat använda det som slutkoncept. 

Ett sluttest med arm och huvud skulle behövts ha gjorts för att kunna ge 

Norden mer underlag till det koncept som rekommenderas. 

Konceptet som är framtaget klarar de problem som Norden efterfrågade en 

lösning på. 

Sett till ledtider kommer dessa att kunna förkortas om 3D-printning används 

som metod att ta fram själva huvudet, detta tillsammans med en 

standardiserad arm som går att justera innebär att lagerhållning på de 

detaljerna kommer att vara möjlig. En tillverkning som liknar en 

serieproduktion kommer att kunna tillämpas på samtliga detaljer för armen.  
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BILAGA 1: Plocksekvens 

Plocksekvens där två Pick and Place jobbar. Den första greppar tuberna med 

grip från tubfyllaren. Tuben läggs på en våg och förflyttas därefter vidare till 

ett transportband med vakuumgrepphuvuden. Se Figur 1-5. 

 

 Figur 1: Greppning av tub 

 

 Figur 2: förflyttning av tub. 
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 Figur 3: Nedläggning av tub. 

 

 Figur 4: tillbakagång, tom. 

 

 Figur 5: Sekvensen börjar om. 



Bilaga 2: sid1: (1) 

Johansson & Göransson 

BILAGA 2: Maskinspecifikation 

 

Figur 1: Maskinspecifikation av Nordenmatic 2003 
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BILAGA 3: Konceptval 

 

 Tabell 1: Konceptsållning 
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 Tabell 2: Viktning 

 

 

 Tabell 3: Konceptpoängsättning 
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BILAGA 4: Indata samt värdetabeller för tubacceleration 

  Tabell 1: Indata för Pick and Place 
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Tabell 2: Hastighet och acceleration för tuben vid varje tidssteg. 

Tidssteg Tidssteg  Tidssteg Tidssteg 

0,00083 0,00083  0,00083 0,00083 

 Total Hastighet   Total Acceleration 

Fram Åter  Fram Åter 

Tub 1 Tub 2 Tub 1 Tub 2  Tub 1 Tub 2 Tub 1 Tub 2 

Max Max Max Max  Max Max Max Max 

2,9 3,7 2,9 3,7  29,3 37,2 32,2 36,2 

Min Min Min Min  Min Min Min Min 

0,0 0,0 0,0 0,0  -32,2 -36,2 -29,3 -37,2 

         

[m/s] [m/s] [m/s] [m/s]  [m/s2] [m/s2] [m/s2] [m/s2] 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,0 0,0 0,0 0,0 

0,00 0,00 0,00 0,00  1,02 0,95 1,09 0,72 

0,00 0,00 0,00 0,00  2,04 1,90 2,17 1,43 

0,01 0,00 0,01 0,00  3,06 2,85 3,25 2,15 

0,01 0,01 0,01 0,01  4,08 3,80 4,33 2,86 

0,01 0,01 0,01 0,01  5,09 4,74 5,40 3,57 

0,02 0,02 0,02 0,01  6,09 5,68 6,47 4,28 

0,02 0,02 0,03 0,02  7,09 6,61 7,53 4,98 

0,03 0,03 0,03 0,02  8,08 7,53 8,58 5,67 

0,04 0,04 0,04 0,03  9,06 8,44 9,62 6,36 

0,05 0,04 0,05 0,03  10,03 9,35 10,64 7,04 

0,06 0,05 0,06 0,04  10,98 10,24 11,66 7,72 

0,07 0,06 0,07 0,05  11,92 11,12 12,66 8,38 

0,08 0,07 0,08 0,05  12,85 11,99 13,65 9,04 

0,09 0,08 0,09 0,06  13,76 12,85 14,62 9,69 

0,10 0,09 0,11 0,07  14,66 13,69 15,57 10,32 

0,11 0,11 0,12 0,08  15,53 14,52 16,51 10,95 

0,13 0,12 0,13 0,09  16,39 15,34 17,42 11,57 

0,14 0,13 0,15 0,10  17,23 16,14 18,32 12,17 

0,16 0,15 0,17 0,11  18,05 16,92 19,19 12,77 

0,17 0,16 0,18 0,12  18,85 17,69 20,04 13,35 

0,19 0,18 0,20 0,13  19,62 18,43 20,87 13,91 

0,21 0,19 0,22 0,14  20,37 19,16 21,68 14,47 

0,22 0,21 0,24 0,16  21,09 19,87 22,46 15,01 

0,24 0,23 0,26 0,17  21,79 20,56 23,21 15,54 

0,26 0,24 0,28 0,18  22,46 21,23 23,94 16,05 

0,28 0,26 0,30 0,20  23,11 21,88 24,64 16,55 

0,30 0,28 0,32 0,21  23,73 22,51 25,31 17,03 

0,32 0,30 0,34 0,23  24,31 23,12 25,96 17,50 

0,34 0,32 0,36 0,24  24,87 23,70 26,57 17,95 

0,36 0,34 0,38 0,26  25,40 24,27 27,15 18,39 
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0,38 0,36 0,41 0,27  25,90 24,80 27,71 18,81 

0,40 0,38 0,43 0,29  26,36 25,32 28,23 19,22 

0,43 0,40 0,45 0,30  26,80 25,81 28,72 19,60 

0,45 0,42 0,48 0,32  27,20 26,28 29,17 19,97 

0,47 0,45 0,50 0,34  27,57 26,72 29,59 20,33 

0,50 0,47 0,53 0,36  27,90 27,14 29,98 20,66 

0,52 0,49 0,55 0,37  28,20 27,53 30,34 20,98 

0,54 0,52 0,58 0,39  28,47 27,90 30,65 21,28 

0,57 0,54 0,61 0,41  28,70 28,24 30,94 21,56 

0,59 0,56 0,63 0,43  28,89 28,55 31,19 21,83 

0,61 0,59 0,66 0,44  29,05 28,84 31,40 22,07 

0,64 0,61 0,68 0,46  29,18 29,10 31,57 22,30 

0,66 0,64 0,71 0,48  29,27 29,33 31,71 22,50 

0,69 0,66 0,74 0,50  29,32 29,53 31,81 22,69 

0,71 0,69 0,76 0,52  29,34 29,71 31,88 22,86 

0,74 0,71 0,79 0,54  29,33 29,87 31,93 23,02 

0,76 0,73 0,82 0,56  29,33 30,04 31,97 23,18 

0,79 0,76 0,84 0,58  29,31 30,20 32,00 23,35 

0,81 0,79 0,87 0,60  29,30 30,37 32,04 23,51 

0,83 0,81 0,90 0,62  29,27 30,53 32,07 23,69 

0,86 0,84 0,92 0,64  29,25 30,70 32,09 23,86 

0,88 0,86 0,95 0,66  29,22 30,87 32,12 24,04 

0,91 0,89 0,98 0,68  29,18 31,04 32,13 24,22 

0,93 0,91 1,00 0,70  29,14 31,22 32,15 24,40 

0,96 0,94 1,03 0,72  29,09 31,39 32,16 24,59 

0,98 0,97 1,06 0,74  29,04 31,56 32,16 24,78 

1,00 0,99 1,08 0,76  28,99 31,74 32,17 24,97 

1,03 1,02 1,11 0,78  28,93 31,91 32,16 25,17 

1,05 1,05 1,14 0,80  28,86 32,09 32,15 25,36 

1,08 1,07 1,16 0,82  28,79 32,27 32,14 25,57 

1,10 1,10 1,19 0,84  28,72 32,44 32,12 25,77 

1,12 1,13 1,22 0,87  28,64 32,62 32,10 25,98 

1,15 1,15 1,24 0,89  28,55 32,80 32,07 26,19 

1,17 1,18 1,27 0,91  28,46 32,97 32,04 26,40 

1,20 1,21 1,30 0,93  28,37 33,15 32,00 26,61 

1,22 1,24 1,32 0,95  28,27 33,32 31,95 26,83 

1,24 1,27 1,35 0,98  28,16 33,50 31,90 27,05 

1,27 1,29 1,38 1,00  28,05 33,67 31,85 27,27 

1,29 1,32 1,40 1,02  27,93 33,84 31,78 27,49 

1,31 1,35 1,43 1,05  27,81 34,01 31,72 27,72 

1,34 1,38 1,46 1,07  27,69 34,18 31,64 27,94 

1,36 1,41 1,48 1,09  27,56 34,35 31,56 28,17 

1,38 1,44 1,51 1,12  27,42 34,52 31,47 28,40 

1,40 1,46 1,54 1,14  27,28 34,68 31,38 28,63 

1,43 1,49 1,56 1,16  27,13 34,84 31,28 28,86 
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1,45 1,52 1,59 1,19  26,98 35,00 31,17 29,10 

1,47 1,55 1,61 1,21  26,83 35,15 31,06 29,33 

1,49 1,58 1,64 1,24  26,67 35,30 30,94 29,57 

1,52 1,61 1,66 1,26  26,50 35,45 30,81 29,80 

1,54 1,64 1,69 1,29  26,33 35,59 30,67 30,04 

1,56 1,67 1,72 1,31  26,15 35,73 30,53 30,27 

1,58 1,70 1,74 1,34  25,97 35,87 30,38 30,51 

1,60 1,73 1,77 1,36  25,79 36,00 30,22 30,74 

1,62 1,76 1,79 1,39  25,60 36,12 30,05 30,97 

1,65 1,79 1,82 1,42  25,41 36,24 29,88 31,21 

1,67 1,82 1,84 1,44  25,21 36,35 29,70 31,44 

1,69 1,85 1,87 1,47  25,00 36,46 29,51 31,67 

1,71 1,88 1,89 1,49  24,80 36,56 29,31 31,90 

1,73 1,91 1,91 1,52  24,59 36,66 29,10 32,12 

1,75 1,94 1,94 1,55  24,37 36,75 28,89 32,35 

1,77 1,97 1,96 1,58  24,15 36,83 28,67 32,57 

1,79 2,00 1,99 1,60  23,93 36,90 28,44 32,78 

1,81 2,04 2,01 1,63  23,70 36,96 28,20 33,00 

1,83 2,07 2,03 1,66  23,47 37,02 27,95 33,21 

1,85 2,10 2,06 1,69  23,24 37,07 27,70 33,41 

1,87 2,13 2,08 1,71  23,00 37,11 27,43 33,62 

1,89 2,16 2,10 1,74  22,76 37,14 27,16 33,81 

1,90 2,19 2,12 1,77  22,52 37,16 26,88 34,01 

1,92 2,22 2,15 1,80  22,27 37,17 26,59 34,19 

1,94 2,25 2,17 1,83  22,03 37,17 26,30 34,37 

1,96 2,28 2,19 1,86  21,78 37,16 25,99 34,55 

1,98 2,31 2,21 1,89  21,52 37,14 25,68 34,72 

1,99 2,34 2,23 1,91  21,27 37,10 25,36 34,88 

2,01 2,38 2,25 1,94  21,01 37,06 25,03 35,03 

2,03 2,41 2,27 1,97  20,76 37,00 24,69 35,18 

2,05 2,44 2,29 2,00  20,50 36,94 24,35 35,32 

2,06 2,47 2,31 2,03  20,24 36,85 23,99 35,45 

2,08 2,50 2,33 2,06  19,98 36,76 23,63 35,57 

2,10 2,53 2,35 2,09  19,72 36,65 23,27 35,68 

2,11 2,56 2,37 2,12  19,45 36,53 22,89 35,79 

2,13 2,59 2,39 2,15  19,19 36,40 22,51 35,88 

2,14 2,62 2,41 2,18  18,93 36,25 22,12 35,96 

2,16 2,65 2,43 2,21  18,67 36,09 21,72 36,03 

2,18 2,68 2,44 2,24  18,41 35,92 21,32 36,10 

2,19 2,71 2,46 2,27  18,14 35,73 20,91 36,14 

2,21 2,74 2,48 2,30  17,88 35,52 20,49 36,18 

2,22 2,77 2,50 2,33  17,62 35,30 20,07 36,21 

2,23 2,80 2,51 2,36  17,37 35,06 19,64 36,22 

2,25 2,83 2,53 2,39  17,11 34,81 19,21 36,22 

2,26 2,86 2,54 2,42  16,85 34,55 18,77 36,21 



Bilaga 4: sid5: (11) 
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2,28 2,88 2,56 2,45  16,60 34,26 18,33 36,18 

2,29 2,91 2,57 2,48  16,35 33,96 17,88 36,14 

2,30 2,94 2,59 2,51  16,10 33,65 17,42 36,09 

2,32 2,97 2,60 2,54  15,86 33,32 16,97 36,02 

2,33 3,00 2,62 2,57  15,61 32,97 16,50 35,93 

2,34 3,02 2,63 2,60  15,37 32,61 16,04 35,84 

2,36 3,05 2,64 2,63  15,13 32,23 15,57 35,72 

2,37 3,08 2,66 2,66  14,90 31,83 15,10 35,59 

2,38 3,10 2,67 2,69  14,67 31,42 14,62 35,45 

2,39 3,13 2,68 2,72  14,44 30,99 14,14 35,28 

2,40 3,15 2,69 2,75  14,22 30,54 13,66 35,11 

2,42 3,18 2,70 2,78  14,00 30,08 13,18 34,91 

2,43 3,20 2,71 2,81  13,78 29,60 12,70 34,70 

2,44 3,23 2,72 2,84  13,56 29,10 12,21 34,47 

2,45 3,25 2,73 2,87  13,36 28,59 11,73 34,23 

2,46 3,28 2,74 2,89  13,15 28,06 11,24 33,96 

2,47 3,30 2,75 2,92  12,95 27,52 10,76 33,68 

2,48 3,32 2,76 2,95  12,75 26,96 10,27 33,39 

2,49 3,34 2,77 2,98  12,56 26,38 9,79 33,07 

2,50 3,36 2,78 3,00  12,36 25,79 9,31 32,74 

2,51 3,39 2,78 3,03  12,18 25,18 8,82 32,39 

2,52 3,41 2,79 3,06  12,00 24,56 8,34 32,02 

2,53 3,43 2,80 3,08  11,82 23,92 7,87 31,64 

2,54 3,45 2,80 3,11  11,64 23,27 7,39 31,23 

2,55 3,46 2,81 3,14  11,47 22,60 6,92 30,81 

2,56 3,48 2,81 3,16  11,30 21,92 6,45 30,37 

2,57 3,50 2,82 3,19  11,13 21,22 5,99 29,92 

2,58 3,52 2,82 3,21  10,97 20,52 5,53 29,44 

2,59 3,53 2,83 3,23  10,81 19,79 5,07 28,95 

2,60 3,55 2,83 3,26  10,65 19,06 4,62 28,44 

2,61 3,56 2,83 3,28  10,50 18,31 4,17 27,91 

2,62 3,58 2,84 3,30  10,35 17,55 3,73 27,37 

2,62 3,59 2,84 3,33  10,19 16,78 3,30 26,81 

2,63 3,61 2,84 3,35  10,05 16,00 2,87 26,23 

2,64 3,62 2,84 3,37  9,90 15,21 2,44 25,64 

2,65 3,63 2,85 3,39  9,75 14,40 2,03 25,03 

2,66 3,64 2,85 3,41  9,60 13,59 1,62 24,41 

2,66 3,65 2,85 3,43  9,46 12,77 1,21 23,77 

2,67 3,66 2,85 3,45  9,31 11,94 0,82 23,11 

2,68 3,67 2,85 3,47  9,17 11,10 0,43 22,44 

2,69 3,68 2,85 3,49  9,02 10,25 0,05 21,75 

2,69 3,69 2,85 3,50  8,87 9,39 -0,33 21,05 

2,70 3,70 2,85 3,52  8,73 8,53 -0,69 20,34 

2,71 3,70 2,85 3,54  8,58 7,67 -1,05 19,61 

2,72 3,71 2,85 3,55  8,42 6,79 -1,40 18,87 
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2,72 3,71 2,85 3,57  8,27 5,92 -1,74 18,12 

2,73 3,72 2,84 3,58  8,11 5,04 -2,08 17,35 

2,74 3,72 2,84 3,60  7,95 4,15 -2,40 16,58 

2,74 3,72 2,84 3,61  7,79 3,26 -2,72 15,79 

2,75 3,73 2,84 3,62  7,62 2,37 -3,03 14,99 

2,76 3,73 2,83 3,63  7,45 1,48 -3,33 14,18 

2,76 3,73 2,83 3,65  7,27 0,58 -3,62 13,36 

2,77 3,73 2,83 3,66  7,09 -0,31 -3,90 12,53 

2,77 3,73 2,82 3,67  6,91 -1,20 -4,18 11,70 

2,78 3,72 2,82 3,68  6,72 -2,10 -4,45 10,85 

2,78 3,72 2,82 3,68  6,52 -2,99 -4,71 10,00 

2,79 3,72 2,81 3,69  6,32 -3,88 -4,96 9,14 

2,79 3,71 2,81 3,70  6,11 -4,77 -5,20 8,28 

2,80 3,71 2,80 3,70  5,89 -5,65 -5,44 7,41 

2,80 3,70 2,80 3,71  5,67 -6,53 -5,67 6,53 

2,81 3,70 2,79 3,71  5,44 -7,41 -5,89 5,65 

2,81 3,69 2,79 3,72  5,20 -8,28 -6,11 4,77 

2,82 3,68 2,78 3,72  4,96 -9,14 -6,32 3,88 

2,82 3,68 2,78 3,72  4,71 -10,00 -6,52 2,99 

2,82 3,67 2,77 3,73  4,45 -10,85 -6,72 2,10 

2,83 3,66 2,77 3,73  4,18 -11,70 -6,91 1,20 

2,83 3,65 2,76 3,73  3,90 -12,53 -7,09 0,31 

2,83 3,63 2,76 3,73  3,62 -13,36 -7,27 -0,58 

2,84 3,62 2,75 3,73  3,33 -14,18 -7,45 -1,48 

2,84 3,61 2,74 3,72  3,03 -14,99 -7,62 -2,37 

2,84 3,60 2,74 3,72  2,72 -15,79 -7,79 -3,26 

2,84 3,58 2,73 3,72  2,40 -16,58 -7,95 -4,15 

2,85 3,57 2,72 3,71  2,08 -17,35 -8,11 -5,04 

2,85 3,55 2,72 3,71  1,74 -18,12 -8,27 -5,92 

2,85 3,54 2,71 3,70  1,40 -18,87 -8,42 -6,79 

2,85 3,52 2,70 3,70  1,05 -19,61 -8,58 -7,67 

2,85 3,50 2,69 3,69  0,69 -20,34 -8,73 -8,53 

2,85 3,49 2,69 3,68  0,33 -21,05 -8,87 -9,39 

2,85 3,47 2,68 3,67  -0,05 -21,75 -9,02 -10,25 

2,85 3,45 2,67 3,66  -0,43 -22,44 -9,17 -11,10 

2,85 3,43 2,66 3,65  -0,82 -23,11 -9,31 -11,94 

2,85 3,41 2,66 3,64  -1,21 -23,77 -9,46 -12,77 

2,85 3,39 2,65 3,63  -1,62 -24,41 -9,60 -13,59 

2,84 3,37 2,64 3,62  -2,03 -25,03 -9,75 -14,40 

2,84 3,35 2,63 3,61  -2,44 -25,64 -9,90 -15,21 

2,84 3,33 2,62 3,59  -2,87 -26,23 -10,05 -16,00 

2,84 3,30 2,62 3,58  -3,30 -26,81 -10,19 -16,78 

2,83 3,28 2,61 3,56  -3,73 -27,37 -10,35 -17,55 

2,83 3,26 2,60 3,55  -4,17 -27,91 -10,50 -18,31 

2,83 3,23 2,59 3,53  -4,62 -28,44 -10,65 -19,06 
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2,82 3,21 2,58 3,52  -5,07 -28,95 -10,81 -19,79 

2,82 3,19 2,57 3,50  -5,53 -29,44 -10,97 -20,52 

2,81 3,16 2,56 3,48  -5,99 -29,92 -11,13 -21,22 

2,81 3,14 2,55 3,46  -6,45 -30,37 -11,30 -21,92 

2,80 3,11 2,54 3,45  -6,92 -30,81 -11,47 -22,60 

2,80 3,08 2,53 3,43  -7,39 -31,23 -11,64 -23,27 

2,79 3,06 2,52 3,41  -7,87 -31,64 -11,82 -23,92 

2,78 3,03 2,51 3,39  -8,34 -32,02 -12,00 -24,56 

2,78 3,00 2,50 3,36  -8,82 -32,39 -12,18 -25,18 

2,77 2,98 2,49 3,34  -9,31 -32,74 -12,36 -25,79 

2,76 2,95 2,48 3,32  -9,79 -33,07 -12,56 -26,38 

2,75 2,92 2,47 3,30  -10,27 -33,39 -12,75 -26,96 

2,74 2,89 2,46 3,28  -10,76 -33,68 -12,95 -27,52 

2,73 2,87 2,45 3,25  -11,24 -33,96 -13,15 -28,06 

2,72 2,84 2,44 3,23  -11,73 -34,23 -13,36 -28,59 

2,71 2,81 2,43 3,20  -12,21 -34,47 -13,56 -29,10 

2,70 2,78 2,42 3,18  -12,70 -34,70 -13,78 -29,60 

2,69 2,75 2,40 3,15  -13,18 -34,91 -14,00 -30,08 

2,68 2,72 2,39 3,13  -13,66 -35,11 -14,22 -30,54 

2,67 2,69 2,38 3,10  -14,14 -35,28 -14,44 -30,99 

2,66 2,66 2,37 3,08  -14,62 -35,45 -14,67 -31,42 

2,64 2,63 2,36 3,05  -15,10 -35,59 -14,90 -31,83 

2,63 2,60 2,34 3,02  -15,57 -35,72 -15,13 -32,23 

2,62 2,57 2,33 3,00  -16,04 -35,84 -15,37 -32,61 

2,60 2,54 2,32 2,97  -16,50 -35,93 -15,61 -32,97 

2,59 2,51 2,30 2,94  -16,97 -36,02 -15,86 -33,32 

2,57 2,48 2,29 2,91  -17,42 -36,09 -16,10 -33,65 

2,56 2,45 2,28 2,88  -17,88 -36,14 -16,35 -33,96 

2,54 2,42 2,26 2,86  -18,33 -36,18 -16,60 -34,26 

2,53 2,39 2,25 2,83  -18,77 -36,21 -16,85 -34,55 

2,51 2,36 2,23 2,80  -19,21 -36,22 -17,11 -34,81 

2,50 2,33 2,22 2,77  -19,64 -36,22 -17,37 -35,06 

2,48 2,30 2,21 2,74  -20,07 -36,21 -17,62 -35,30 

2,46 2,27 2,19 2,71  -20,49 -36,18 -17,88 -35,52 

2,44 2,24 2,18 2,68  -20,91 -36,14 -18,14 -35,73 

2,43 2,21 2,16 2,65  -21,32 -36,10 -18,41 -35,92 

2,41 2,18 2,14 2,62  -21,72 -36,03 -18,67 -36,09 

2,39 2,15 2,13 2,59  -22,12 -35,96 -18,93 -36,25 

2,37 2,12 2,11 2,56  -22,51 -35,88 -19,19 -36,40 

2,35 2,09 2,10 2,53  -22,89 -35,79 -19,45 -36,53 

2,33 2,06 2,08 2,50  -23,27 -35,68 -19,72 -36,65 

2,31 2,03 2,06 2,47  -23,63 -35,57 -19,98 -36,76 

2,29 2,00 2,05 2,44  -23,99 -35,45 -20,24 -36,85 

2,27 1,97 2,03 2,41  -24,35 -35,32 -20,50 -36,94 

2,25 1,94 2,01 2,38  -24,69 -35,18 -20,76 -37,00 



Bilaga 4: sid8: (11) 

Johansson & Göransson 

2,23 1,91 1,99 2,34  -25,03 -35,03 -21,01 -37,06 

2,21 1,89 1,98 2,31  -25,36 -34,88 -21,27 -37,10 

2,19 1,86 1,96 2,28  -25,68 -34,72 -21,52 -37,14 

2,17 1,83 1,94 2,25  -25,99 -34,55 -21,78 -37,16 

2,15 1,80 1,92 2,22  -26,30 -34,37 -22,03 -37,17 

2,12 1,77 1,90 2,19  -26,59 -34,19 -22,27 -37,17 

2,10 1,74 1,89 2,16  -26,88 -34,01 -22,52 -37,16 

2,08 1,71 1,87 2,13  -27,16 -33,81 -22,76 -37,14 

2,06 1,69 1,85 2,10  -27,43 -33,62 -23,00 -37,11 

2,03 1,66 1,83 2,07  -27,70 -33,41 -23,24 -37,07 

2,01 1,63 1,81 2,04  -27,95 -33,21 -23,47 -37,02 

1,99 1,60 1,79 2,00  -28,20 -33,00 -23,70 -36,96 

1,96 1,58 1,77 1,97  -28,44 -32,78 -23,93 -36,90 

1,94 1,55 1,75 1,94  -28,67 -32,57 -24,15 -36,83 

1,91 1,52 1,73 1,91  -28,89 -32,35 -24,37 -36,75 

1,89 1,49 1,71 1,88  -29,10 -32,12 -24,59 -36,66 

1,87 1,47 1,69 1,85  -29,31 -31,90 -24,80 -36,56 

1,84 1,44 1,67 1,82  -29,51 -31,67 -25,00 -36,46 

1,82 1,42 1,65 1,79  -29,70 -31,44 -25,21 -36,35 

1,79 1,39 1,62 1,76  -29,88 -31,21 -25,41 -36,24 

1,77 1,36 1,60 1,73  -30,05 -30,97 -25,60 -36,12 

1,74 1,34 1,58 1,70  -30,22 -30,74 -25,79 -36,00 

1,72 1,31 1,56 1,67  -30,38 -30,51 -25,97 -35,87 

1,69 1,29 1,54 1,64  -30,53 -30,27 -26,15 -35,73 

1,66 1,26 1,52 1,61  -30,67 -30,04 -26,33 -35,59 

1,64 1,24 1,49 1,58  -30,81 -29,80 -26,50 -35,45 

1,61 1,21 1,47 1,55  -30,94 -29,57 -26,67 -35,30 

1,59 1,19 1,45 1,52  -31,06 -29,33 -26,83 -35,15 

1,56 1,16 1,43 1,49  -31,17 -29,10 -26,98 -35,00 

1,54 1,14 1,40 1,46  -31,28 -28,86 -27,13 -34,84 

1,51 1,12 1,38 1,44  -31,38 -28,63 -27,28 -34,68 

1,48 1,09 1,36 1,41  -31,47 -28,40 -27,42 -34,52 

1,46 1,07 1,34 1,38  -31,56 -28,17 -27,56 -34,35 

1,43 1,05 1,31 1,35  -31,64 -27,94 -27,69 -34,18 

1,40 1,02 1,29 1,32  -31,72 -27,72 -27,81 -34,01 

1,38 1,00 1,27 1,29  -31,78 -27,49 -27,93 -33,84 

1,35 0,98 1,24 1,27  -31,85 -27,27 -28,05 -33,67 

1,32 0,95 1,22 1,24  -31,90 -27,05 -28,16 -33,50 

1,30 0,93 1,20 1,21  -31,95 -26,83 -28,27 -33,32 

1,27 0,91 1,17 1,18  -32,00 -26,61 -28,37 -33,15 

1,24 0,89 1,15 1,15  -32,04 -26,40 -28,46 -32,97 

1,22 0,87 1,12 1,13  -32,07 -26,19 -28,55 -32,80 

1,19 0,84 1,10 1,10  -32,10 -25,98 -28,64 -32,62 

1,16 0,82 1,08 1,07  -32,12 -25,77 -28,72 -32,44 

1,14 0,80 1,05 1,05  -32,14 -25,57 -28,79 -32,27 
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1,11 0,78 1,03 1,02  -32,15 -25,36 -28,86 -32,09 

1,08 0,76 1,00 0,99  -32,16 -25,17 -28,93 -31,91 

1,06 0,74 0,98 0,97  -32,17 -24,97 -28,99 -31,74 

1,03 0,72 0,96 0,94  -32,16 -24,78 -29,04 -31,56 

1,00 0,70 0,93 0,91  -32,16 -24,59 -29,09 -31,39 

0,98 0,68 0,91 0,89  -32,15 -24,40 -29,14 -31,22 

0,95 0,66 0,88 0,86  -32,13 -24,22 -29,18 -31,04 

0,92 0,64 0,86 0,84  -32,12 -24,04 -29,22 -30,87 

0,90 0,62 0,83 0,81  -32,09 -23,86 -29,25 -30,70 

0,87 0,60 0,81 0,79  -32,07 -23,69 -29,27 -30,53 

0,84 0,58 0,79 0,76  -32,04 -23,51 -29,30 -30,37 

0,82 0,56 0,76 0,73  -32,00 -23,35 -29,31 -30,20 

0,79 0,54 0,74 0,71  -31,97 -23,18 -29,33 -30,04 

0,76 0,52 0,71 0,69  -31,93 -23,02 -29,33 -29,87 

0,74 0,50 0,69 0,66  -31,88 -22,86 -29,34 -29,71 

0,71 0,48 0,66 0,64  -31,81 -22,69 -29,32 -29,53 

0,68 0,46 0,64 0,61  -31,71 -22,50 -29,27 -29,33 

0,66 0,44 0,61 0,59  -31,57 -22,30 -29,18 -29,10 

0,63 0,43 0,59 0,56  -31,40 -22,07 -29,05 -28,84 

0,61 0,41 0,57 0,54  -31,19 -21,83 -28,89 -28,55 

0,58 0,39 0,54 0,52  -30,94 -21,56 -28,70 -28,24 

0,55 0,37 0,52 0,49  -30,65 -21,28 -28,47 -27,90 

0,53 0,36 0,50 0,47  -30,34 -20,98 -28,20 -27,53 

0,50 0,34 0,47 0,45  -29,98 -20,66 -27,90 -27,14 

0,48 0,32 0,45 0,42  -29,59 -20,33 -27,57 -26,72 

0,45 0,30 0,43 0,40  -29,17 -19,97 -27,20 -26,28 

0,43 0,29 0,40 0,38  -28,72 -19,60 -26,80 -25,81 

0,41 0,27 0,38 0,36  -28,23 -19,22 -26,36 -25,32 

0,38 0,26 0,36 0,34  -27,71 -18,81 -25,90 -24,80 

0,36 0,24 0,34 0,32  -27,15 -18,39 -25,40 -24,27 

0,34 0,23 0,32 0,30  -26,57 -17,95 -24,87 -23,70 

0,32 0,21 0,30 0,28  -25,96 -17,50 -24,31 -23,12 

0,30 0,20 0,28 0,26  -25,31 -17,03 -23,73 -22,51 

0,28 0,18 0,26 0,24  -24,64 -16,55 -23,11 -21,88 

0,26 0,17 0,24 0,23  -23,94 -16,05 -22,46 -21,23 

0,24 0,16 0,22 0,21  -23,21 -15,54 -21,79 -20,56 

0,22 0,14 0,21 0,19  -22,46 -15,01 -21,09 -19,87 

0,20 0,13 0,19 0,18  -21,68 -14,47 -20,37 -19,16 

0,18 0,12 0,17 0,16  -20,87 -13,91 -19,62 -18,43 

0,17 0,11 0,16 0,15  -20,04 -13,35 -18,85 -17,69 

0,15 0,10 0,14 0,13  -19,19 -12,77 -18,05 -16,92 

0,13 0,09 0,13 0,12  -18,32 -12,17 -17,23 -16,14 

0,12 0,08 0,11 0,11  -17,42 -11,57 -16,39 -15,34 

0,11 0,07 0,10 0,09  -16,51 -10,95 -15,53 -14,52 

0,09 0,06 0,09 0,08  -15,57 -10,32 -14,66 -13,69 
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0,08 0,05 0,08 0,07  -14,62 -9,69 -13,76 -12,85 

0,07 0,05 0,07 0,06  -13,65 -9,04 -12,85 -11,99 

0,06 0,04 0,06 0,05  -12,66 -8,38 -11,92 -11,12 

0,05 0,03 0,05 0,04  -11,66 -7,72 -10,98 -10,24 

0,04 0,03 0,04 0,04  -10,64 -7,04 -10,03 -9,35 

0,03 0,02 0,03 0,03  -9,62 -6,36 -9,06 -8,44 

0,03 0,02 0,02 0,02  -8,58 -5,67 -8,08 -7,53 

0,02 0,01 0,02 0,02  -7,53 -4,98 -7,09 -6,61 

0,01 0,01 0,01 0,01  -6,47 -4,28 -6,09 -5,68 

0,01 0,01 0,01 0,01  -5,40 -3,57 -5,09 -4,74 

0,01 0,00 0,01 0,00  -4,33 -2,86 -4,08 -3,80 

0,00 0,00 0,00 0,00  -3,25 -2,15 -3,06 -2,85 

0,00 0,00 0,00 0,00  -2,17 -1,43 -2,04 -1,90 

0,00 0,00 0,00 0,00  -1,09 -0,72 -1,02 -0,95 

  



Bilaga 4: sid11: (11) 

Johansson & Göransson 

 

 

 

Diagram 3: Tubernas rörelsemönster i varje plan. 
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