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Förord 

Detta är ett examensarbete på 15hp som avslutar mina studier i maskinteknik 180hp vid Umeå 

universitet. 
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Pålsson. Frågor som berört skogshantering och framtagning av kassetter har Back Thomas Ersson vid 
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Vill rikta ett stort tack till min handledare Sven Rönnbäck på Umeå universitet som hjälp mig med 

problem som uppstått vid stunden men även fungerat som bollplank. Vill även tacka Fredrik 

Holmgren, Teknikhusets verkstadsansvarig, som hjälp mig med frågor och funderingar som uppstått 

vid tillverkningen under projektets gång.        

 

Tack till Niklas Borgh och Lena Goode på SCA (Jackpot), Anders Tolblad på Holmen (Starpot) och 

Johan Henriksson på Södra (Hiko V-93) som sponsrade detta projekt med deras kassetter samt under 

väldigt kort tid levererade dessa. Vill även tacka Peder Kempe på ABB Umeå och Volvo Lastvagnar 

som på kort varsel var villig att låna ut en analog tryckgivare, då givaren var restnoterad hos 

återförsäljare.  
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Sammanfattning 

Bracke Forest AB tillverkar maskinella planteringsaggregat som utvecklas för en modernare och en 

mer noggrann skogsplantering. Deras planteringsaggregat har ett begränsat antal platser i hållaren som 

lagrar plantorna innan de sätts i marken. Aggregatet laddas med nya plantor manuellt av 

skogsmaskinens operatör, där en planta flyttas från dess kassett till hållaren. En process som Bracke 

Forest AB planerar att förändra på nästa generations planteringsmaskiner.  

 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka krafter som uppstår vid lyft av planta från dess 

kassett, vilket ska ligga som underlag vid utvecklingen. I detta examensarbete testas olika kassetter där 

snabba och långsamma hastigheter jämförs vid blöta och återbevattnade förhållanden, för att ta reda på 

vilken kassett som lämpar sig bäst för automatisk hantering. Examensarbetet begränsas till gran och 

tall där de tre kassetterna Hiko, Jackpot och Starpot från respektive skogsbolag analyseras. 

 

En egenkonstruerad pneumatisk dragprovmaskin tillverkas och med hjälp av en analog tryckgivare 

registreras tryckskillnaden via ett styrkort, Arduino Mega 2560. Tryckskillnaden beräknas om till kraft 

och ett resultat i form av tabeller och diagram tas fram. För att kontrollera att den egenkonstruerade 

dragprovmaskinen redovisar relevanta resultat används en befintlig dragprovmaskin som referens. 

Detta examensarbete berör pneumatik, 3D-konstruktion i Solidworks, elektronik, Arduino 

programmering, tillverkning och grafisk analys av analog signaldata.  

 

Resultatet från dragproven visar att Starpot kassetten kräver minst medelkraft för lyft av en planta från 

dess kassett. På grund av att rötterna för både Starpot och Jackpot kunde fastna i kassetten och gå av 

vid dragningarna är rekommendationen att använda Hiko-kassetten, då dess plantor kan dras vid olika 

hastigheter utan att rotdelning uppstod.   
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Abstract 

Bracke Forest AB manufactures mechanical planting units, developed for a modern and accurate 

planting. Their planting units have a limited number of slots in the plant holder. A plant unit is loaded 

with new plants manually by the machine operator, as a plant is moved from its cassette to the holder. 

Bracke Forest AB wants to change that process in the next generation of their forest planter. 

 

The purpose of this thesis is to measure the forces which occur when a plant is lifted from its cassette, 

which form a basis for the next generation of product development. In this thesis different cassettes 

were tested. Fast and slow plant removal speeds were compared in different condition such as wet and 

re-watered plant soil, to investigate which cassette is best suited for automated handling. The work is 

limited to spruce and pine plants, where the three cassettes Hiko, Jackpot and Starpot from each forest 

companies are analyzed. 

 

A custom designed pneumatic test machine was manufactured. An analog pressure sensor was used to 

measure the pressure difference and was recorded via an Arduino Mega 2560. The pressure 

differences were converted to forces and were recorded and stored in a table chart. To verify that the 

self-designed tensile testing machine gave reliable results, an existing tensile testing machine were 

used as reference. This thesis includes pneumatics, 3D-design in SolidWorks, electronics, Arduino 

programming, production and graphical analysis of analog signal data. 

 

The result shows that the Starpot cassette needs the lowest mean force for lifting the plant from its 

cassette. However one aspect to consider is that the plant root system can get stuck in the Starpot and 

Jackpot cassettes and be ripped apart. The recommendation is to use the Hiko-cassette as its plants can 

be pulled out with different speeds without the problem of root splitting.  
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Beteckningar 

F = Kraft [N] 

P = Tryck [Bar] 

  = Skjuvspänning i [N/m
2
] 

A = Area [m
2
] 

d = Diameter [m] 

nmek = Mekanisk verkningsgrad  

ADC = omvandlat analogt till digitalt värde. 

y = Spänning [Volt] 

k = Lutningen  

x = Trycket [Bar] 

m (vid formel 6) = Skärningspunkten 

m (vid formel 8) = massan [g]  

g = 9,82 
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1 Inledning 

1.1 Projektbeskrivning 

Detta projekt går ut på att utreda vilka krafter som uppstår för att lossa plantor från dess kassett där 

blöta och återbevattnade fall vid snabba och långsamma dragningar testas. Krafterna tas ut genom att 

använda en befintlig dragprovmaskin eller konstruera och tillverka en egen. Lyftkrafterna som uppstår 

ska kunna registreras för att sedan användas för att jämföra de skillnader som uppstår mellan de olika 

förhållandena.  

 

1.2 Bakgrund 

Det har provats många olika metoder att plantera skog genom åren. I dag är det manuell plantering 

som dominerar. Bracke Forest’s planteringsmaskin P11 är den maskin som idag har störst del av den 

mekaniserade planteringen i Sverige. För att förenkla hanteringen av plantorna vid ökad mekaniserad 

plantering behöver vissa saker testas ytterligare. Därför har arbetet om flyttning av plantor från 

standardlådor till planteringsmaskinen eller i densamma begärts. 

1.3 Syfte 

 Projektet ska ge svar på vilka krafter och moment som krävs samt hur man undviker skador på 

plantan vid automatisk hantering. 

 Fakta från rapporten ska vara underlag för nästa utvecklingssteg vad gäller automatisering av 

maskinell plantering. 

 Jämföra skillnader mellan de olika förhållanden som plantorna utsätts för.  

 Fundera på vad som skiljer mellan manuell och automatisk plantering. 

1.4 Mål 

Tillverka/använda en lyftanordning som ska kunna ta fram statistik på lyftkrafter och moment där 

olika plantlådor testas vid olika förhållanden.    

1.5 Övergripande mål 

Under två månader ska med hjälp av befintlig programvara och utrustning designa, konstruera, 

simulera och tillverka en pneumatisk dragprovmaskin som kan redovisa ett resultat på lyftkrafter.       

1.6 Delmål 

 Konstruktion av lyftanordning klar.  

 Referensplantor testade och utvärderade. 

 Alla plantor är testade. 

 Statistik är färdig. 

 Rapport inlämnad. 

1.7 Avgränsningar 

Avgränsat till tall och gran där 3 olika typer av kassetter analyseras vid blöta och återbevattnade 

förhållanden i snabba och långsamma dragningar.  
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1.8 Företagspresentation 

1.8.1 Koncernen 

Bracke Forest AB är ett bolag som tillverkar skogsbruksredskap till skogsmaskiner sedan 1922. Men 

som 2013 köptes upp av Cranab och ingår nu i CRANAB GROUP-Koncernen [1], se figur 1. I 

CRANAB-Koncernen ingår även företagen, Cranab placerad i Vindeln, Västerbotten, Slagkraft 

placerad i Vindeln, Västerbotten och VIMEK som också är placerad i Vindeln, Västerbotten. Alla 

bolag i CRANAB-Koncernen har anknytningar till skogsbruksmaskiner och skogsbrukstillbehör. 

Bolagen i CRANAB-Koncernen är även med i Skogstekniska Klustret [2] som ingår i de elva företag i 

norra Sverige och akademisk FoU bedriver utvecklingsprojekt.  

 

 

Figur 1, Översiktlig presentation av CRANAB GROUP-Koncernen. 

1.8.2 Bracke Forest AB 

Bracke Forest AB [3] har sin produktion i Bräcke, ett samhälle som ligger några mil söder om 

Östersund i Jämtland och har idag 20 stycken anställda. Bolaget utvecklar och tillverkar produkter 

som fällaggregat, såddaggregat, planteringsaggregat samt markberedare för både högläggning och 

harvning.  

 

Bracke Forest huvudsakliga marknad ligger utanför Sverige där deras största kunder ligger i det norra 

barrskogsbältet, vilket innefattar Kanada, Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Men ett behov av 

maskinell skogshantering ökar världen över där intresset av Bracke Forest produkter ökar för varje år i 

kontinenter som Asien, Sydeuropa och Sydamerika. 

 

1.9 Förstudie 

Innan projektet startade gjordes en förstudie där en tidsatt WBS (work breakdown structure) ingick. 

WBS:en gav en översiktlig bild på hur stort projektet är och hur mycket tid som skulle läggas ned på 

varje del i projektet. Totalt har projektet 320 timmar som delades ut på de tre huvudgrupper som 

projektet omfattar, Förstudie (30h), Genomförande (140h), Resultat/Projektavslut (170h). Där dessa 

huvudgrupper i sin tur fick undergrupper och detaljerade moment, där varje del fick en planerad tid. I 

projektplanen och förstudien ingick även en översiktlig tidsplan i form av ett GANTT-schema där en 

grupp av moment samlades under samma punkt och tiden var satt till veckor istället för timmar till 

skillnad från WBS:en. Under förstudien gjordes en nulägesanalys och intressentanalys samt en 

faktasökning på skogsplantor, kassetter och hur planteringslyft görs på planteringsskolor. 

  

CRANAB 
GROUP 

Ägare 

Bracke 
Forest AB 

Skogsbruksredskap 

Cranab 
Slogs ihop 2007 

Slagkraft AB 
Buskröjningsareggat 

Cranab 
Kranar och gripare 

Vimek 

Skogsmaskiner 
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2 Informationsunderlag 

Detta kapitel berör allmän information om plantering för att läsaren ska ha få en förståelse om vad 

examensarbetaren skriver om i denna rapport.  

2.1 Allmän planteringshantering 

2.1.1 Kultiveringsmetoder 

Det finns väldigt många olika metoder för att kultivera (bereda marken), men denna rapport berör 

endast en av dem. 

 

Högläggning 

En väldigt vanlig kultiveringsmetod där ett redskap sitter bakom en skogsmaskin. I figur 2 kan ett 

Bracke M36.a [4] ses som har tre stycken skopor som går ner i marken och vänder på grästorvor, 

redskapet gör ungefär en torva varje meter.  

 

 

 

 

2.1.2 Planteringspunkter 

I figur 3 enligt svenska skogsplantor [5] illustreras hur en planta bör planteras i en 

högläggningskultiverad torva. Vilket styrks av Göran Adelsköd och Göran Örlanders arbete, ”Val av 

planteringspunkt” [6]. 

 

Figur 3, Högläggning, planteringspunkter. Bilden är hämtad från Svenska skogsplantors hemsida [5]. 

  

Figur 2, Bracke M36.a högläggning med tre skopor. 

Bilden är hämtad från Bracke’s hemsida [1]. 
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2.2 Manuell och maskinell plantering  

I figur 4 och 5 redovisas processen för manuell och mekanisk plantering. Förutom tidsmässiga 

skillnader mellan manuell och maskinell plantering så kan det finnas skillnader i kvalitén på 

plantering. Faktorer som spelar in på kvalitén för manuell plantering är hur noggrann 

maskinoperatören för markberedaren har förberett planteringsområdet, hur djupt och i vilken del av 

högläggningen plantören planterat plantan. En annan viktig faktor är hur många år efter avverkningen 

som planteringsområdet har blivit planterat. Plantorna har högst chans att överleva om det är lite 

växtlighet kring plantorna. Desto fler år som går efter avverkning ger bara tid åt växtlighet att frodas i 

marken som gräs och sly, som tar bort solljus från plantorna.  

 

I figur 4 redovisas en förenklad process för manuell plantering som togs fram via muntlig diskussion 

med Back Tomas Ersson [7]. 

 

Figur 4, Manuell planteringsprocess 

 

Bracke Forest planteringsaggregat (se figur 6) gör steg 3 och 5 i figur 4 i ett svep, vilket leder till 

mindre väntetider för plantan att komma ner i jorden efter avverkning. Aggregatet sitter monterad på 

en grävmaskin som i sin tur styrs av en grävmaskinist. Operatören kan själv välja vart plantan ska 

planteras då aggregatet bereder marken där skopan sätts ner. Efter aggregatet sätts ner i marken styrs 

en planta mekaniskt/hydrauliskt ner i marken. Plantan planteras i rätt djup och rätt position i 

högläggningen, detta med hjälp av P11.a’s PLC-styrda kontrollpanel ”Bracke Growth Control”.  

 

I figur 5 redovisas en förenklad process för maskinell plantering som togs fram via muntlig diskussion 

med Back Tomas Ersson [7]. 

 

Figur 5, Maskinell plantering. 

Laddningsprocess 

I dagsläget måste maskinoperatören fylla på aggregatet med skogsplantor manuellt i cylindrarna längst 

upp på aggregatet.  

 

1. Averkning 
2.Vänta genomsnitt  

0-2år, Hyggesvila 
3. Markberedning 4. Vänta 1 vinter 

5. Manuell 
plantering 

6. Minst 2 år 

1. Averkning 
2. Vänta genomsnitt  

0-2 år, Hyggesvila 
3. Markberedning och 

Plantering 
6. Minst  0 år 

Figur 6, P11.a Planteringsaggregat. Bilden 

är hämtad från Bracke’s hemsida [1]. 
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3 Teori 

3.1 Formler 

Pneumatik 

Cylinderkraft och tryck, redovisas i Newton [8]. Används vid beräkning av den kraft som påverkar 

cylindern externt.  

 

Fdrag=(P1*A1-P2*A2) *nmek.    (1) 

 

Formel (1) redovisas i Newton och baseras på ett antagande. För att ta ut den kraft som påverkar 

cylindern utan externa/interna störningar.  

 

Freferensdrag(t) - Fdrag(t) = FVerklig(t)   (2) 

Konstruktion 

 

Skjuvspänningslagen, redovisas i Newton [9]. Används för att bevisa ett antagande som har gjorts.  

 

  
 

 
     (3) 

Elektronik 

Omvänd formel för area på cirkel [9]. Används vid beräkning av kabeldiameter.  

 √
   

 
       (4) 

Överföring data 

Vid omräkning av digital signal till Volt [10]. Används för att beräkna spänningen (V) från ett 

omvandlat analogt till digitalt värde.   

  
      

    
.     (5) 

Räta linjens ekvation [8]. Används som grund till formel (7), då ett samband mellan tryck och 

spänning ansågs vara relativt linjär. 

 

           (6) 

 

Värden insatta från formel (5) i formel (6). Används för att beräkna ut tryck från ett framtaget 

samband mellan Tryck och spänning.    

 

      
 (

     

    
)   

 
 

 
 

    (7) 

Dragprov 

Beräkning av kraft [9]. Används för att ta manuellt beräkna vilken kraft som påverkar cylinderkolven.  

 

            (8) 

Baserad på formel (1) och (8). Används för att ta fram en konstant som ska representera alla faktorer 

som inte kunde tas reda på. Till exempel cylinderarea och verkningsgrader.  

 

           
   

 
     (9) 
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3.2 Pneumatik  

I figur 7 illustreras en pneumatisk cylinder där ett tryck P1 appliceras på dragsidan vid A1. Då trycket 

byggs upp rörs kolven bakåt och luften åker ut vid P2. Mellan kolv och cylinderhus så verkar en 

friktion vilket bromsar upp kolvens rörelse. Längst ut på kolven spänns en extern last fast som 

påverkar cylindern med en okänd kraft.  

 

 

Figur 7, Problemuppställning, cylinder med tryck och friktionskrafter. 

I formelsamlingen Powerful Engineering [8] beskrivs formel (1). Där tryckskillnaden används för att 

ta ut den kraft som påverkar cylindern. 

 

Fdrag=(P1*A1-P2*A2) * nmek.   (1) 

 

I alla cylindrar uppstår en friktion mellan cylinderns mantelarea och godset, fallet är stål mot stål. 

Enligt programmet Festo FluidSim [11] är den statiska friktionen (stiktion) 0.15% och glidfriktionen 

är 0.10%. Då cylindern är monterad lodrätt så uppstår inga böjmoment vilket hade kunna bidragit till 

ökade friktionskrafter. Stiktionen gäller endast då cylindern står still tills den precis börjat röra på sig. 

Efter cylindern börjat röra på sig så övergår stiktionen till glidfriktion.  

 

Antag att s = sträckan:  

nstiktion(s) gäller då s=0 vilket ger nmek(0)=0,85.  

nglidfriktion(s) gäller då 0<s vilket ger nmek(0<s)=0,90. 

 

Vilket kommer ge en tryckkurva enligt figur 8. 

 

 

 

Figur 8, Sträcka/kraft diagram, hänsyn på friktion och stiktion. 

För att ta fram den externa kraft som påverkar cylindern görs ett teoretiskt antagande där ett 

referensdrag utan extern last subtraheras mot ett dragprov med extern last. I formel (2) redovisas det 

matematiska begrepp som beskrivits ovan. 

 

Freferensdrag(t) - Fdrag(t) = FVerklig(t)   (2) 
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3.3 Material  

Aluminium [12] 

Grundämnet Aluminium med atomnummer 13 är en mjuk lättmetall som kan användas för till exempel 

skärande bearbetning, gjutning och pressning. Sträckgränsen beror väldigt mycket på legeringarnas 

fysikaliska egenskaper men enligt formelsamlingen för teknologi och konstruktion [9] ligger deras 

listade aluminium legeringar mellan 60-150N/mm
2
. Aluminium har en densitet och elasticitetsmodul 

som är en tredjedel av stål. Aluminium är ett material som har bra motstånd mot korrosion då ett 

skyddande lager av oxidfilm förhindrar att materialet exponeras.  

4 Genomförande 

Att tillverka och designa en konstruktion som ska kunna registrera den kraft som krävs för att lyfta en 

skogsplanta från dess kassett. Konstruktionen ska vara anpassningsbar för olika dimensioner på 

planteringskassetten. Informationen från lyftet ska samlas i ett lämpligt program för att få ut kraft/tids 

grafer och på så sätt läsa av vilka krafter som uppstår vid olika delar av lyftet. Konstruktionen bör vara 

enkel att tillverka då projektet endast håller på i 2 månader och mycket av den tiden går åt till 

förarbete, dragprov och att skriva denna rapport. Eftersom lyftanordningen kommer utsättas för vatten, 

då plantorna skall vara väl bevattnade, bör material som har motstånd mot korrosion användas.  

 

Tillverkningen av lyftanordningen kommer i första hand ske/påbörjas i verkstadslokalen som finns i 

Teknikhuset på Umeå Universitet, tillhörande intuitionen för Tillämpad fysik och elektronik. 

Konstruktionen bör därför vara designad på så sätt att detaljer skall gå att tillverka i maskiner som 

verkstadslokalen har att erbjuda. I verkstadslokalen har man tillgång till ett stort utbud av maskiner 

som exempelvis svarv, fräs, pelarborr, gängutrustning och kap. Eftersom att verkstadslokalen används 

flitigt av elever och lärare bör lokalens tillgänglighet säkerställas så att inga laborationer samt större 

projekt krockar med detta examensarbete.  

 

I förstudien beslutades att en pneumatisk dragprovmaskin skulle tillverkas som skall kunna lyfta 

plantan snabbt och långsamt. Denna dragprovmaskin är försedd med utrustning som klarar av att 

registrera ett tryck som uppstår och med trycket kunna ta ut vilken kraft som krävs för att lyfta plantan 

från dess kassett. Om möjligt använda dragprovmaskin SHIMADZU som finns placerad i verkstaden 

på Umeå Universitet. 

 

Plantor och kassetter  

Detta arbete kommer beröra gran och tall-plantor som sitter i tre typer av kassetter. Plantornas rötter är 

så kallade täckrötter vilket betyder att rötterna är täckta av jord. De kassetter som valts ut för detta 

arbete är Hiko V-93, Starpot, och Jackpot som alla har olika egenskaper. Det som är intressant för 

detta projekt är ifall kassetterna har luftkanaler eller inte, ålder, formen på koppen, rotspridningen i 

kassetten och ifall de är kopparbelagda ytor i koppen. Alla dessa faktorer kan bidra till hur hårt plantan 

sitter fast i kassetten. 
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4.1 Metod 

Detta arbete är uppdelat i sju stycken moment där varje individuell del har till stort slutförts innan 

nästa del har kunna påbörjats. I figur 9 redovisas ett blockschema över arbetets tillvägagångsättet, som 

är baserat på förstudiens WBS.  

 

Figur 9, Blockdiagram på projektets tillvägagångsätt. 

4.1.1 Pneumatik  

Det pneumatiska systemet behöver klara av att skicka luft till och från cylindern samt att kunna avlufta 

systemet. För att bygga och simulera detta system användes programmet FESTO FLUIDSIM [11] 

Pneumatik. Eftersom detta projekt hade många moment som konstruktion, el, kod, dragprov och 

analys så valdes ett arbetssätt där det gick åt mindre tid att göra stora pneumatiska förundersökningar 

och beräkningar på systemet. Istället valdes ett tillvägagångsätt där systemet testades med olika 

komponenter i Fluidsim, för att se hur de uppförde sig i en simulering av systemet. Med en grundtanke 

att hålla systemet med så få komponenter som möjligt för att underlätta vid montering, samt att minska 

antalet felkällor.  

 

Innan någonting byggdes upp så behövdes information om tryck och flöde på verkstadslokalens 

kompressor undersökas, för att kunna utföra simuleringarna. Men även information om anslutningen 

till det pneumatiska centralsystemet och dimensioner på den cylinder som ska användas i 

konstruktionen togs också fram. Eftersom den pneumatiska cylindern redan var tillgänglig anpassades 

alla resterande komponenter efter cylinderns anslutning. Allt eftersom systemet virtuellt ritades upp så 

behövdes information om de nya komponenterna läggas till, vilket hämtades från återförsäljarnas 

hemsidor.  

 

Information om cylinderns inre diameter kunde inte tas ut på grund av att artikelnummer var 

bortskrapade.  Ifall cylindern öppnas så finns risk att tätningen förstörs vilket kan skapa flödesförluster 

vid högre tryck.  

 

Kompressor: Flöde= 504 liter/minut 

 Tryck= 8 bar 

 Insticksnippel = 1/4" 

Cylinder:  Kolvstång = 8 mm 

 Utvändig diameter = 22 mm 

 Slaglängd= 20-80 mm 

 Anslutning tryckluft = 1/8" 

 

Det pneumatiska systemet har en tryckslang från centralsystemet och 2 slangar från cylindern, båda 

slangarna från cylindern måste kunna gå till en avluftning/utblås. Cylindern måste kunna hållas i ett 

läge där cylindern har fullt utslag (max) och fullt indraget (min). Med denna information så togs en 

ventil fram som har 5 anslutningar (1st in, 2st ut och 2st avluftningar) samt två lägen (1 Max och 2 

Min). När en 5/2 ventil hade satts in i systemet lades även en cylinder och en kompressor in med 

värden som är givna ovan. Ventilen är av typen solenoidstyrd med en pneumatisk retur, vilket betyder 

att när elektricitet appliceras på solenoiden ger ventilen läge 2 och när elektriciteten försvinner går 

ventilen tillbaka till läge 1 med lufttryck.   

 

  

Pneumatik 
3D-

Konstruktion 
Tillverkning Elektronik 

Dimension 
kablar 

Överföring 
data 

Montering 
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Eftersom att systemet ska kunna gå med snabb och långsam hastighet så placerades en tryckregulator 

mellan kompressor och ventil. Med hjälp av en simulering av systemet ansågs detta koncept inte var 

hållbart då det blev väldigt svårt att reglera hastigheterna i systemet. För att lösa detta problem 

placerades två stycken reglerbara flödes, backventiler in för att kunna strypa flödet in i cylindern. 

Strypningen verkar endast då flödet går från kompressor till cylinder, men då flödet går från cylinder 

till avluftning är stryp/backventilen helt öppen. Vilket gör att inga bromsande effekter uppstår då 

cylindern förflyttar sig.  

 

Mellan flödes, backventilen och cylindern på plussidan kopplas en analog tryckgivare in som används 

för att ta ut mätvärden. Denna tryckgivare bör vara så nära cylindern som möjligt för att registrera 

trycket utan externa störningar.  

 

Figur 10 visar den pneumatiska lösning som arbetats fram där alla röda siffror beskriver varje 

pneumatisk komponent, som förklaras i tabell 1. I grundutförande är ventilen inställd på läge 1 vilket 

betyder att kolven i cylindern är fullt utskjuten. Då strömmen från detalj 9 är aktiv så simuleras att 

ventilen byter från läge 1 till läge 2, vilket låter luften från kompressorn {1} att åka igenom 

tryckregulatorn {3}  ventilen {4}  reglerbara flödes/backventilen {6}  cylindern för att dra 

tillbaka kolvstången {8}  tryck registreras {7}. Återstående luft i cylindern bakom kolvstången åker 

igenom flödes/backventilen {5} utan att strypas för att avluftas i ventilen {4}.   

 

Tabell 1, Förklaring till figur 10 

Nr: Förklaring 

1 Kompressor 

2 Flödesstrypare 

3 Tryckregulator  

Med manometer 

4 5/2 Soleonidventil 

5 Flödes/backventil 

6 Flödes/backventil 

7 Analog tryckmätare 

8 Cylinder 

9 Elschema till 5/2 ventil 

Figur 10, Pneumatisk system. 
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4.1.2 Konstruktion 

En Pneumatisk cylinder med maximal slaglängd på 80mm ska lyfta en planta i dess rot från en kassett 

som för exempelvis Hikokassetten är 216x352x90mm, mått kan variera beroende på vilken kassett 

som används. I detta examensarbete skall 3 olika kassetter testas, därför bör höjd bredd och längd på 

konstruktionen anpassas efter de mått som kassetterna har. 

 

Med åtanke på att detaljerna ska kunna tillverkas i verkstaden och ha motstånd mot korrosion så är 

grundkonceptet att använda så mycket aluminium som möjligt. Standardprofiler används för att hålla 

kostnaderna nere och för att möjligtvis få leveransen av materialet snabbare.  

 

Då materialet och grundmåttet är bestämt så skissas en prototypkonstruktion upp för hand. En stor 

basplatta används för att fästa själva anordningen på. Basplattan är tillräckligt stor för att varje hål i 

kassetten skall kunna passera under cylindern. Fyra stycken pelare av fyrkantprofil lyfter upp två 

stycken balkar av platt aluminium på rätt höjd som håller i en platta där cylindern sitter fastskruvad. 

Bredden på balkarna anpassas efter en reservcylinder ifall det visar sig att grundcylindern inte går att 

använda. Reservcylindern är fyrkantig i geometrin istället för rund som grundcylindern, vilket 

konstruktionen anpassas för. Längst ut på cylinderkolven designas en lyftanordning som ska hålla i 

plantan då lyftet sker. En utflyttning av lyftpunkten görs så plantan inte tar i balkarna vid lyftet. Själva 

kontaktpunkten mellan lyftanordning och planta är av ett elastiskt material som gummi. Pneumatiken 

skruvas fast på själva konstruktionen för att underlätta ifall lyftanordningen skulle behöva flyttas.  

 

4.1.2.1 Solidworks  

När grundkonceptet är utformat ritas en detaljerad konstruktion upp i 3D programmet Solidworks [13] 

där alla delar formas och detaljritningar görs. Efter lite omkonstruktion och förfinande av vissa 

detaljer kan den färdiga konstruktionen ses i figur 11.  

 

 

Figur 11, Översikt konstruktion 
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Eftersom denna konstruktion utformas efter cylinderns slaglängd och kassettens bredd, längd och höjd 

så ritas först en kassett upp enligt återförsäljarens information om kassettens mått. Efter kassetterna 

ritats upp lades en rektangulär basplatta av 5mm tjock aluminium in för att få en grund som har bra 

motstånd mot böjning. Basplattan är anpassad både bredd och längdmässigt för att hela kassetten ska 

kunna flyttas runt så cylindern har tillgång till varje planta. Enligt handskissen ritades även fyra 

stycken 30x30 mm aluminiumprofiler upp med en lämplig längd, då denna längd ändras under 

konstruktionens uppbyggnad. Två stycken rektangulära plattor av 4 mm aluminium skruvas fast på 

höjdled längst upp på 30x30 mm profilerna för att få maximalt motstånd mot böjning vilket leder till 

en väldigt stabil konstruktion. Skruvning föredras framför svetsning då det är en metod som gör att 

efterkorrigeringar är lättare att genomföra.  

 

Alla pneumatiska komponenter hämtas i CAD-format från tillverkarens egna programvara, Festo Part 

Data Manager [14], för att säkerställa att alla mått är korrekta. 

 

Reservcylindern placeras i mellanrummet mellan aluminiumplattorna och en mätning görs för att ta 

fram avståndet som hållaren för cylindrarna ska anpassas för. Här väljs att en bockad aluminiumplåt i 

4mm är lämplig att använda då konstruktionen stabiliseras upp. I figur 12 redovisas en detaljerad vy 

över den bockade hållaren som för att underlätta vid materialbeställning överdimensioneras till 4mm, 

då balkarna är av samma material. Hållaren skruvas fast och extra muttrar används så balkarna ska bli 

ännu mera stabil.  

 

Figur 13 visar den anordning som används för att spänna fast kassetten i dragprovmaskinen, där 

nummer används för att referera till detaljerna. För att kassetten ska stanna på rätt position vid 

dragproven konstrueras en låsanordning i form av skjutdon där två stycken aluminiumprofiler {1} 

skruvas fast i en tunn plåtbit {3} som klämmer mot kassetten. Dessa profiler {1} träs igenom en större 

profil {2} för att kunna ställas fram och tillbaka. Låsningen av profil {1} sker med hjälp av skruvar 

som går igenom den grövre profilen {2} och klämmer fast profil {1}.  Detta gör att låsningen kan 

regleras och kassetten får en fri rörlighet över hela basplattan. Då olika kassetter kommer att användas 

i dragprovmaskinen måste låsningen kunna anpassas till olika höjder. Detta löses med hjälp av profil 

{4} som håller i profil {2}, där olika fästpunkter i 30x30profilen låter profil {4} att kunna flytta 

position vid behov.  

 

Figur 12, Detaljvy av fästplatta 
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Då själva stommen är färdig så ritas de komponenter som används för att låsa fast plantan i 

dragprovmaskinen, se figur 14 för en förklarande bild. Hela lyfthuvudet består av fem stycken 

maskinbearbetade komponenter, en halv gummiboll, skruv och 3 muttrar.  

I figur 14 redovisas lyfthuvudet där en stabil bas används som länk mellan cylinderkolven och 

fästkomponenterna. Basen har även som syfte att flytta ut lyftpunkten vilket gör att plantan kan lyftas 

fritt utan att få kontakt och bromsas upp av objekt från stommen. I basen sitter två stycken detaljer 

fastskruvade, en detalj som har kontakt med plantan och en detalj som används för att hålla i 

låsskruven. Själva låsningen består av en skruv som via en maskinbearbetad platta spänner en elastisk 

gummiboll mot plantan.  

 

Eftersom lite fokus på detta projekt ligger i att plantan inte får skadas vid lyftet behövdes låsningen 

konstrueras så att plantan spänns utan att skador uppstår. Detta löstes med hjälp av en lagringsring 

som är placerad mellan fästskruv och hållaren till gummibollen. I figur 15 syns lagringen som 

illustreras med kopparfärg för att kunna urskiljas från andra detaljer. Lagringen gör att gummibollen 

och dess fäste kan rotera fritt, så inte plantan skjuvas sönder av gummibollens rotation. Denna 

lagringsring hålls fast med hjälp av två muttrar från varsitt håll. I figur 15 vid låsskruvens huvud hittas 

en mutter som används för att reglera vilket moment som ska appliceras på plantorna.  

 

  

Figur 13, Detaljvy över kassettlåsning 

Figur 14, Översikt Lyfthuvud, en hopsättning av 

detaljer som sitter fastskruvad i cylinderkolven. 
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Då plantorna kan vara långa, korta, smala, breda, sneda och raka så behövdes en kontaktyta som var 

anpassningsbar för alla dessa dimensioner. Därför konstruerades en kontaktyta med samma radie som 

gummibollen, vilket betyder att fästanordningen kan klämma fast plantan bara den är innanför 

aluminiumdetaljen. Då låsskruven spänner gummibollen mot plantan och aluminiumdetaljen så trycks 

gummibollen ihop och skapar en större kontaktyta mellan planta och boll. Vid drag sprids därför 

dragkraften ut på en stor area och skjuvspänningarna bli låga. Detta styrks enligt skjuvspänningslagen 

i formel (3) där kraften är densamma men ifall area ökas så sjunker skjuvspänningen.  

 

  
 

 
     (3) 

 

Då 3D-konstruktionen färdigställts så sammanställdes 2D-ritningar vilket användes för att tillverka 

dragprovmaskinen. 

 

4.1.3 Tillverkning 

Innan alla komponenter skulle tillverkas gjordes en materiallista som redovisas i tabell 2, för att veta 

hur mycket material av olika dimensioner som skulle beställas in. Då listan var sammanställd så 

beställdes material av lokala leverantörer för att få så kort leveranstid som möjligt. Pneumatiken som  

beskrivs under rubrik 6.1.1 i tabell 1 beställs av komponenternas återförsäljare. 

 

Tabell 2, Materiallista, beställningsvaror 

 

  
Plåt [mm] 

1st 140x90x4 

2st 530x50x4 

2st 180x34x1 

1st 704x522x5 

Profiler [mm] Längd [mm] 

4st 15x15x2 1120 

4st 20x20x2 160 

4st 30x30x3 1260 

4st 40x40x3 168 

Gods [mm] 

1st 77*56*20 

1st 33*30*13 

1st 45*30*10 

Figur 15, Lyfthuvudet i en transparent vy. Visar dolda detaljer. 
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På grund av att verkstadslokalen har begränsad möjlighet att bocka och klippa plåt av större 

dimensioner valdes att dessa komponenter skulle tillverkas av lokala företag. Efter de färdigklippta 

och bockade komponenterna samt resterande material levererats så fortsatte tillverkningen av 

detaljerna i Teknikhusets verkstadslokal på Umeå Universitet. Aluminiumplåtarna behövde endast 

borras efter leverans. Fyrkanprofilerna kapades först därefter borrades hål enligt 2D-ritning.  

 

I verkstadslokalen finns utrustning för skärande bearbetning vilket har används för att tillverka 

komponenterna till lyfthuvudet. Materialet till lyfthuvudet levererades i ett stort aluminiumblock som 

först sågades till små block. Dessa block frästes till de dimensioner som anges i tabell 2 under gods. 

Komponenterna frästes sedan ut enligt färdigställda 2D-ritningar för att slutligen borras och gängas. 

 

Två svarvade detaljer gjordes utav spillmaterial från en aluminiumstång. En var för att hålla i bollen 

och den andra var en lagringsring, ingen gängning eller efterbehandling behövdes på dessa 

komponenter.  

 

4.1.4 Elektronik 

I figur 16 redovisas det framarbetade elektronikschemat där det framgår att alla pneumatiska 

komponenter ligger på 24 Volt, medan mottagaren, mikroprocessorn [15] ligger på 5 Volt. Då 

spänningskuben slås på så börjar tryckgivaren registrera trycket i pneumatiksystemet och skickar data 

vidare till mikroprocessorn via en analog kabel (1-5V). Systemet är utformat så att när ventilen får 

ström från spänningskuben via en mekanisk brytare så börjar tryckvärdena läsas av i mikroprocessorn. 

Detta gör att mikroprocessorn endast registrerar intressant data. För att detta ska fungera kopplas en 

givarkabel bakom mekaniska brytaren så mikroprocessorn vet när systemet är på.  

Då mikroprocessorn endast klarar av 5 Volt så behövs 24-Volt från den mekaniska brytaren strypas 

innan strömmen når mikroprocessorkortet. Detta görs med hjälp av två stycken resistorer och en diod, 

vilket ger spänningen 3.3V vid digital pin 2 (input).  

Den analoga kabeln från tryckgivaren gav signaler som hade stora amplitudvariationer, vilket ledde till 

väldigt svårtolkad data. För att kontrollera vad detta berodde på så kopplades givaren in i ett 

oscilloskop där det konstaterades att signalen var utsatt för brus. För att lösa detta problem sattes en 

kondensator mellan den analoga kabeln och jord. Kondensatorn ger ett medelvärde från signalen vilket 

gör att bruset minskas och värdena från tryckgivaren är lättare att tolka. Tryckgivaren har en 

noggrannhet på +/- 2% vilket gör att signalen hoppar mellan olika värden trots att en kondensator 

kopplats in för att ta bort brus. Jorden från alla komponenter kopplas ihop och skapar ett slutet system. 

 

 

Figur 16, Elschema på alla elektriska komponenter 
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4.1.5 Elkablar 

I figur 17 redovisas ett beräkningsprogram från legoelektronik [16], där beräknades kabelarean för alla 

elektriska komponenter. Där angavs vilken spänning och effekt som behövdes för att driva 

komponenterna. En uppskattad kabellängd och vilken materialtyp i kabeln angavs för att programmet 

ska räkna ut vilket motstånd det är i kabalen. Dessa parametrar används för att bestämma vilken 

rekommenderad kabelarea som borde användas.  

√
   

 
       (4) 

För att ta ut vilken kabel som ska användas beräknas kabelarean om till diameter enligt (4), vilket ger 

en diameter på 0,6mm.  

 

4.1.6 Överföringar data 

I bilaga 1 redovisas den kompletta kod som används för att registrera de värden som skickas från 

tryckgivaren till mikroprocessorn, i detta arbete används Arduino Mega 2560. Där den analoga 

ingången A0 refererar till värdet som tryckgivaren skickar till Mikroprocessorn. Den digitala ingången 

2 är den ingång som registrerar ifall systemet är aktivt eller inte. För kopplingsschema se figur 16 där 

den blåa rektangeln med de givna ingångarna Analog pin0 och Digital pin 2, är Arduinokortet.  

 

I koden definieras ingångarna och refereras till text som användas i senare delar av koden. När alla 

ingångar är definierade så behövs en kod som läser informationen från tryckgivaren och kollar om den 

mekaniska brytaren är aktiv eller inte. I koden definieras den digitala ingången som är kopplad till den 

mekaniska brytaren att ge värdet 1 (på) ifall ingången känner av en ”hög” spänning och 0 (av) om den 

inte känner av någon spänning. Så i koden skrevs en if-sats som säger om brytaren är (på) läser 

programmet av ett värde från tryckgivaren.  Eftersom att tryckgivare konstant skickar ut signaler 

behövs en loop som gör att mikroprocessorn konstant mäter av detta värde, vilket figur 18 illustrerar. 

För att bestämma hur ofta programmet ska läsa av koden skrivs fördröjning. I koden är fördröjningen 

satt till 1 vilket betyder att programmet kommer läsa av ett värde varje 0,001 sekund (1/1000), vilket 

är systemets samplingstid. Vid långsam dragning sätts fördröjningen till 5, vilket ger samplingstiden 

0,005 sekunder. Systemet har olika samplingstider för att inte registrera för lite eller för mycket 

information.   

Figur 17 Beräkningsprogram online, Bild hämtad från 

legotekniks hemsida [15]. 



 

 

17 

 

 

 

När systemet är aktivt börjar mikroprocessorkortet registrera värden som skickas från tryckgivaren. 

Dessa värden skickar sedan mikroprocessorn vidare via en USB-kabel till en PC. I en programvara 

som används för att programmera Mikroprocessorn i programmeringsspråket C visas även värdena 

från tryckgivaren i en ”seriell monitor”. Då värdena som kommer från givaren skall redovisas som en 

graf behövs ett annat program än Arduinos egna ”serial monitor” användas. På grund av att värdena 

endast kan läsas i denna ruta, så betyder det att de inte kan redigeras. För att skapa grafer behövdes all 

information i denna ”seriella monitor” kopieras för att sparas i ett vanligt .txt dokument för att sedan 

importeras i Microsoft Excel där grafer kan skapas av data. Arbetssättet tog lång tid och var lätt att 

blanda ihop med annan sparad data. För att registrera data direkt från mikroprocessorn till Excel så 

laddades ett pluginprogram till Excel ner, PLX-DAQ [17]. För att detta pluginprogram ska fungera 

lades några extra rader kod i programmet till arduinon, vilket har som funktion att kommunicera med 

PLX-DAQ. Figur 19 visar ett blockdiagram över hur informationen sickas från givare till Excel. 

 

 

Figur 19, Flödesdiagram för tryckvärde 

Värdena arduinon skriver ut är en analog signal som omvandlas till ett digitalt värde (ADC-värde) för 

att data ska kunna läsas ut i en PC. För att få denna omvandlade signal till spänning (V) behövs en 

matematisk ekvation (5) där, enligt Sparkfun [10], hela omvandlingsområdet går mellan 10bitar som 

ger området 0-1023, detta motsvarar 0-5Volt. Med hjälp av en komponent i mikroprocessorn som 

omvandlar denna signal kan ekvationens (5)  kvot på spänningen läsas ut direkt i Excel. 

 

  
      

    
.     (5) 

 

Då kraften som påverkar cylindern beräknas med hjälp av trycket enligt formel (1), så måste analoga 

insignalen från tryckgivaren omvandlas till tryck. För att göra detta användes en barometer för att 

undersöka vilket samband det är mellan tryck (Bar) och spänning (V). Där olika tryck ställdes in på 

pneumatiksystemets tryckregulator, signalen från tryckgivarens analoga kabel mättes mot barometerns 

pluskabel och mätvärdet sammanställdes i tabell 3.  

 

 
  

Givare Kondensator Arduino USB-PC PLX-DAQ Excel 
Grafer 
skapas 

Figur 18, Flödesschema 
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Tabell 3, Jämförelse mellan tryck och spänning 

0 Bar 1 Volt 

1 Bar 1,4 Volt 

2 Bar 1,8 Volt 

3 Bar 2,2 Volt 

4 Bar 2,6 Volt 

5 Bar 3 Volt 

 

Där det ansågs att sambandet mellan trycket och spänningen var en relativt linjär ökning, vid små 

intervallen och någon procent noggrannhet. Med hjälp av räta linjens ekvation (6) kunde sambandet 

överföras till en matematisk ekvation. I ekvationen (6) är parametrarna y=spänningen (V), k=0,4 

(lutningen), m=1 (skärningspunkt y-axel), x=trycket (bar). Alla dessa parametrar stoppades in i koden 

med en float funktion som skriver ut värdet med två stycken decimaler. Efter ett antal tester ansågs 

denna float funktion vara otillräcklig då det vart mycket avrundningar vid vidare beräkning av kraften. 

För att lösa detta problem lades en funktion i koden in som endast skriver ut en text, exempel (”text”) 

istället för (text). Dessa text funktioner anges med blå färg efter funktionen Serial.print() i koden 

nedan samt bilaga 1. Eftersom Excel är ett program som kan beräkna ekvationer användes Excels egna 

funktioner för beräkningar med hjälp av att skriva in ekvationen i arduinons kod enligt ”text” 

funktionen. Så för varje loop som genererades i koden skrevs ekvationen (7) för trycket ut i Excel som 

angav vilket tryck som registrerades från tryckgivaren.  

 

           (6) 

 

      
 (

     

    
)   

 
 

 
 

    (7) 

 

Kod från arduinoprogrammet 

1|  Serial.print("=((("); 

2|  Serial.print(input); 

3|  Serial.println("*5)/1023)-1)/(2/5)"); 

 

I koden ovan där varje rad är markerad med ett nummer beskrivs en matematisk ekvation (5 och 6) 

som används i Excel för att räkna ut trycket. Rad 1 beskriver en funktion som skriver ut en text som 

berättar för Excel att det är en ekvation. Rad 2 skriver ut det digitala värdet från tryckgivaren. Rad 3 

skriver ut resterande av ekvationen. Den slutgiltiga ekvationen (7) är den ekvation som Excel räknar 

ut. Så för varje 0,001 sekund som programmet läser och skriver värden så räknas tryck ut och grafer 

kan skapas direkt i Excel.   

 

4.1.7 Färdigställande av dragprovmaskin 

När alla komponenter var färdigtillverkade och pneumatiken levererades så började montering av 

dragprovmaskinen. Först ritades måttanvisningar upp på basplattan där de lodräta 30x30 mm 

profilerna skulle sitta. Dessa profiler skruvades fast med vinkeljärn som borrades med självborrande 

skruv. För att basplattan skulle stå rak så kapades skruvarna på undersidan med en vinkelslip. Hållarna 

för kassettlåsningen passades in med bockad plåt och skruvades fast med M5 skruv och mutter. Balkar 

och cylinderhållare skruvades fast med M8 skruv och mutter. Slutligen så monterades cylinder och 

lyfthuvud. Figur 20 visar en översikt av konstruktionen.   
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Vid montering av pneumatiken togs beslutet att istället för att fästa pneumatiken i den befintliga 

stommen som figur 11 beskriver så ska en balk i form av vinkeljärn användas för att fästa 

pneumatikkomponenterna. Vinkeljärnet skruvas fast i stommen med hjälp av självborrande skruv och 

fästen till pneumatiken tillverkas för att enkelt kunna monteras på vinkeljärnet. Syftet med detta 

vinkeljärn är att enkelt ha åtkomst till pneumatiken för att göra snabba regleringar av tryck och flöden. 

Pneumatikkomponenterna placeras på balken i samma ordning som flödesschemat i figur 10 under 

pneumatikkapitlet. Mellan tryckregulatorn och ventilen placeras en mekanisk brytare som slår på och 

av pneumatiksystemet. I figur 21 redovisas en översiktlig bild på vinkeljärnet och 

pneumatikkomponenterna. Efter att alla komponenter skruvats fast så kopplas tryckluftslangar och 

elektronikkablar in.   

  

Figur 21, Pneumatiköversikt 

Figur 20, Översikt konstruktionsbild 
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4.2 Dragprov 

4.2.1 Förberedelser 

Innan dragproven på skogsplantorna började krävdes en kalibrering av utrustningen, för att konstatera 

att teoretiskt beräknade krafter stämde överens med verkligheten. I teoridelen under Formler anges en 

formel (2) där ett dragprov jämförs med ett referensdragprov för att ta ut det tryck som externt 

påverkar cylindern. Detta antagande testas där två stycken dragprov jämförs mot varandra, där enda 

externa lasten är konstruktionens lyfthuvud. Eftersom mikroprocessorns samplingstid är 0,001 

sekunder eller 0,005 sekund (beroende på hastighet) så kan dragprov1 jämföras mot dragprov2 där 

dragprovens uppmätta tryck vid varje sampling subtraheras mot varandra. Innan testet utfördes så 

ställdes trycket in på tryckregulatorn till 4 bar. För att reglera flödet i systemet så används en 

flödes/backventil som regleras med en skruv som maximalt kan skruvas 10 varv. Då 

flöde/backventilen är 100% öppen så har skruven skruvats ut 10 varv, detta betyder att varje varv är 

10% strypning. Vid testet ställdes strypningen till 95% vilket motsvarar 9,5varv (inskruvad). Figur 22 

redovisar ett av dragproven där varje sampling är ett uppmätt tryck, samplingarna är på x-axeln och 

trycket i bar på y-axeln.   

 

Figur 22, tryck/samplingsgraf där x-axeln är samplingar och y-axeln är uppmätt tryck i bar. 

När båda testdragningarna utförts subtraherades uppmätt tryck mot varandra vid varje individuell 

sampling. Resultatet av testet redovisas i resultatdelen i denna rapport i figur 27. Där den 

genomsnittliga skillnaden var endast 0,012bar vilket beräknades i Excel, dock så gav systemet ett 

ganska högt utslag på amplituden vilket kan försvåra tolkningen av tryckdata.    

För att bestämma vilken kraft som påverkar cylindern används formel (1), där det framgår att kraften 

beräknas på trycket i area 1 subtraherat med trycket i area 2. Eftersom pneumatiksystemet endast har 

en tryckgivare som mäter trycket som uppstår i area 1 blir formeln inte fullständig. För att lösa detta 

problem togs en konstant fram med hjälp av dragprov där olika massor användes. För varje inställning 

på tryck och flöden behövdes en ny konstant tas fram på grund av luftdämpningen som uppstår i area 

2. Eftersom detta examensarbete har två relativa hastigheter behövdes endast en konstant för långsam 

och en konstant för snabb tas fram. Dessa konstanter togs fram genom att analysera det området där 

trycket håller en ”konstant” trycknivå. I figur 24 illustreras detta område med en röd rektangel där det 

antas att endast gravitationen verkar på massan. Enligt formel (8) är kraften produkten av massan 

multiplicerat med gravitationen. Då kraften i formel (1) och (8) nu antas vara lika stor löses ekvation 9 

ut som beräknar den konstant som gäller vid det inställda trycket och flödet. 

 

           (8) 

           
   

 
     (9) 
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För att bestämma konstanten behövs nu massan på det objekt som blivit draget samt tryckskillnaden 

mot referensdraget. Testobjektet som i detta fall i figur 23 och redovisat resultat i figur 27 där en 

chuckskruv används så togs massan ut med hjälp av en elektronisk köksvåg. Massan på chuckskruven 

uppmättes till 300 gram och tryckskillnaden togs ut i Excel där trycket för draget subtraherades mot 

trycket för referensdraget. Då alla parametrar tagits fram löstes en konstant ut för den specifika 

hastighet som testdraget utförts i. En konstant för snabb dragning och en konstant för långsam 

dragning togs fram och kontrollerades med andra massor, som skruv och smått skrotmaterial. I tabell 4 

redovisas de framtagna trycken, flödena och konstanterna. 

 

 

    

Tabell 4, Tryck, flöden och konstanter vid snabbt och långsamt dragprov. 

Snabb 

Tryck: 4bar 

Konstant: 26,3 

Flödesstrypning: 72% (7,2varv inskruvning) 

Långsam 

Tryck: 4bar 

Konstant: 10 

Flödesstrypning: 95% (9,5varv inskruvning) 

 

4.2.2 Dragning av skogsplantor 

I tabell 4 redovisas alla inställningar som krävs vid dragning av skogsplantorna. För varje inställning 

måste konstanten verifieras då skillnader mellan små förändringar av flödes/tryckinställningar är stora. 

Bilaga 5 visar en ingående WBS som tagits fram under förstudien som används för att strukturera upp 

dragproven. Varje testobjekt dras tio gånger för att uppnå viss statistisk noggrannhet, som i WBSen 

anges med texten dragprov. Totalt kommer 240 dragprov utföras för att ta fram de resultat som krävs 

för att ett statistiskt resultat ska kunna redovisas.     

 

 

  

Figur 23, Framtagning av en konstant där området som 

analyseras är markerat med en röd rektangel. Testet utfördes 

på en chuckskruv.  
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4.2.2.1 Fuktighetsmätare 

För att ta reda på ifall plantorna är blöta respektive torra används en fuktighetsmätare som arduinon 

kan läsa av. Eftersom arduinokortet redan är använt av funktioner som registrerar information från 

tryckgivaren måste dessa funktioner kopplas bort. För att fuktighetsmätaren ska fungera måste ny kod 

in i arduinon och kablar bytas ut, därför valdes att ett urval av plantor skulle testas för att se vilken 

relativ fuktighetsgrad plantorna ligger på.  

 

Fuktighetsgivaren mäter spänningen mellan ett givet avstånd. Värdet som tas ut från givaren är 

relativt, därför behövs tester göras för att ta fram vad som är blött och vad som är torrt. I tabell 5 

redovisas värden som används för att bestämma ifall plantan är blöt eller torr. 

 

Tabell 5, Relativ fuktighetstabell, enhet ADC. 

Luft 0 

Torr 20 

Blöt 300 

Rent vatten 600 

 

En planta bevattnas direkt under kran och vägs upp till 33 gram, denna planta placerades på 

fuktighetsmätaren mätpinnar och gav värdet 300 ADC. Efter två dagar i inomhustorka testades plantan 

igen och gav värdet 20-40 ADC med vikten 16 gram, där inget/väldigt lite vatten kramades ut. I figur 

24 illustreras hur fuktighetstesterna utfördes. 

 

Enligt Pekka Helenius, Jaana Luoranen & Risto Rikala [18], så bör en planta planteras med en väl 

bevattnad täckrot för att uppnå god växtlighet. För att få en bra rottillväxt bör inte vattenhalten i roten 

understiga 30 procent. Men täckroten kan maximalt bestå av 80 procent vatten, vilket representerar 

värdet 300 ADC i tabell 5.   

 

  

Figur 24, Fuktighetstest på tallplanta 
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4.2.2.2 Tillvägagångssätt för lyft av planta 

Välbevattnade kassetter placerades på testriggen och valfri planta styrdes in mot lyfthuvudet där 

kassetten spänns fast med kassettlåsningen. Då plantan ligger vid rätt position under lyfthuvudet 

spänns plantans stam mot aluminiumhållaren med ett visst antal varv på M8 skruven, beroende på 

storlek och antal grenar. I figur 25 redovisas en fastspänd granplanta i dragprovmaskinens lyfthuvud, 

där den blåa gummibollen spänner fast plantan utan att efterlämna några skador. Excel och 

pluginprogrammet PLX-DAQ [17] startas och den mekaniska brytaren byts från läge 0 till 1, vilket gör 

att trycket byggs upp i cylindern och registreringen av uppmätt tryck från tryckgivaren överförs till 

Excel. Efter färdigt dragprov tas plantan bort från lyfthuvudet vägs och kasseras. Exceldokumentet 

sparas till ett system av mappar som beskriver vad det är för kassett och planta som testats. En analys 

av kraftgrafen görs och resultatet sparas i en separat Excelfil där maximal uppmätt kraft och plantans 

vikt skrivs in. Sammanställningen av testen görs för att enkelt kunna se vilka dragprov som är kvar att 

göra samt för att kunna se resultatet på samma ställe efter alla dragprov utförts. Sammanställningen 

byggs upp på samma sätt som WBS i bilaga 5.     

 

Efter ett fåtal tester frångick användandet av kassettlåsningen till att hålla i kassetten för hand då 

kassettlåsningen glappade och gav vibrationer i kassetten. En ny kassettlåsning kunde inte tillverkas då 

projektet har ett begränsat tidschema.  

 

 

 

Figur 25, Fastspänd granplanta i Jackpot kassetten. 

4.2.2.3 Referenstester 

För att säkerställa att den pneumatiska dragprovmaskinen ger relevanta resultat används 

dragprovmaskinen SCHIMADZU som en referens. SCHIMADZU är en extremt noggrann 

dragprovmaskin som ger ett felvärde på 
 

 
   av lastens kraft [19]. Även här valdes att kassetten hålls 

fast för hand på grund av projektets tidsbegränsning.  
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5 Resultat 

5.1 Förberedelser 

Skillnaden mellan tryck redovisas i figur 26 där två stycken dragprovs tryck relativ sampling 

subtraherade där endast lyfthuvudet påverkade som extern last. I Excel tas kvoten ut där all uppmätta 

tryckskillnader divideras med antal samplingar vilket ger en genomsnittlig tryckskillnad på 0,012bar.  

 

Figur 26, skillnad i tryck mellan två dragprov där samma externa last används. X-axeln beskriver samplingen 

och Y-axeln beskriver trycket. 

 

Figur 27 redovisar massan på den externa last som påverkat cylindern under lyftet. Vid sampling 51-

181 redovisas att en massa påverkat cylindern som ligger mellan 200 till 400gram.  

 

 

Figur 27, Resultat på dragen Chuckskruv, där resultatet anger uppmätt vikt i gram vid varje sampling.  
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5.2 Resultat dragprov 

 

Figur 28 visar en samplings/kraftgraf på en relativt långsam dragning av en blöt granplanta i 

Jackpotkassett. Maximalt uppmätt kraft är 2,5N.  

 

Figur 28, Jackpot, granplanta vid långsam dragning. X-led anger sampling och Y-led anger kraft i Newton. 

 

 

Figur 29 visar en samplings/kraftgraf på en relativt långsam(266 cm/min) dragning av en blöt 

granplanta i Starpotkassett. Rötter har suttit fast i kassetten vilket gett upphov till flera toppar. 

Maximal uppmätt kraft är ca 2N.  

  

Figur 29, Starpot,Granplanta vid långsam dragning. X-led anger sampling och Y-led anger kraft 

i Newton 
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Figur 30 visar en längd- och kraftgraf på en relativt långsam dragning (100 cm/min) av en blöt 

granplanta i Hikokassett. Dragprovet har utförts i verkstadslokalens dragprovmaskin, SCHIMADZU, 

där den maximala hastigheten vid drag är 100cm/min. 

 

Tabell 6 visar en sammanställning av dragprov som utförts på kassetten Hiko V-93, där maximal 

uppmätt kraft och plantans vikt redovisas. 

  

Figur 30, Hikokassett, Granplanta vid långsam dragning. Dragprovet är utfört i 

dragprovmaskinen SCHIMADZU. Y-axeln beskriver draglängden, X-axeln 

beskriver kraft i Newton  

Tabell 6, Resultattabell Hiko V-93. 



 

 

27 

 

Tabell 7 visar en sammanställning av dragprov som utförts på kassetten Starpot, där maximal uppmätt 

kraft och plantans vikt redovisas. 

 

Tabell 7 Resultattabell Starpot. 

 

 

Tabell 8 visar en sammanställning av dragprov som utförts på kassetten Jackpot, där maximal uppmätt 

kraft och plantans vikt redovisas. 

  

Tabell 8, Resultattabell Jackpot 
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5.2.1 Sammanställning dragprov  

I bilaga 2-4 redovisas tabeller där beräkningar på Max, Min, Medel, Median, Standardavvikelsen och 

krafter. Dessa beräkningar har används för att ta ut sammanställningarna som redovisas under detta 

kapitel. 

 

I figur 31 är resultatet av beräknade medelvärden, där varje medelvärde har beräknats på en av 

kolumnerna i tabell 6-8 vilket beskriver uppmätt kraft. I figur 32 är blå färg Hiko V-93, orange färg är 

Starpot och grå färg Jackpot. Varje medelvärde har beräknats på minst 7 stycken dragprov.   

 I figur 32 är resultatet av beräknade standardavvikelser. Där blå färg är Hiko V-93, orange färg är 

Starpot och grå färg Jackpot. Där medelvärdet av standardavvikelsen för varje kassett är 3,4N för 

Hiko, 2,6N för Starpot och 3,2N för Jackpot  

 

Figur 32, Standardavvikelse för varje test på olika kassetter. 
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Figur 31, Medelvärden för varje test på olika kassetter, där resultateten anges i Newton. 
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I figur 33 redovisas skillnaden mellan Min och Max-värden. För varje test redovisas två staplar av 

samma färg, där första stapeln beskriver minsta värdet och andra stabeln beskriver största värdet. 

Färgen på staplarna beskriver kassett, där röd är Hiko, blå är Starpot och gul är Jackpot.  

Figur 33, Min och Max-värden där röd är Hiko, blå är Starpot och gul är jackpot. Vid varje test är det två 

staplar av samma färg där den första stapeln är Min och andra stapeln är Max.  
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I tabell 9-11 redovisas skillnaden mellan blöta och återvattnade plantor. Ifall skillnaden är mindre än 1 

betyder det att den blöta plantan har varit lättare att dra upp. Ifall skillnaden är större än 1 så är den 

återvattnade plantan lättare att dra upp. Procentsatsen har tagits ut genom att dividera den totala 

summan av dragproven mot varandra.  

 

I tabell 9-11 är resultatet på medelvärdet mellan långsamt drag och snabbt drag för gran och tall vid 

varje individuell kassett. Där det framgår att lägre krafter uppstår vid lägre hastigheter.    

 

Ett totalt medelvärde där alla testobjekt på både tall och gran summeras för varje typ av kassett 

beräknas medelkrafterna där Hiko = 9,6 N, Starpot = 6,2 N och Jackpot = 7 N.  

 

Tabell 9, Skillnad mellan gran och tall vid snabba och långsamma förhållanden. Där beräknade medelvärden 

och procentuella skillnader mellan blöt och återvattnade plantor redovisas. 

 

 

Tabell 10, Skillnad mellan gran och tall vid snabba och långsamma förhållanden. Där beräknade medelvärden 

och procentuella skillnader mellan blöt och återvattnade plantor redovisas. 

 

 

Tabell 11, Skillnad mellan gran och tall vid snabba och långsamma förhållanden. Där beräknade medelvärden 

och procentuella skillnader mellan blöt och återvattnade plantor redovisas. 
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6 Analys och Diskussion 

6.1 Analys mätdata 

Sammanställningarna redovisar ett resultat där standardavvikelsen på kraften varierar, vilket bör 

beaktas vid tolkningen av resultatet.  

 

I resultatet beräknas ett totalt medelvärde på varje kassett där både gran och tall är inräknat. 

Medelvärdet för kraften på de olika kassetterna skiljer sig inte mycket men enligt resultaten från denna 

studie är plantorna från kassetten Starpot lättast att dra upp, där medelkraften låg på 6,2 N. Vilket kan 

jämföras med Hiko på 9,6 N och Jackpot på 7 N. Plantorna levererades från olika bolag där inget krav 

på plantans ålder angavs, detta skapade orättvisa resultat då plantorna i Hikokassetterna hade åldrats 

mycket mer än plantorna i Starpot och Jackpotkassetterna. I tabell 6-8 redovisas vikterna på plantorna 

där plantorna från Hikokassetten väger i genomsnitt två gånger så mycket som Starpot och Jackpot.  

 

I tabell 9-11 redovisas ett resultat där en procentuell jämförelse mellan blöta och återvattnade plantor 

gjorts. Från detta resultat kan en total procentuell skillnad beräknas fram, vilket redovisar att vid 58% 

av fallen är blöta plantor lättare att dra upp än återvattnade.  

 

Vid analys av skillnaden mellan gran och tall i resultattabell 9-11, där ett medelvärde av alla dragprov 

beräknats. Konstaterades att gran är lättare att dra upp för Hiko och Starpot kassetterna, vid Jackpot så 

var tall lättare att dra upp. Totalt är gran 66% lättare att dra upp än tall, enligt denna studie.  

6.1.1 Observationer 

Under dragningarna gjordes visuella observationer på täckroten, där syftet var att undersöka ifall roten 

var intakt efter drag eller om delar av roten satt kvar i kassetten. Utifrån de observationer som gjordes 

under dragproven så var Hiko V-93 den enda kassett som vid varje dragprov hade plantor med intakt 

täckrot efter att alla dragprov utförts. Vid observationerna dokumenterades inget samband mellan kraft 

och täckrotskada, därför kan ingen slutsats dras på när täckroten bryts för Starpot och 

Jackpotkassetten. Enda slutsatsen som kan dras var att Starpot och Jackpot kassetterna hade bruten 

täckrot vid enstaka tillfällen vid de olika dragprov som utförts. Då täckroten av någon orsak hade 

brutits så gjorde det att täckroten tappade sin struktur och blev instabil.       
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6.2 Diskussion 

6.2.1 Genomförandet 

Överlag har alla moment som ingått i detta arbete gått bra. Konstruktionsmaterial och pneumatik 

levererades på väldigt kort tid vilket gjorde att jag kunde börja med tillverkningen i ett tidigt skede i 

projektet. Några mindre problem uppstod vid elektronik och Arduino programmeringen då dessa 

moment är något som inte är inom mitt kunskapsområde.  

Arbetet har till stor del följt den projektplan som gjordes innan projektet började. Från början var 

tanken att flera faktorer som långa, korta, tjocka och smala plantor skulle testas och utvärderas. Men i 

förstudien så avgränsades projektområdet till gran och tall i böta/återvattnade förhållanden, på grund 

av tidsbrist.  

De mål och krav som examensarbetet har omfattat har blivit uppfyllda, då en dragprovmaskin 

tillverkats som har används för att ta fram de krafter som uppstod vid lyft av gran-/tallplantor. Dessa 

krafter sammanställdes och ett statistiskt resultat har skapats. Utifrån resultatet har en jämförelse gjorts 

mellan de olika förhållandena som plantan utsatts för.   

6.2.2 Problem med dragprovmaskinen 

På grund av problem vid långsam dragning som uppstod vid den egenkonstruerade dragprovmaskinen 

så gjordes 8 av de 12 långsamma dragproven i dragprovmaskinen SCHIMADZU, dessa dragprov är 

markerad med blå bakgrund i tabell 6-8. Problemen som uppstod med den egenkonstruerade 

dragprovmaskinen var att ifall stammen inte var centrerad i mitten av jorden eller att plantorna var för 

långa så uppstod brytningar vid cylinderkolven när plantan drogs. Då cylinderkolven böjdes så tillät 

det luft att krypa ut mellan packning och kolv. Vilket gjorde att under några sekunder hoppade kolven 

upp och ner i väldigt snabba intervaller som gjorde att plantan skakades/rycktes loss istället för att dras 

upp. Eftersom att vid långsam hastighet behövdes det pneumatiska systemet strypas vilket inte tillät 

det flöde som behövdes då brytningar uppstod. Då plantorna i Hikokassetterna var väldigt långa så tog 

de i stommen och skapade brytningar vilket gjorde att dessa plantor inte kunde dras med långsam 

hastighet i den egenkonstruerade dragprovmaskinen.  

Tyvärr så drogs Hiko kassetten sist av alla blöta och långsamma dragprov vilket gjorde att problemet 

inte uppmärksammades direkt. Därför var både Starpot och Jackpot färdigdragen i denna ”klass”, 

vilket ledde till att i denna ”klass” inte är utförd med samma dragprovmaskin. Men med 

referensdragprov mellan den egentillverkade dragprovmaskin och dragprovmaskinen SCHIMADZU 

så konstaterandes att dessa dragprov hade mätvärden som var relativt lika. Dock har inget dragprov 

utförts för att säkerställa att de snabba dragproven är korrekta.  

Noggrannhet  

Noggrannheten på den egentillverkade dragprovmaskinen berodde bland annat på hur tung last som 

påverkade cylindern. I figur 27 där en chuckskruv på 300g drogs så var noggrannheten ca 200g. Då 

mindre objekt med massan 70g drogs så var viktskillnaderna ca 100g. Dessa skillnader var stora och 

kan vara en bidragande faktor till att standardavvikelsen för de totala dragen varierade. Orsaken har 

inte undersökts men en gissning är att vid så pass låga flöden och tryck som dragproven utfördes i så 

vart systemet väldigt känsligt för böjningar och friktioner. Vilket kan leda till att om cylinderkolven 

fastnar i godset på grund av lokala friktionsökningar stannar systemet upp och resulterar i ett ökat 

tryck, då friktionen släpper så sjunker trycket. Vilket kan göra att resultatet från dragproven redovisar 

en varierande sampling/kraft graf.   
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6.2.3 Dragprov 

Jag anser att krafterna som blivit uttagna med den egentillverkade dragprovmaskinen är mer som ett 

approximativt värde än ett korrekt vetenskapligt värde. Krafterna som är uttagna med hjälp av 

dragprovmaskinen SCHIMADZU är noggrann och kan därför ses som värden som vid fortsatta studier 

användas inom samma område.  

Jag anser att de största bidragande faktorerna till höga krafter är hur gamla plantorna är och hur 

mycket rötterna växt utanför kassetterna. Skillnaden mellan blöta och återvattnade plantor anser jag är 

för varierande för att bestämma ifall det är bidragande faktor till högre krafter.  

6.2.4 Skillnad mellan manuell och automatisk plantering 

Maskinell plantering är en bra tanke för att förbättra planteringskvalitén, vilket är värt att utveckla 

vidare. Men enligt en artikel på skogstekniska klustrets hemsida [19] förklarar doktoranden vid SLU 

Back Tomas Ersson i citatet nedan problematiken med maskinell plantering. Där maskinernas 

framkomlighet och ekonomiska hållbarhet är några viktiga punkter som måste lösas för att maskinell 

plantering ska kunna konkurrera fullt ut mot manuell plantering.  

”Att konstruera en maskin som sätter skogsplantor kostnadseffektivt har under årens lopp 
visat sig vara svårt. Skogsplantering sker fortfarande till övervägande del manuellt i 
Sverige, där terrängen ställer stora krav på maskinerna. Hinder som stenar och stubbar är 
besvärande. Trots att stora resurser har lagts på teknikutveckling i Sverige under nära 
femtio år kan maskinell plantering ännu inte hävda sig ekonomiskt fullt ut mot manuell 
plantering.” –Back Tomas Ersson, 2014-02 

 

Enligt en studie från universitetsstudenterna Joel Engelbrektsson & Noah Stoltz på SLU [20] bevisar 

de att maskinell plantering lönar sig i södra Sverige bland annat på grund av arbetskostnaden för 

manuella plantörer. Jämfört med norra Sverige där det framgår att maskinell plantering inte kan 

konkurrera ekonomiskt fullt ut mot manuell plantering. I rapporten från SLU så refererar de till 

tidigare studier, vars resultat är att vid plantering av Bracke Forest P11 djupplanterande och 

högläggande aggregat så har plantorna en överlevnadsgrad på 95 % vilket kan jämföras mot manuell 

plantering med högläggning på 85 %.  

 

På grund av att skillnaden mellan manuell och maskinell plantering förhåller sig konkurrensmässigt 

mot kostnaden för planteringen, mycket på grund av planteringshastigheten som sker maskinellt. Så 

borde ett planteringsaggregat/maskin utvecklas där flera plantor planteras varje gång 

aggregatet/maskinen nått sina planteringspunkter, för att öka planteringshastigheten och kunna 

konkurrera med manuell plantering ekonomiskt. 

 

Enligt min uppfattning är maskinell plantering en viktig del för hur planteringen kommer ske i 

Sveriges framtid. Då jag tror att bristande arbetskraft för manuell plantering kan uppstå eftersom 

människor i Sverige tenderar att urbaniseras, vilket leder till att arbetskraften flyttas från inlandet där 

skogsplanteringen är som störst. Ifall denna arbetskraft försvinner anser jag att en annan typ av 

arbetskraft, som maskinell, ta över. Kanske måste dessa maskiner arbeta utan en mänsklig operatör, 

vilket kan leda till att kanske mark och fornminnen förstörs. Därför måste man fråga sig ifall den 

maskin man konstruerar är etniskt korrekt.     
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6.3 Rekommendationer  

Ifall vidare utveckling av en automatisk laddningsmekanism ska tillverkas med pneumatik 

rekommenderar jag att dimensionera det pneumatiska systemet med höga flöden och tryck. Detta för 

att minska risken att cylindern låser sig i ett läge där plantan inte går att lyfta upp. Om mindre 

hastigheter önskas rekommenderar jag att använda en cylinderkolv som stabiliseras upp, så att inga 

böjningar som kan påverka att kolvpackningen läcker.  

 

Utifrån de tre kassetter som testats i detta arbete rekommenderar jag att använda Hiko V-93 då 

täckroten var intakt vid alla typer av dragprov, vilket kan underlätta vid vidare transport av plantan.  

Plantorna från hikokassetten kan även dras med väldigt höga hastigheter utan att påverkas negativt 

vilket konstaterades från de visuella observationer som gjorts under dragproven.  

 

Jag rekommenderar att använda ett elastiskt material som gummi där plantan kläms fast i 

lyftanordningen. Att använda ett elastiskt material gör att plantans former och storlekar inte har någon 

betydelse då materialet formas utan att plantan pressas sönder.    
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Bilaga 1 

Arduinokod för registrering av tryckgivarvärden.  

 
 

 

Arduinokod för att ta ut mätvärden från fuktighetsgivaren 
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Bilaga 2 

Resultattabell Hiko V-93. Vid PDF/Word-format kan dessa siffror klippas ut och användas vid vidare 

beräkningar. 

 

Hiko V-93 

 
Snabb Långsam 

 
Blöt Återvattnad Blöt Återvattnad 

 
Gran Tall Gran Tall Gran Tall Gran Tall 

 

Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) 

             1     10 14 11 8 16 9 6 2,2 

             2     17 12 14 8,6 5,4 4,8 7 7 

             3     16 10 10 8 7 2,2 9 3 

             4     14 10 19 8 10 3 9,5 6 

             5     27 10 10 10 10 10 19 1,4 

             6     6 10 6,5 9 1,9 9,5 12 2 

             7     17 14 14 8 10 15 6 4,5 

             8                     

             9                     

           10                     

 TOT  107 80 84,5 59,6 60,3 53,5 68,5 26,1 

Medel 15,3 11,4 12,1 8,5 8,6 7,6 9,8 3,7 

Stand. 
AV 6,1 1,8 3,7 0,7 4,1 4,2 4,3 2,0 

Median 16,0 10 11,0 8 10,0 9 9,0 3 

Max 27 14 19 10 16 15 19 7 

Min 6 10 6,5 8 1,9 2,2 6 1,4 
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Bilaga 3 

Resultattabell Starpot. Vid PDF/Word-format kan dessa siffror klippas ut och användas vid vidare 

beräkningar. 

 

 

Starpot 

 
Snabb Långsam 

 
Blöt Återvattnad Blöt Återvattnad 

 
Gran Tall Gran Tall Gran Tall Gran Tall 

 

Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) 

 1 6,2 4 6 10 2,7 1,7 12 4 

2 6 8 5,5 15 2,2 1 2 12 

3 15 6 11 9,3 1,5 3,8 6 6,5 

4 5 7 8,7 20 1,5 6 1 2 

5 1,5 10 8 7 2,3 4,5 1,7 12 

6 6 9 4 8 1,8 2,5 3 13 

7 6 9 7 8 2,3 1,5 6 9 

8 7 4,5 7 7,7 2 1,7 4 4 

9 7 9,5 11 13 2,5 2,8 7,5 4,5 

10 7 10 7 8 1 3,8 2,5 11 

TOT 66,7 77 75,2 106 19,8 29,3 45,7 78 

Medel 6,7 7,7 7,5 10,6 2,0 2,9 4,6 7,8 

Stand.A
V 3,2 2,1 2,1 4,0 0,5 1,5 3,2 3,9 

Median 6,1 8,5 7,0 8,65 2,1 2,65 3,5 7,75 

Max 15 10 11 20 2,7 6 12 13 

Min 1,5 4 4 7 1 1 1 2 
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Bilaga 4 

Resultattabell Jackpot. Vid PDF/Word-format kan dessa siffror klippas ut och användas vid vidare 

beräkningar. 

 

 

Jackpot 

 
Snabb Långsam 

 
Blöt Återvattnad Blöt Återvattnad 

 
Gran Tall Gran Tall Gran Tall Gran Tall 

 

Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) Max (N) 

1 1,5 9,5 5,5 10 3,2 3,5 2,2 4,2 

2 2,5 7 6 8 1,7 2,5 6 14 

3 3 11 5 7,4 3,8 2,2 1,4 5,5 

4 10 10 7 8 2,5 3,8 6,2 8 

5 15 16 4 6,5 3,5 2,2 7 9 

6 3 9,5 8 8 1,6 2,1 24 12 

7 10 8 7 14 12 3 14 11 

8 6 10 5,8 10 1,2 3,5 2 18 

9 10 17 9 8 2,8 3,2 3 2 

10 8 15 6 6 3,5 3,3 7 10 

TOT 69 113 63,3 85,9 35,8 29,3 72,8 93,7 

Medel 6,9 11,3 6,3 8,6 3,6 2,9 7,3 9,4 

Stand.A
V 4,2 3,3 1,4 2,2 2,9 0,6 6,6 4,5 

Median 7,0 10 6,0 8 3,0 3,1 6,1 9,5 

Max 15 17 9 14 12 3,8 24 18 

Min 1,5 7 4 6 1,2 2,1 1,4 2 
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Bilaga 5 

WBS för dragprov. 

 


