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Sammanfattning 
 
Man började skära med vatten i USA för över 30 år sedan. Något senare kom idén att blanda till 
abrasiv tillsats i form av sand vilket gjorde det möjligt att skära i hårdare material. Tekniken är 
under ständig utveckling och efterfrågan på möjligheten att vinkla skärhuvudet har på senare år 
ökat. 
 
Vid skärning med munstycket och jetstrålen vinkelrät mot bearbetningsytan skapas ett litet 
vinkelfel vilket medför att snittytan blir konisk. Munstycket kan då vinklas för att kompensera 
detta fel, så kallad vinkelkompensering. Munstycket kan också vinklas för fasning av detaljer 
vilket är vanligt i samband med beredning före svetsning, så kallad fasning. Dessa två begrepp 
samlas ofta gemensamt under namnet ”vinklad skärning”. 
 
Det finns även två olika möjligheter att geometriskt vinkla skärhuvudet. Soft – TCP (Tool Center 
Point) innebär vinkling av munstycket i två led med rotation kring godtyckliga punkter. Detta 
gör att jetstrålens anslagspunkt i materialet förskjuts i x- och eller y-led. För att få snittet i rätt 
position krävs mjukvarukompensering av munstycket. 
Mekanisk - TCP innebär rotation kring jetstrålens anslagspunkt i materialet. Man får då en 
enklare styrning och mindre rörelser då färre axlar är involverade i den vinklade skärningen. 
Oavsett hur munstycket är vinklat kommer jetstrålen alltid träffa samma punkt på materialet. 
 
Vid all vinklad skärning är det viktigt att munstyckets höjd över plåten är konstant. Detta för att 
undvika en vågig eller ojämn snittyta. Därför har det varit viktigt att finna en geometri som kan 
samspela med en mekanisk höjdhållning som kontinuerligt mäter munstyckets höjd över plåten. 
Efter diskussioner med Kimtech valde författaren att göra en djupare analys av lösningen med en 
mekanisk-TCP. En enkel manuell prototyp byggdes i syfte att testa geometrins egenskaper och 
begränsningar. 
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Abstract 
 
Pure Waterjet cutting started about 30 years ago. Some years later came the idea to mix abrasives 
in the water jet which made it possible to cut harder materials. The technology is constantly 
under development and the demand for the possibility of tilting the cutting head has increased 
the last years. 
 
When cutting with the jet perpendicular to the working surface there will be a small angular 
error. The result is a tapered cut. The nozzle can be angled to compensate for this error, a so-
called “taper angle control”. It’s also possible to tilt the cutting head to be able to chamfer a 
detail. This is common in connection with preparation before welding. 
These two different ways of tilting is often assembled under the name of “tilted cutting”. 
 
There are two different ways of tilting the cutting head. Soft-TCP (Tool Center Point) which 
involves angulations of the cutting head with rotation around a arbitrary point. 
The allocation point of the jet in the material is moved in x, y directions. Soft -TCP requires 
software compensation in x, y and z, to get the jet in the right position. 
Mechanical - TCP means rotation around the allocation point of the jet in the material. 
The solution with a mechanical-TCP is resulting in a more simple software with no need for 
compensation. 
The allocation point of the jet in the material is always the same irrespective of the angle of the 
cutting head. 
 
It’s important to have a constant distance between the nozzle and plate when the cutting head is 
tilted. This is to avoid a wavy or uneven cut. It has been important to find a geometric solution 
which can work together with the height sensor. After discussion with Kimtech, the author 
choose to continue to analyse the solution with a mechanical-TCP. A simple manual prototype 
was built in order to test the geometry characteristics and limitations. 
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Inledning 
 
I 180 poängsutbildningen på Institutionen för Maskinteknik, KTH ingår en slutuppgift – 
examensarbete. Examensarbetet skall motsvara 20 poäng. Examensarbetet skall utföras inom 
inriktningens huvudämne och motsvara 20 veckors heltidsarbete. Examensarbetet skall utmynna 
i en teknisk rapport som skall presenteras både skriftligt och muntligt. 
Arbetet skall utföras av en eller två teknologer. Normalt utförs examensarbetet på företag eller på 
institutionen. 
 
Detta examensarbete kommer att utföras på företaget Kimblad Technology AB som ligger i 
Järfälla. Företaget tillverkar och säljer utrustningar för abrasiv vattenskärning. Examensarbetet 
kommer att utföras av teknologen Kristian Antin. Examinator för examensarbetet är Sören 
Andersson, professor KTH, och handledare är Sven Kimblad, VD Kimblad Technology AB. 
 
Kimblad Technology AB även känt som Kimtech, är en av två tillverkare av vattenskärmaskiner 
i Sverige. Det har på senare år blivit allt viktigare att kunna erbjuda vinklade skärhuvuden för att 
vara fortsatt konkurrenskraftig på marknaden. Kimblad Technology AB, som idag är en 
förhållandevis liten men framgångsrik aktör har under många år avvaktat i arbetet att ta fram ett 
eget system för denna typ av skärhuvud. Många konkurrerande företag har under flera år erbjudit 
denna funktion, men haft problem med tekniken med stora kostnader som följd. 
 
I rapporten kommer några av dessa svårigheter lyftas fram och diskuteras för att ge läsaren en 
bild av egenskaper som måste tas hänsyn till. Den försöker också beskriva några olika typer av 
geometrier som kan användas för att uppnå en vinkling av skärhuvudet, samt diskutera fördelar 
respektive nackdelar med dessa.  
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1 Problemformulering 
 
1.1 Uppdrag 
 
Examensarbetet kommer att utföras på Kimblad Technology AB i Järfälla. Arbetet är ett första 
steg i ett större projekt som syftar till att ta fram ett vinklat skärhuvud anpassat för produktion. 
Förstudien skall fungera som vägledare i det fortsatta arbetet att ta fram en slutlig produkt. 
 
Målet med examensarbetet är: 
 

• Definiera begreppet ”vinklad skärning” 
• Analysera olika typer av geometrier. 
• Bygga en enkel modell för att i verkligheten få en uppfattning om möjligheter och 

begränsningar. 
 
1.2 Begränsningar 
 
Tidsramen för examensarbetet motsvarar 20 veckor. Arbetet kommer bedrivas på deltid. 
Företaget har en verkstad med nödvändiga maskiner för utvecklandet av en manuell prototyp. 
 

2 Vattenskärteknik 
 
Ren vattenskärning såg dagens ljus för över 30 år sedan i USA. 
Något senare kom idén att blanda abrasivtillsats i form av sand i 
jetstrålen vilket möjliggjorde bearbetning av hårdare material  
Högtryckspumpen levererar ett vattentryck på 4000 bar som 
trycks mot en hålförsedd bricka av industridiamant, så kallad 
safir (Fig 1). Safiren har ett hål på ca 0.1 mm vilket vattnet 
passerar. När strålen fortsätter ner genom fokuseringsmunstycket 
ökar diametern till ca 1mm. Ett undertryck skapas som suger med 
sig den abrasiva tillsatsen.  
Den abrasiva skärstrålen avverkar material genom 
partikelerosion.  
Vattenskärning är vid jämförelse med liknande tekniker, i de 
flesta fall en långsam metod. Fördelar som hög precision, kall 
bearbetning samt dess mångsidighet är egenskaper som gör den 
till ett utmärkt komplement till både laser- och plasmaskärning. 
 Fig. 1. Skärhuvud i 

genomskärning 
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3 Vinklad skärning 
 
Vattenskärningstekniken är under ständig utveckling och efterfrågan på möjligheten att vinkla 
skärhuvudet har på senare år ökat. Bättre precision på små och mer avancerade detaljer samt 
fogberedning för svetsning är några tillämpningsområden. 
 
 
3.1 Fasning - fogberedning 
 

Fig 2. Avfasad plåtände förberedd för 
svetsfog  

Den ena typen av skärning med vinklat 
skärhuvud är för fasning och 
fogberedning av plåtar. Det är 
vanligtvis snitt i större plåtar över 
längre sträckor. Det innebär att det blir 
viktigt att kompensera munstyckets 
höjd över plåten för att undvika en 
vågig snittyta. I dag byggs och levereras 
i princip alla företagets vattenskärmaskiner 
med så kallad höjdhållning. Detta för att 
undvika att munstycket skall krocka med 
plåten. I takt med att Kimtech bygger allt större 
maskiner har därför den så kallade ”höjdhållningen” i princip blivit standard vid leverans. Trots 
att vattenskärning är en kall bearbetningsmetod utan större värmepåverkan på materialet, frigörs 
inre spänningar. Så plåtar i många material kan bli skeva under bearbetningen. För att erhålla ett 
gott resultat är det därför mycket viktigt med en fungerande höjdhållning vid denna typ av 
skärning.  
 
 
3.2 Vinkelkompensering 
 
Vid skärning med munstycket och jetstrålen vinkelrät mot bearbetningsytan får man ett litet 
vinkelfel. Det beror på att jetstrålen förlorar energi i snittet. Strålen har högre energi på 
materialets ovansida än undersida, vilket resulterar i ett koniskt snitt. 

Fig 4. Vinklat huvud ger ett rakt snitt Fig 3. Illustrerar jetstrålens konicitet. 
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För att minska toleranserna på främst mindre detaljer kan 
skärhuvudet vinklas ett par grader i sidled för att kompensera 
för vinkelfelet. När jetstrålen når en bit ner i snittet har den 
en viss eftersläpning. Detta kan undvikas genom att strålen 
även vinklas ett par grader framåt. Storleken på jetstrålens 
uppträdande beror av flera parametrar. Där 
matningshastigheten i förhållande till materialets tjocklek 
och egenskaper har störst inverkan på resultatet. Vid 
skärning av komplexa detaljer med skarpa hörn kräver 
tekniken små men snabba förflyttningar för att uppnå rätt 
kompensering. Detta ställer speciella krav på den geometri 
som munstycket är upphängt i.  
 

Fig 5. Bilden visar jetstrålens eftersläpning i 
snittet 

3.3 Huvudtyp av geometrier 
 
3.3.1 Soft-TCP 
   

Fig 6. Rotationen sker kring godtycklig 
punkt 

Soft –TCP (Tool Center Point) innebär vinkling av 
munstycket i två led med rotation kring godtyckliga 
punkter. Detta gör att jetstrålens anslagspunkt i 
materialet förskjuts. (se fig 6). För att få snittet i rätt 
position krävs kompensering av munstycket. 
Kompensering sker automatisk från styrsystemet och 
innebär ofta stora förflyttningar av maskinens axlar x, y 
och z. Vid bearbetning av vissa geometrier medför detta 
stora hastigheter och accelerationer på maskinens 
huvudaxlar, trots små bearbetningssträckor. 
 
3.3.2 Mekanisk TCP 
 
Munstycket roteras kring  
jetstrålens anslagspunkt i 
materialet, så kallad TCP. 
Tekniken kräver ingen 
kompensering på  
x, y- och z-axlar, då 
jetstrålen vid en viss 
munstyckshöjd alltid träffar 
samma position på 
materialet. Man får då en 
enklare styrning och mindre 
rörelser då färre axlar är 
involverade i den vinklade 
skärningen. 

Fig 7. Rotationen sker kring Tool Center Point (TCP) 

Det finns flera möjligheter att uppnå en sådan geometri. Den lösning man tittat närmare på 
innebär vinkling av munstycket kring TCP. Munstyckets vinkel hålls sedan vinkelrät mot snittet 
med hjälp av en rotation. 
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4 Mekanisk-TCP 
 
De två typerna av vinklad skärning ställer olika krav på funktion hos mekaniken. Det är därför 
svårt att kombinera dessa med en geometri. Utifrån tidigare beskrivning av geometrier samt de 
två typerna av vinklad skärning, har författaren i samråd med Kimtech beslutat att koncentrera 
arbetet mot en mekanisk TCP-lösning för fasning 0-45 grader. I bland annat Norge. efterfrågar 
Fisk- och offshoreindustrin 5-axlig skärning i samband med fasning av större plåtar. Möjligheten 
att kombinera ett vinklat skärhuvud med en höjdsensor har därför blivit en avgörande faktor i 
valet av geometri. 
 
 
4.1.1 Beskrivning av Mekanisk-TCP med hjälp av rotationer 
 
Rotation kring anslagspunkten kan uppnås 
med olika typer av geometrier. Författaren 
har koncentrerat arbetet mot att finna en 
lösning med hjälp av två rotationer. Det 
skapar nämligen bra förutsättningar för att 
få en reglertekniskt enkel slutprodukt. 
Rotationerna kan då utföras med hjälp av 
känd teknik i form av små stegmotorer 
med växlar. 
 
Den nedre rotationen, som kallas α, har ett 
”förlängt rotationscentrum” som skär 
jetstrålen i TCP. Det är i denna punkt 
jetstrålen träffar bearbetningsytan. Oavsett 
hur α roterar kommer jetstrålen alltid att 
riktas mot TCP.  
Munstycket positioneras vinkelrätt mot det 
tänkta snittet med hjälp av den övre 
rotationen β, som roterar hela geometrin.
   

Fig 8. Visar munstycket upphängt i modellen. Med 
hjälp av två rotationer kan skärmunstycket vinklas. 

 
För att uppnå god funktionalitet bör munstycket kunna roteras ca 720 grader. Detta för att 
undvika driftstopp med omtag när vi nått ett ändläge.  Här uppstår svårigheter i form av tillförsel 
av sand och vatten, vilket författaren inte tar hänsyn till i denna rapport. 
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4.1.2 Analys av TCP 
 
4.1.2.1 Rotationsproblem  
 
Med TCP-metoden kan det uppstå svårigheter vid 
skärning av detaljer med kompensering för vinkelfel. 
När munstycket skall skära exempelvis skarpa hörn 
eller spetsar krävs små ändringar av skärhuvudets 
vinkel, från ett par grader åt ena hållet till 
motsvarande vinkel på andra sidan hörnet. För att 
åstadkomma detta med en mekanisk TCP-geometri 
med rotation krävs en lång rörelse. Munstyckets 
förflyttning måste ske snabbt för att erhålla rätt 
bearbetningshastighet. För att erhålla ett gott resultat 
får jeten inte stå stilla utan måste hela tiden vara i 
rörelse. Det innebär att det krävs en hög 
rotationshastighet hos modellen. 
 

Fig 9. Bilden beskriver munstyckets ”långa” 
förflyttning vid vinkelkompensering 

 
 
 
 
4.1.2.2 Höjdsensor 
 
Som tidigare nämnts är det viktigt att munstycket 
har en konstant höjd över arbetsstycket. För att 
undvika en vågig snittyta bör en så kallad 
höjdsensor användas vid all vinklad skärning. 
Höjdsensorn består av en metallring med 
centrum kring munstycket. Ringen är via en 
kolvstång förbunden med en mätcylinder som 
kontinuerligt går ner i materialet och mäter 
munstyckets höjd. En TCP-geometri möjliggör 
användandet av denna typ av höjdsensor, 
eftersom munstycket roterar i ringen, Se fig 10. 
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4.2 Teoretisk beskrivning av 

modell 
 
Vinklingen av munstycket sker med hjälp av ett 
samspel av två rotationer, α och β . Den övre 
rotationen β roterar kring en axel Z som är vinkelrät 
mot bearbetningsytan, XY-planet. Den nedre rotationen 
α roterar kring en axel som är vinklad 45-grader 
relativt z-axeln.  

 Fig. 11 Visar hur den nedre rotationen 
α roterar kring en axel 45 grader 
relativt horisontalplanet 

 
 
4.2.1 Definition av rörelsebanor 

 
XY-planet motsvaras av bearbetningsytan. Om vi 
projicerar rörelserna α och β på xy-planet, åskådliggörs α 
som en ellips och β som en cirkel. Se Fig 11 
 
Punkten M motsvarar munstyckets position i sin 
rörelsebana, dvs längs ellipsens rand. Observera att 
geometrin medför att jetstrålens anslagspunkt i materialet 
alltid är den samma oavsett var M befinner sig. 
 
Systemet har två frihetsgrader. Punkten M kan förflytta sig 
längs ellipsen rand, och ellipsen kan förflytta sig längs 
cirkelns rand. Endast rotation av ellipsen kring cirkeln 
medför att punkten M fortfarande befinner sig i cirkelns 
mitt vilket ger en oförändrad skärvinkel. 

Fig 11. Teoretisk bild av rotationerna. 
Munstycket är i cirkelns centrum vilket 
innebär att vi inte har någon skärvinkel 
i detta fall. 

Om vi i stället vrider den nedre rotationen och på så vis 
förflyttar punkten M längs ellipsen, ändrar vi munstyckets 
skärvinkel. Se Fig 12 

Fig 12. Här har munstycket roterat i den 
nedre rotationen. Vi har nu en skärvinkel. 
Men munstycket är inte vinklerät mot 
matningsriktningen som i detta fallet är Y. 
Vi ser att ellipsen måste roteras kring 
cirkeln för att M skall nå punkten P 

Fig 13. Motsvarar den situation vi har i den 
teoretiska bilden bredvid. Munstycket är inte 
vinkelrät mot matningsriktningen 
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Teoretiskt kan vi tänka oss att maskinens matningsriktning alltid är i y-led. För att åstadkomma 
en effektiv bearbetning skall munstyckets projicering på XY-planet vara vinkelrät mot 
matningsriktningen, d.v.s. utan Y-komponent. I den teoretiska modellen motsvaras detta av att 
punkten M befinner sig i skärningspunkten som skapas av ellipsen och en tänkt linje som skär 
centrum på cirkeln och är vinkelrät mot maskinens matningsriktning. Se fig 14. För att 
åstadkomma detta vrids nu ellipsen kring cirkeln till skärningspunkten P.  

Fig 16. Rotationen β skapas genom att rotera 
 och  kring . 

 

Fig 15. Figuren visar tydligt att vi här 
har kompenserat med hjälp av den 
övre rotationen för att nå punkten P.

Fig 14. Ellipsen har nu roterat kring 
cirkeln så att punkterna M och P 
sammanfaller. 

Sammanfattningsvis sker vinklingen av munstycket i den nedre rotationen α. För att 
projiceringen av munstycket skall vara vinkelrät från matningsriktningen sker en förflyttning 
genom att vrida den övre rotationen β. 
 
 
4.2.2 Definition av rotationsaxlar 
 
n är ett rumsfast koordinatsystem där  är dess axlar.  och   motsvarar 
bearbetningsytan. Vid rotation av b roteras  och  kring . 
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 roteras -45 grader kring .  roteras sedan vinkeln –α kring . Sedan har vi 
e som genereras genom att rotera -45 grader kring -axeln. 
 

 

Fig 17. Rotationsaxel c  är vinklad 45 
grader relativt horisontalplanet 

1 Fig 18. Vi betraktar systemet i vektorn  
riktning. Vi ser rotationen α mellan 
vektorparen - och - . 

1c

2c 3c 2e 3e

Fig 19. Definition av e.  
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4.2.3 Matematisk beskrivning av 

modellen 
 
Om vi betraktar ellipsen, 45 grader från XY-
planet ser vi en cirkulär rörelse. För en 
skärvinkel φ = 30 grader kan vi utläsa från 
skärvinkeltabellen i Bilaga 1, vridningar av β 
= 15,54 samt α = 42,94 grader. För att koppla 
detta till den teoretiska modellen kan man 
säga att punkten M nu ligger på randen av 
cirkeln, 42.94 grader från Y-axeln. Om vi nu 
åter projicerar den cirkulära rörelsen på XY-
planet befinner sig punkten M på samma 
position i rummet, men nu på randen av en 
ellips med en okänd vinkel δ från lillaxeln.  

Fig 20. Visar en tårtbit ur ellipsen. 
Förskjutning av punkten M i x- och y-led.

 
 
 
Om vi visste vinkeln mellan punkten M och ellipsens lillaxel är också dess position i x och y 
känd. För exemplet med f = 30 grader kan positionen utläsas ur en CAD-modell. 
Vi skapar ett koordinatsystem i XY-planet med origo i cirkelns centrum. Under förutsättning att 
cirkeln och ellipsen har en radie enligt figur 20, där R=1 och r=1/2 är punkten M:s position X = 
0.422 och Y = -0.047. Som tidigare nämnts måste punkten M flyttas så att dess y-koordinat blir 
noll. Detta sker genom att rotera ellipsen i cirkeln enligt fig 14. Vinkeln δ visar ellipsens 
rotationsvinkel kring cirkeln som krävs för att uppnå detta. 
 
Med hjälp av ”Maple” med tilläggsmodul ”Sophia” fås följande samband för beräkning av 
rotationsvinklar: 
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4.3 Manuell prototyp för verifiering 
 
En enkel manuell prototyp tillverkades i syfte att verifiera geometrins egenskaper och 
begränsningar. Geometrin är anpassad till ett standardmunstycke och bygger på den teoretiska 
modellen med mekanisk-TCP. Dock kommer det i framtiden göras förändringar på form, då 
denna geometri endast är till för verifiering av principen. 
 
Rotationerna α och β låses manuellt med hjälp av friktionskopplingar från ETP. Önskad vinkel 
ställs in genom att lossa ETP-kopplingarna och manuellt vrida in önskad vinkel med hjälp av en 
vinkelhake.  
 
Den manuella prototypen är konstruerad med en TCP, 5 mm nedanför munstyckets spets. Höjden 
ställs därför in med hjälp av en distans mellan munstycke och plåt. Genom att vrida och vända på 
modellen, blev det tydligt hur förflyttningar från en vinkel till en annan genomförs i praktiken. 
Den har underlättat arbetet med att förstå begränsningar som exempelvis rotationsproblem, samt 
de rotationshastigheter som krävs för att uppfylla önskat skärresultat. 
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5 Slutsatser 
 
Begreppet vinklad skärning består av två olika delar som ofta förs samman. Kompensering för 
det vinkelfel som uppstår vid skärning med munstycket vinkelrät mot materialet samt vinkling i 
samband med fasning upp till 45 graders vinkel.  
Det finns två olika huvudtyper av geometri för att vinkla skärhuvudet. Mekanisk-TCP (Tool 
Center Point) samt Soft-TCP som innebär mjukvarukompensering i styrsystemet för att nå rätt 
position. Var och en av lösningarna har fördelar och nackdelar. Författaren har valt att titta 
vidare på en mekanisk-TCP med hjälp av två rotationer. Det ger möjlighet till användning av 
höjdsensor och skapar förutsättningar att kunna använda en enklare styrning. 
 
En mekanisk-TCP är en bra lösning för Kimtech under förutsättning att man vill ha vinklad 
skärning i samband med fasning och fogberedning av plåtar. Vid skärning med 
vinkelkompensering blir en mekanisk-TCP med rotationer ett problem. Även om 
vinkelförändringarna är små krävs långa rotationer vid förflyttning av munstycket. Syftet att 
skära med vinkelkompensering är att förbättra maskinens toleranser. Små excentriska avvikelser 
hos geometrin och blandningsrör förstoras vid rotation och skapar därmed oönskat resultat. 
 
Kimtech har under arbetets gång tagit fram en kravspecifikation där det finns önskemål om att 
finna en lösning för båda typer av vinklad skärning. 
Författarens rekommendation är att koncentrera det fortsatta arbetet mot att ta fram en mekanisk-
TCP utan rotationer. Fördelen med detta är att man kan uppnå snabba förflyttningar av 
munstycket med små rörelser och undvika problem med tolerans som rotationer medför.  
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Bilaga 1 
 
Skärvinkeltabell 
Tabellen visar vridningen i de två rotationerna, för varje skärvinkel. 
 
Rotationsvinklar i grader 
   
 beta(övre) alfa (undre)  beta (övre) alfa (undre) 
 
Skärvinkel  

1 0,5 1,41 31 16,1 44,41 
2 1 2,83 32 16,66 45,89 
3 1,5 4,24 33 17,23 47,36 
4 2 5,66 34 17,8 48,85 
5 2,5 7,07 35 18,38 50,33 
6 3 8,49 36 18,96 51,83 
7 3,51 9,91 37 19,55 53,33 
8 4,01 11,32 38 20,14 54,83 
9 4,51 12,74 39 20,74 56,34 

10 5,02 14,16 40 21,34 57,85 
11 5,53 15,58 41 21,96 59,37 
12 6,03 17 42 22,57 60,9 
13 6,54 18,42 43 23,2 62,44 
14 7,05 19,85 44 23,83 63,98 
15 7,57 21,27 45 24,47 65,53 
16 8,08 22,7 46 25,12 67,09 
17 8,6 24,13 47 25,77 68,65 
18 9,11 25,56 48 26,44 70,23 
19 9,63 27 49 27,11 71,81 
20 10,16 28,43 50 27,79 73,41 
21 10,68 29,87 51 28,49 75,01 
22 11,21 31,31 52 29,19 76,63 
23 11,74 32,75 53 29,91 78,25 
24 12,27 34,2 54 30,63 79,89 
25 12,81 35,65 55 31,37 81,54 
26 13,35 37,1 56 32,12 83,2 
27 13,89 38,55 57 32,89 84,88 
28 14,44 40,01 58 33,66 86,57 
29 14,99 41,48 59 34,46 88,28 
30 15,54 42,94 60 35,26 90 
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