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Abstract  

A switchgear used to power 58 motors is supposed to be exchanged to a new one at Stora 
Enso. The switchgear is currently controlled by an ABB 800XA and the new switchgear is 
supposed to be controlled by a Siemens S7-400. The DCS system is also going to be renewed 
to a Honeywell C300 controller. 
 
This dissertation contains planning for the implementation of the new switchgear which 
mainly consists of programming the PLC and C300 controller. The operator images were 
adapted with new symbols to be able to control the motors with the new controllers. The 
purpose with this dissertation was to plan as much as possible for the future switchgear to 
minimize the downtime caused by the change. A result can be presented without testing the 
program in the real environment. The simulation of the PLC and HMI indicates a functioning 
program. 
 
The previous program in ABB was used in the procedure of creating the new program. 
Drawings and sequence descriptions has been used and inspections of the current switchgear 
has been carried out to get a sense of the system structure. The dissertation contains a 
description of the system structure and how the programming has been executed. 
 
A part of these investments consists of using PROFINET instead of I/O for the data 
transmission between the controller and the field units. This creates a need for a science study 
to compare the two technologies. This dissertation contains the theoretical foundation needed 
for the transfer to PROFINET. The purpose with this study is to investigate consequences and 
the value of the switch from I/O to PROFINET. The result of this work is that there is a value 
in using PROFINET. A consequence of PROFINET is a reduced number of wires resulting in 
a simplified maintenance and makes it easier to expand the system.  
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Sammanfattning 

Ett ställverk vars uppgift är att strömförsörja 58 stycken motorstyrningar ska bytas ut mot ett 
nytt på Stora Enso. I dagsläget styrs ställverket av styrsystemet ABB 800XA och det nya 
ställverket kommer istället att styras från en Siemens S7-400. Även DCS systemet kommer att 
uppgraderas till en Honeywell C300 kontroller. 
 
Examensarbetet har gått ut på att genomföra en förprojektering inför ställverksbytet vilket 
huvudsakligen bestått av att programmera PLC:n och C300 kontrollern. Operatörsbilderna har 
sedan anpassats med nya symboler för att kunna köra de nya motordrifterna. Syftet med 
förprojekteringen är att så mycket som möjligt ska vara förberett inför ställverksbytet för att 
stopptiden vid bytet ska kunna minimeras. Även om den verkliga driftsättningen inte utförts 
kan ändå ett resultat presenteras i form av påvisad funktion vid simulering av både PLC och 
HMI. 
 
Tillvägagångssättet för att kunna utföra programmeringen var att utgå från det gamla 
programmet i ABB. Ritningar och sekvensbeskrivningar har används och rundvandringar 
genomförts för att få en känsla hur systemet är uppbyggt. Rapporten innehåller en beskrivning 
hur systemet är uppbyggt samt hur programmeringen har genomförts. 
 
En del av nyinvesteringen består av att använda PROFINET istället för I/O till 
dataöverföringen mellan styrsystem och fältenheter.  Detta gör att det finns ett behov av att 
genomföra en forskningsstudie för att jämföra de två teknikerna. Denna rapport innehåller den 
teoretiska grunden som krävs för själva övergången från I/O till PROFINET. Syftet med 
forskningen är att utreda konsekvenser och värdet av en övergång till PROFINET. Resultatet 
av arbetet är att det finns ett värde att gå över till PROFINET. En konsekvens av övergången 
till PROFINET är att man får ett minskat antal kablar vilket förenklar underhåll och gör det 
enklare att utöka systemet. 
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Förkortningar 

PLC Programmable Logic Controller 
HMI Human Machine Interface 
DCS Distributed Control System 
CTMP ChemiThermoMechanical Pulp 
I/O Input/Output 
SAP System Application Product 
IT Informationsteknik 
TCP Transmission Control Protocol 
UDP User Datagram Protocol 
RT Realtid 
IRT Isokron Realtid 
LCN Local Control Network 
PCS Process Control System 
CPU Central Processing Unit 
RAM Random Access Memory 
ROM Read Only Memory 
PROM Programmable Read Only Memory 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Ett gammalt ställverk vars uppgift är att strömförsörja 58 stycken motorstyrningar ska bytas ut 
mot ett nytt på Stora Enso i Fors vecka 42 år 2016. En förprojektering inför byte av 
styrsystem från ABB till Siemens ska göras och en del av investeringen består av att 
styrningen ska ske via fältbuss istället för I/O som används i dagsläget. Enligt företagets 
utsago blir det med största sannolikhet PROFINET som blir valet av fältbuss.  
 
Upphandlingen av det nya ställverket var inte slutförd vid arbetets start men programmet får 
samma uppbyggnad vilket ställverk man än väljer med undantag för vissa parameternamn 
vilket får sättas i ett senare skede. Mitt examensarbete blir att utföra förprojekteringen av 
arbetet vilket i stora drag består av följande arbetsuppgifter: 
 

 Kartläggning av alla motordrifter i PLC och HMI systemen för att få en insikt i hur 
förreglingskedjor och eventuella start och stoppvillkor är uppbyggda. 

 Programmering av trettio motordrifter såsom pumpar, fläktar, motorer etc. Detta sker i 
”Siemens SIMATIC PCS7”.  

 Motsvarande drifter skall programmeras i HMI:t i en Honeywell C300 kontroller, 
detta görs i programmet ”Honeywell Control Builder”. 

 Operatörsbilderna ska sedan anpassas med nya symboler så det går att köra alla nya 
motordrifterna 

 En testsida för simulering skall byggas upp och simulering av både PLC och HMI 
kommer att utföras. 
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1.2 Bakgrund 

Det finns två stycken avdelningar på fabriken som arbetar med att göra pappersmassa av flis 
CTMP 1 och CTMP 2. Motorstyrningarna som ska programmeras styr delar av processen i 
CTMP 1. Det finns tre stycken ställverk som används för att strömförsörja alla 
motorstyrningarna för hela processen i CTMP 1, ställverk 02, 23 och 24. På bilden i Figur 1 
visas ställverk 23 till vänster och ställverk 24 till höger/rakt på. Ställverk 02 som också styr 
diverse motorer i CTMP 1 finns inte med på bilden men är av samma typ som ställverk 23. 
  

 
Figur 1. Ställverk 23(vänster) och ställverk 24(höger/rakt på) 
 
I dagsläget styrs de två äldre ställverken (02 och 23) från styrsystemet ABB 800XA och det 
nyare ställverket (24) styrs från en Siemens S7-400. Nu är det tänkt att ställverk 23 som styr 
58 stycken motorstyrningar ska bytas ut mot ett nytt vecka 42. Programmet för styrningen ska 
då flyttas över från ABB till Siemens och min uppgift i det hela blir att programmera det nya 
styrsystemet och simulera programmet så man vet att det fungerar vid installationen. 
Motsvarande motordrifter ska även programmeras i en C300 kontroller för DCS systemet 
vilket innefattar att skapa nya motorobjekt samt uppdatera symboler på processbilder.  
 
Eftersom det endast är ställverket och styrsystemet som ska bytas ut och processen är 
densamma kan man utgå från ABB programmet. All programmering för det nuvarande 
programmet i ABB PLC:n finns samlat i en pärm på avdelningen och det är denna som 
kommer användas som utgångpunkt vid programmeringen av det nya styrsystemet. Ett 
undantag för detta är programmeringen av den mest omfattande motorstyrningen 
hydraulikpump skrapa blektorn med elnumret 231306. Åtta stycken hydraulcylindrar 
samverkar för att rotera skrapan i blektornet och information om hur systemet är uppbyggt 
samt cylindersekvensen för att flytta runt skrapan behöver tas fram innan programmeringen 
kan genomföras. 
 
Arbetet kommer att utföras på automationsavdelningen där det finns två stycken 
konfigureringsrum. I det första rummet görs all PLC programmering och det andra rummet är 
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mer inriktat på DCS som för CTMP 1 huvudsakligen består av en ”Honeywell Experion” 
server och en C300 kontroller. Servern är redundant och dess uppgift är att hantera taggar, 
statistik och processbilder samt hantera behörigheter vilket innefattar vilka delar av processen 
som respektive avdelning kan styra.  
 

1.2.1 Frågeställningar 

Arbetet består i stort sett endast av programmering men för att få en klarare bild exakt vad 
som skall göras och hur systemet är uppbyggt finns ett behov av att svara på följande 
forskningsfrågor: 
 

 Vad är anledningen till att utföra ställverksbytet? 
 Vilken är anledningen att byta styrsystem? 
 Hur är systemen för ställverken uppbyggda i dagsläget? 
 Vilka konsekvenser fås och vilket värde finns det i att gå över till PROFINET? 
 Hur är sekvensen för respektive driftläge uppbyggd för hydraulcylindrarna till skrapan 

i blektornet? 

1.3 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med förprojekteringen är att så mycket som möjligt ska vara förberett 
inför ställverksbytet för att stopptiden vid bytet ska kunna minimeras.  För att detta ska kunna 
utföras på bästa sätt finns det behov av att svara på flertalet forskningsfrågor och syftet med 
dessa är enligt följande: 
 
Anledningen till att utföra ställverksbytet 
För Stora Enso är alltid säkerheten viktigast inom alla aspekter och den huvudsakliga 
anledningen till ställverksbytet att säkerheten blir bättre med det nya ställverket. I dagsläget 
finns inga skydd runt elektriskt ledande komponenter i ställverket vilket gör att det enda 
egentliga skyddet är själva ställverksskåpet. Figur 2 tas som exempel för att illustrera hur 
farligt det är med ställverk 23. Det ligger 400V spänning över skenbryggorna och dess 
oskyddade positionering i skåpet gör den livsfarlig vid kontakt. Ställverk 24 har en mycket 
säkrare konstruktion vilket illustreras i        Figur 3 som visar spänningsmatningen till 
motorer vilka är skyddade med gummikoppar. 
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Figur 2. Skenbryggor ställverk 23         Figur 3. Spänningsmatning motorer ställverk 24 
 
Den andra anledningen till ställverksbytet är för att öka tillgängligheten för systemet. Detta 
genom att undvika produktionsstopp i största möjliga mån. Valet av ställverk är inte gjort i 
dagsläget men eftersom det med största sannolikhet blir av samma typ som ställverk 24 fås en 
högre driftsäkerhet. Detta eftersom ställverk 24 innehåller reservdrifter till alla 
motorstyrningarna vilket förklaras mer utförligt i beskrivningen av ställverk 24 i kapitel 3.2.1. 
 
Anledningen att byta styrsystem 
Majoriteten av alla styrsystem på fabriken är från Siemens vilket gör att det finns större 
utbredd kunskap om programmering av just Siemens. Detta gör att man vill byta från ABB till 
Siemens i detta fall och i ett mer långsiktigt tidsperspektiv endast använda sig av Siemens och 
på så sätt kunna få en mer fokuserad kompetens. 
 
Uppbyggnad av systemen för ställverken 
Vid programmering är det alltid viktigt att ha kännedom om hur systemet är uppbyggt viket 
gör att det finns behov av att genomföra en teorigenomgång av dagens system alltså ställverk 
23. Eftersom det nya ställverket med största sannolikhet kommer bli av samma typ som 
ställverk 24 finns det behov av en genomgång hur systemet för ställverk 24 är uppbyggt. 
Ställverk 02 är uppbyggd på ungefär samma sätt som ställverk 23 och kommer därför inte att 
behandlas i detta arbete.  
 
Konsekvenser/värdet att gå över till PROFINET 
För att få reda på eventuella konsekvenser och värde av byte ifrån I/O till PROFINET finns 
det behov av att göra en forskningsstudie för att jämföra de två teknikerna. Det finns flera 
studier som behandlar fakta om övergången mellan I/O och fältbussar. Galloway och Hancke 
nämner bland annat följande om I/O: “These systems were large and space consuming, often 
requiring many kilometres of wiring, both to the field and to interconnect the control 
circuitry” (“Dessa system var stora och utrymmeskrävande, flera kilometer kabel behövdes 
ofta, både på fältnivån och för att sammanbinda kontrollkretsen”) [1]. Som självklart är ett 
argument för att använda fältbussar istället för I/O men det finns ingen studie som fokuserar 
riktigt på I/O och PROFINET vilket gör att det finns behov att genomföra denna teoretiska 
studie. 
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Sekvensuppbyggnad för respektive driftläge för hydraulcylindrarna till skrapan i 
blektornet 
För att kunna utföra programmeringen av skrapan i blektornet går det inte att använda sig av 
det gamla programmet i ABB. Den huvudsakliga anledningen till detta var att programmet är 
extremt svårläst eftersom det var uppbyggd genom funktionsblock. Detta gör att det finns ett 
behov av genomförande av en empirisk undersökning med inriktning att samla information 
om hur blektornet är uppbyggt samt ta fram cylindersekvensen som krävs för att flytta runt det 
tandade stegmatarhjulet. 
 

1.4 Allmän information 

1.4.1 Identifieringsinformation motorer 

För att kunna identifiera motorerna på bästa sätt finns identifieringsinformation för varje 
motor. Alla motorerna har elnummer och maskinnummer angivna och dessa står för elektriskt 
information respektive lokaliseringsinformation. Hydraulmotorn till blektornet tas som 
exempel med elnumret 231306 där 23=ställverket, 13=facknummer i ställverket och 
06=löpnummer. För att motorn ska vara lätt att hitta vid reparationer används istället 
maskinnumret. Hydraulmotorn till blektornet tas återigen som exempel, dess maskinnummer 
är 12-06-35. 12=avdelning alltså CTMP 1, 06=motortyp i detta fall hydraulmotor och 
35=löpnummer. 
 

1.4.2 Datorprogrammen 

Följande är en lista på datorprogram samt system som används med korta beskrivningar om 
respektive: 
 

 Siemens SIMATICS PCS7: Processkontroll system som stödjer programmering av 
styrsystem.  
 

 Honeywell Control Builder: Används till att skapa mjukvara för att konfigurera 
Honeywell kontrollers. Detta innefattar styrning av kontinuerliga processer, 
batchprocesser, operationer samt styrning av motorer. 
 

 Honeywell HMIWEB display builder: En Honeywell applikation som är 
specialiserad för att bland annat skapa processbilder och symboler. 
 

 Honeywell Experion: Är en avancerad DCS plattform för automation. Systemet finns 
i två stycken ”Experion” servrar. Dessa är redundanta så om den primära fallerar tar 
den sekundära över, detta för att öka driftsäkerheten. Hanterar processbilder, 
behörigheter, taggar och samlar statistik från processen. 

 
 DOC 4000: Dokumentationssystem för alla Honeywell programmen där man bland 

annat kan söka fram olika parametrar och elnummer. Om man exempelvis ska byta ut 
en motorsymbol kan systemet användas för att söka fram alla processbilderna 
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innehållande just den aktuella motorn, det skulle vara väldigt omständigt att behöva 
leta igenom alla processbilderna. Regelbundna importer måste göras från programmen 
för att DOC 4000 ska innehålla senaste ändringarna. 
 

 SAP: ”System Application Product” Är ett övergripande affärssystem som bland 
annat hanterar arbetsordrar, jobbplanering och dokumenthantering. 
Automationsavdelningen använder sig huvudsakligen av underhåll och 
dokumenthanteringsmodulerna i SAP. 
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2 Teori 

2.1 Fältbussar 

En fältbuss är en digital kommunikationsbuss anpassad för industrin. Vid användning av 
fältbussar byggs ett nätverk upp ofta via en switch. Eftersom alla enheter har unika adresser 
krävs det endast en kabel till varje enhet. Fältbussar har blivit en självklarhet för industrin. 
Genom åren har väldigt många standarder för fältbussar dykt upp, Thomesse [2] anser att 
detta grundar sig i att IT leverantörerna utvecklade sina egna lösningar och när de insåg vikten 
av fältbussar gjorde de allt för att konvertera sina lösningar till standarder. Kleines et al. [3] 
argumenterar i sin tur för att alla dessa standarder gjorde att marknaden fragmenterades vilket 
ledde till att endast ett fåtal standarder som PROFINET och PROFIBUS fick stor betydelse 
inom området samtidigt som andra standarder endast blev lösningar för enskilda PLC 
tillverkare. 
 
Innan fältbussarna kom användes det väldigt många olika standarder för att hantera 
dataöverföringen på den lägsta kommunikationsnivån alltså mellan styrsystem och 
fältenheter. Två stycken dominerande standarder för I/O var 0-24V för digitala ingångar och 
4-20mA för analoga sensorer. Problemet med dessa standarer var att de krävde två kablar för 
varje analog signal, logiska värde men även för att representera varje bit i en digital 
bitsekvens. Konsekvenserna av detta blev att det krävdes väldigt många kablar i industrierna 
och det resulterade i höga installationskostnader samt att underhåll och eventuella utökningar 
av systemet blev problematiska. Fältbussen blev lösningen för att kunna förenkla dessa 
problem [2]. Bilderna nedan illustrerar kopplingar för både I/O och PROFINET. 
 

 
Figur 4. Styrning med I/O [4]             Figur 5. Styrning med fältbuss [4] 
 

2.1.1 Industriella störningar 

Något man måste ta hänsyn till i industriella miljöer när det handlar om dataöverföring är 
störningar. En störning som kan uppstå i industrier är konduktivt brus som uppstår vid på/av 
stängning av elektriska apparater som resulterar i att alla enheter kopplade till bussen 
påverkas. Detta brus varierar i olika typer av industrier och i extremfallen är man ibland 
tvungen att använda fiberkablar till dataöverföringen. För att reducera konduktivt brus kan 
man annars använda skärmade kablar, en stor nackdel är att kabelkostnaden ökar. Man får 
också betala i minskat flexibilitet och ökad vikt [5]. 
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Ett annat brus som kan uppstå i fältbussar är elektromagnetiskt brus som genereras i 
busskabeln ifrån närliggande utrustning. Detta brus kan istället reduceras genom att använda 
partvinnade kablar [5]. Kan vara nämnvärt i detta sammanhang att det finns ont om litteratur 
som handlar om hur störningar i industrin påverkar fältbussar. Detta bekräftas av Menendez et 
al. [5] som argumenterar för att det finns mycket litteratur som handlar om kontrollnätverk 
inom industrin men att man sällan kan hitta information om fältbussars känslighet av 
störningar inom industrin. 
 

2.1.2 PROFINET 

PROFINET är baserat på industriellt Ethernet och blev en standard år 2004. Enligt 
tillverkaren PI har PROFINET växt och blivit den största standarden för industriellt Ethernet, 
i slutet av år 2014 hade hela 9,8 millioner enheter installerats [6]. För icke tidskritiska 
dataöverföringar används TCP/UDP med IP, då fås bland annat funktioner för felkontroll och 
upptäckt av telegramförluster. I industrier är TCP/UDP ofta inte tillräckligt då det finns 
många tidskritiska processer, i de fallen används RT (realtid) eller för de mest tidskrävande 
processerna exempelvis rörelsekontroll används IRT (isokron realtid). Nackdelen med RT och 
IRT är att en viss mängd administrativ styrinformation för adressering och flödeskontroll är 
borttagen i datapaketen för att minska cykeltiden. 
 
Enligt tillverkarens tekniska beskrivning [7] av PROFINET är den ungefärliga cykeltiden för 
TCP/UDP 100ms, RT är 10ms och för IRT är den så låg som under 1ms. Dessa data ger en 
fingervisning vilken typ av dataöverföring man borde använda sig av men det är viktigt att 
tänkta på att informationen är partisk. Detta eftersom det ligger i tillverkarens intresse att få så 
bra cykeltider som möjligt för att stå sig bra emot andra busstyper. Cykeltiden för RT 
bekräftas i en undersökning år 2004 utförd av Ferrari et al. [8] där den lägsta cykeltiden blev 
10ms med en variation lägre än 10 %. I en nyare utredning av PROFINET från år 2008 
undersökte Kleines et al. [3] cykeltiden för RT med två stycken separata kontrollenheter och 
fick resultaten 32ms respektive 10ms, det sistnämnda med en väldigt hög variation, 
uppskattningsvis 30 %. Resultatet 32ms kan dock tas med en viss skepsis eftersom 
skribenterna argumenterar för att den höga fördröjningen troligvis berodde på kontrollern och 
inte själva PROFINET protokollet. 
 

2.1.3 Nätverkstopologier 

Det finns flera stycken olika nätverkstopologier som PROFINET kan användas av, nedan 
listas de vanligaste kabelstrukturerna: 
 

 Stjärna: Alla noder (enheter) har en individuell 
förbindelse till en switch vars uppgift är att förmedla 
datapaket. Fördelen med denna struktur är att så länge det 
finns lediga portar är det enkelt att koppla in nya noder. 
Om någon förbindelse skulle gå av påverkas inte de andra 
noderna om förbindelsen till PLC:n fortfarande är intakt. 
 
 

 Linje: Alla noder är ihopkopplade med ett 
gemensamt media. Varje enhet måste antingen 

Figur 6. Stjärntopologi 

Figur 7. Linjetopologi 
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vara direktkopplad med en switch eller ha en inbyggd switch. Endast en nod kan sända 
samtidigt och vid ett kabelbrott påverkas alla efterföljande noder. Enligt tillverkarens 
systembeskrivning av PROFINET [7] är linjestrukturen vanligast i system med 
utsträckt struktur, exempelvis när flera transportband skall styras eller om flera 
produktionsceller ska kopplas ihop 
 

 
 Träd: Består av flera ihopkopplade 

stjärnnät och används när man vill dela upp 
ett system i flera delar. 
 

 
 

 
 
 

 Ring: Alla noderna är ihopkopplade i en ring vilket gör att 
dataöverföringen alltid kan ta två vägar vilket ger redundans i 
systemet. Enligt tillverkarens systembeskrivning [7] används 
ringtopologier i system där man vill ha skydd mot kabelbrott 
och komponentfel för att öka tillgängligheten för systemet. 
 
 

2.1.4 PROFINETS överföringsmedia 

PROFINET kan förutom kopparkablar även använda sig av optiska fibrer för 
dataöverföringen. Det finns också möjlighet att använda hybridkablar, i kabeln finns då 
ledningar för signalöverföring samt ledningar för energiöverföring, detta eftersom många 
enheter behöver 24V energiförsörjning. En PROFINET kopparkabel har en 
överföringshastighet på 100Mb/s eftersom fast Ethernet används. Överföringsmediat består av 
två stycken partvinnade kabelpar som är dubbelskärmade. Några krav som ställs av IEC 
11801 standarden är att kablarna måste vara skärmade och ledningsarean ska vara minst 
0,22mm2 för att minimera dämpningen. Använder man istället fiberoptiska kablar undviker 
man känslighet mot elektromagnetiska störningar och de klarar av längre avstånd utan 
repeterare. Partvinnade kopparkablar klarar av maximalt 100 meter medan fiberoptiska kablar 
klarar av 2km med multimod respektive 14km med singelmod [7]. Multimod har en större 
fiberkärna, eftersom singelmod fibern är tunnare blir det mindre reflektioner i fiberväggarna 
vilket resulterar i längre räckvidd. 
 

2.2 Styrsystem teori 

2.2.1 Allmänt 

I slutet på 1970-talet började man ersätta reläsystem med så kallade PLC-system för styrning 
av industriella processer. Till en början använde PLC (Progammable Logical Controller) 
systemen ladderteknik som programmeringsspråk för att uppnå likheter med den gamla 

Figur 8. Trädtopologi 

Figur 9. Ringtopologi 
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relätekniken. PLC systemen accepterades snabbt och visade sig vara kostandseffektiva. 
Skillnaden mellan mjukvarubaserad teknik alltså PLC och hårdvarubaserad teknik kan i stora 
drag beskrivas med följande punkter: 

 Lätt att hantera själva PLC utrustningen men krävs större kunskaper vid underhåll och 
eventuella programförbättringar. 

 Med hårdvarubaserad teknik så medför flera funktioner att det krävs flera 
komponenter och därmed ökar kostnaderna.  

 Med PLC system har man istället en hög installationskostand men ett ökat antal 
funktioner resulterar inte i några höga kostander eftersom endast förändringar av 
programmet krävs. Ett undantag kan vara att det krävs nya I/O moduler. [10] 

 

2.2.2 Uppbyggnad PLC 

Det finns flera olika PLC tillverkare men gemensamt för styrsystemen är 
huvudkomponenterna, dessa är CPU, ingång/utgångs moduler och en strömförsörjningsenhet. 

 CPU: Lagrar och kör programmet för att styra processen och kan därför ses som 
styrsystemets hjärna. CPU:n innehåller en mikroprocessor för att utföra beräkningar. 
Programmet för processen och informationen som kommer från alla fältenheterna 
lagras i CPU minnet. Till sist innehåller CPU:n någon form av gränssnitt för att 
kommunicera med tillhörande enheter och moduler. 

 Digitala ingångs/utgångs moduler: Digitala signaler har antingen värdet 1 eller 0. Ett 
exempel skulle kunna vara en motor som startas via en knapp. Knappen är kopplad till 
en digital ingång som via programmet i CPU:n aktiverar en digital utgång för att starta 
motorn. 

 Analoga ingångs/utgångs moduler: En analog ingång konverterar en spänning eller 
ström till en ekvivilent digital sekvens som CPU:n kan förstå. En analog utgång gör 
istället tvärt om. En analog utgång kan exempelvis användas för att öppna eller stänga 
en ventil mellan 0-100% medans en analog ingång kan användas för att mäta flödet 
genom ventilen. 

 Strömförsörjningsenhet: Tranformerar ner spänningen och likriktar den. 
Strömförsörjer CPU:n med tillhörande moduler. 

 

2.2.3 PLC och DCS 

PLC och DCS kan beskrivas som två olika automationssystem för styrningar inom 
processindustrin. Några typiska egenskaper för PLC och DCS sammanfattas nedan i Tabell 1. 
 
Tabell 2. Typiska egenskaper och skillnader mellan PLC och DCS 

PLC DCS 
Industriautomation(digitala signaler) Processautomation (Analoga signaler och 

reglering) 

Snabba förlopp (10-20ms) Långsamma förlopp (100-500ms) 

Enkla batchstyrningar Komplexa batchstyrningar 
Styrsystemet är hjärtat i systemet HMI är hjärtat i systemet 
Billigare Dyrare 
Inte redundans Redundans(I/O, styrsystem, nätverk, servrar) 
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Vid användning av ett DCS system är det vanligt att redundans används för I/O, styrsystem 
och servrar. Detta gör att användarna måste utreda behovet av redundans för att uppnå hög 
tillgänglighet i systemet. I PLC system är det vanligt at man styr diskreta fältenheter som 
exempelvis motorer. Då är det mer viktigt med låga cykeltider och att programmet är lättläst 
för att man enkelt ska kunna felsöka. [11]. 
 

2.2.4 Förklaringar av olika begrepp 

PLC =” Programmable Logic Controller” Ett programmerbart styrsystem som främst används 
inom automation för att styra motorer och maskiner med mera. 
 
HMI = ”Human Machine Interface” Gränssnittet mellan operatörer och kontrollenheter för att 
styra processen.  
 
DCS = ”Distributed Control System” Samlingsbegrepp för överordnade styrsystem. Vanligast 
inom processautomation och är generellt sätt dyrare än PLC. 
 
CTMP = ”ChemiThermoMechanical Pulp” Anläggning som gör pappersmassa av flis. 
 
I/O = ”Input/Output” Ingångar och utgångar kopplade till ett styrsystem. Dessa kan antingen 
vara digitala eller analoga. 
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3 Genomförande och resultat 

3.1 Inledning 

För att arbetet skulle ske så effektivt som möjligt togs beslutet att arbeta heldagar alltså enligt 
avdelningens arbetstider 07:30-16:00. Genom att följa arbetstiderna så fanns det alltid någon 
person tillgänglig vid eventuella problem som dök upp. En annan anledning var att det inte 
fanns någon uppfattning hur lång tid alla arbetsuppgifterna skulle ta vilket gjorde att heldagar 
behövdes för att vara säker på att bli klar inom tidsramen på tio veckor. Rapportskrivningen 
utfördes sedan efter avslutat arbetspass.  
 
Arbetet utfördes huvudsakligen i två stycken konfigureringsrum på tekniska kontoret. Flera 
gånger behövdes rundvandringar i CTMP 1 utföras för att kunna få en inblick hur specifika 
motorstyrningarna var uppbyggda och på vilket sätt de styrdes. Vid några tillfällen togs hjälp 
av processoperatörerna eftersom de har störst insikt och kunskap om delar av processen. 
 
Det gamla programmet i ”ABB Compact Control Builder” fanns som tidigare nämnt samlat i 
en pärm som kontinuerligt användes som utgångspunkt för uppbyggnaden av det nya 
programmet. All tidigare programmering var gjord uteslutande med funktionsblock vilket 
gjorde att vissa motorstyrningar blev väldigt svåra att tolka. 
 

3.2 Kartläggning av ställverk och blektornet 

Denna information har huvudsakligen tillkommit genom tre stycken informationskällor: 
 Genom rundvandringar för att på så sätt få insikt i hur systemet är uppbyggt, vid dessa 

tillfällen har bilder tagits 
 Genomgång av tillgängligt material vilken huvudsakligen innefattar information från 

diverse pärmar. 
 Prata med anställda på automationsavdelningen 

 
För att illustrera uppbyggnaden av ställverk 24 och 23 visas ett blockdiagram i Figur 10. 
Systemen för ställverken är sammanbundna med DCS systemet som består av två stycken 
redundanta ”Honeywell Experion” servrar. Dessa är sammanbundna via fältbussen LCN. 
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Figur 10. Systemen för ställverk 24 och 23 i DCS systemet "Honeywell Experion" 
 

3.2.1 Ställverk 24 

Följande är en beskrivning av hur systemet är uppbyggt, från motorn som utför arbetet till 
DCS systemet där hela CTMP 1 styrs ifrån: 
 

3.2.1.1 Motor och huvudkontaktor 

Ställverk 24 byggdes år 2015 och är uppbyggd av flera fack där varje fack innehåller ett visst 
antal kassetter innehållande motorgrupper även kallat motorstyrningar. Figur 11 visar ett fack 
med 7 stycken kassetter innehållande motorstyrningar. 
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Figur 11. Ett fack med sju stycken motorgrupper 
 
Om någon motorstyrning skulle gå sönder i ställverk 24 är det bara att dra ut kassetten som 
motorstyrningen ligger i och byta ut den snabbt och enkelt med en reservkassett. Då slipper 
man stänga ner anläggningen vid reparationen samtidigt som man kan laga motorstyrningen i 
lugn och ro. 
 
Varje motorgrupp innehåller en simocoder vars uppgift är att fungera som motorgruppens 
”hjärna”. En simocoder är ett modulärt motorhanteringssystem vars huvudsakliga uppgift är 
att hantera busskommunikationen mot styrsystemet. Varje simocoder ges en unik IP-adress 
och förutom busshantering finns det fyra ingångar och tre utgångar. Ingångarna används för 
indikering av säkerhetsbrytare, manöverspänning och huvudbrytare. De flesta motorerna körs 
endast åt ett håll och dessa använder endast en av utgångarna. Utgången används för att starta 
och stoppa motorn genom att styra motorgruppens huvudkontaktor. Simocodern mäter ström 
genom respektive spänning över alla faserna och skickar informationen vidare till PLC:n. 
Simocodern skickar diagnostikinformation till en operatörspanel på tillhörande motorgrupp, 
denna visas i Figur 12. 
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Figur 12. Operatörspanel till en motorgrupp 
 

3.2.1.2 PLC system 

Styrsystemet som används för att styra motorgrupperna i ställverk 24 är av typen Siemens S7-
400 och kan ses i Figur 13. Alla givarna som tillhör ställverk 24 är kopplade till I/O 
modulerna bredvid styrsystemet. 
 

 
Figur 13. Styrsystemet Siemens S7-400 med tillhörande I/O moduler 
 
Fältbussen som används för kommunikationen mellan styrsystemet och motorgrupperna är 
PROFINET. Nätverkstopologin är uppbyggd så att varje fack har en egen switch, 
motorstyrningarna i varje fack har individuella kopplingar till switchen. Dessa switchar har i 
sin tur individuella kopplingar till en ”huvudswitch” vilket gör att nätverkstopologin blir en 
trädstruktur. Till sist går en PROFINET kabel mellan huvudswitchen och styrsystemet. 
 

3.2.1.3 DCS system 

HMI:t styrs av en C300 kontroller vars uppgift är att köra motorobjekten skapade i 
”Honeywell Control Builder”. För att få hög säkerhet i systemet finns det två stycken 
redundanta C300 så om den primära kontrollenheten slutar att fungera tar den sekundära över, 
detta för att öka systemets tillgänglighet. Figur 14 visar C300 kontrollerna. Styrsystemet 
Siemens S7-400 och C300 kontrollern är ihopkopplade med fältbussen ModbusTCP.  
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Figur 14. Två stycken redundanta C300 kontrollenheter 
 

3.2.2 Ställverk 23 

Följande är en beskrivning av hur systemet är uppbyggt, från motorn som utför arbetet till 
DCS systemet där hela CTMP 1 styrs ifrån 
 

3.2.2.1 Motor och huvudkontaktor 

Ställverk 23 byggdes år 1975. I Figur 15 visas massapumpen till vr-steg 1A med elnumret 
231104 som styrs av ställverk 23. Ställverket är till skillnad från ställverk 24 inte uppbyggt på 
samma sätt med kassetter. Alla komponenter är integrerade i ställverket vilket gör att man 
måste byta ut den felande komponenten direkt i ställverket eftersom det inte går att ta ut 
motorstyrningarna. Tre stycken av motorstyrningarna i ställverk 23 visas i                
Figur 16. 
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Figur 15. Massapump vr-steg 1A                Figur 16. Tre motorgrupper i ställverk 23 
 

3.2.2.2 PLC system 

Styrsystemet som används för att styra motorgrupperna i ställverk 23 är av typen ABB 
800XA och kan ses i Figur 17. Ställverk 23 använder sig inte av fältbuss mellan styrsystemet 
och motorgrupperna utan kommunikationen sköts av två stycken I/O rack alltså distribuerade 
I/O:n vilket gör att det krävs många kablar. Det behövs två kablar för varje analog signal, 
logiska värde men även för att representera varje bit i en digital bitsekvens. I . Styrsystemet 
ABB 800XA Figur 18 nedan visas alla kablar som går till och från I/O racken till ställverk 23 
samt till olika operatörspaneler. 
 

  
Figur 17. Styrsystemet ABB 800XA Figur 18. Alla kablar från två stycken I/O rack till 

ställverk 23 
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Fältbussen SattBus används för kommunikationen mellan ABB 800XA och I/O racken. 
Styrsystemet ABB har även en PROFIBUS koppling till Siemens S7-400, detta eftersom de 
samarbetar med varandra i delar av processen och måste därför kunna kommunicera med 
varandra.         
 

3.2.2.3 DCS system 

För ställverk 23 är alla tidigare motorobjekten skapade i programmet TDC3000. Istället för att 
vara kopplad till en C300 så är istället ABB 800XA ihopkopplad med en PLCG 
(”Programmable Logic Controller Gateway”). DCS systemet för CTMP 1 innehåller också två 
stycken HPM (”High Performance Process Manager”) för att styra exempelvis reglering av 
olika flöden med mera. 
 
Alla symbolerna för motordrifterna i ställverk 23 är sedan tidigare skapade med samma 
program som till C300 alltså med ”Honeywell HMIWEB Display Builder”. Skillnaden är att 
symbolinställningarna är uppbyggta på olika sätt vilket gör att alla symbolerna måste skapas 
på nytt för alla nya motorobjekten. 
 

3.2.3 Processbeskrivning av blektornet 

Denna information har tillkommit på följande sätt: 
 

 Genom rundvandringar för att på så sätt få insikt i hur systemet är uppbyggt  
 Genomgång av tillgängligt material vilket huvudsakligen innefattar information från 

diverse pärmar 
 Samtal med processoperatörer 
 Tagit fram information om cylindrarna ur datasystemet SAP 

 
Det finns ett torn som används för blekning av all massa som produceras i CTMP 1. Enligt 
den allmänna beskrivningen innehåller tornet en massavolym på 100-300m3. I botten av tornet 
finns det två stycken skruvar för utmatning av massan. För att underlätta massans förflyttning 
till skruvarna finns det ett medbringarkors i botten av blektornet. För att driva 
medbringarkorset är den förbunden med ett tandat stegmatarhjul som i sin tur drivs av fyra 
stycken hydraulikcylindrar. Hydraulikcylindrarna har en varsin liten styrcylinder som används 
för att flytta den till och från kuggen. Hydraulmotorns elnummer är 231306. 
Alla cylindrarna är ihopkopplade parvis med cylindern med samma storlek på motstående 
sida vilket gör att om man exempelvis i programmet öppnar ventilen för en styrcylinder så blir 
även styrcylindern på motstående sida trycksatt. Alla cylindrarna har gränslägen för främre 
och bakre läge vilket ger totalt sexton stycken gränslägen. Något som upptäcktes i den 
tidigare programmering var att vid gränslägena för styrcylindrarna fanns även ett tidsvillkor 
på femton sekunder, detta visade sig i ”live läget” bero på att gränslägena inte alltid gav utslag 
vilket gjorde att det vid vissa tillfällen fanns behov av en tidsfördröjning så att programmet 
inte stannar mitt i ett steg. I  
Figur 19 och . Blektornet Figur 20 visas blektornet tillsammans med det tandade 
stegmatarhjulet och de åtta stycken hydraulikcylindrarna. 
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Figur 19. Blektornet Figur 20. Stegmatarhjul med tillhörande cylindrar under 

blektornet 
 
Uppgiften jag har på blektornet är att programmera motorstyrningen till hydraulikpumpen 
som används för att driva alla åtta stycken cylindrarna. Jag ska även programmera sekvensen 
som behövs för att alla cylindrarna ska kunna samverka och på så sett driva medbringarkorset 
i tornet. De två stycken vridknapparna som ses nedan i Figur 21 används för att styra 
cylindrarna. 
 

 
Figur 21. Knappar för driftval samt ventilval 
 
Den första knappen kan ställas in på auto, hand, 4 cykel eller noll. Den andra knappen är 
återfjädrande och har lägena A, noll eller B. För att veta beteckningen på alla cylindrar och 
gränslägen samt sekvensbeskrivning för automatikläget togs informationen om 
cylinderbeteckningar i Figur 22 och sekvensbeskrivningen i Figur 23 fram ur datasystemet 
SAP. 
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Figur 22. Stegmatarhjul med cylinderbeteckningar Figur 23. Sekvensbeskrivning för 

automatikläget 
 
 
Följande är en beskrivning hur processen fungerar i dagsläget vid alla olika driftlägena: 
 
Auto: I detta läge ska alla cylindrarna samarbeta för att hela tiden rotera stegmatarhjulet. 
Sekvensen ovan i erbeteckningar Figur 23 beskriver hur alla cylindrar ska förflyttas för 
att kunna utföra roteringen. I ord kan sekvensen beskrivas som att alla kolvar ska inta sitt 
bakre läge i startsteget. Två stycken styrcylindrar på motstående sidor trycker sedan ut de 
större tillhörande hydraulikcylindrarna. Sedan kör de ut sina kolvstångar och trycker runt 
stegmatarhjulet. Till sist rör sig alla kolvarna tillbaka till ursprungsläget. Exakt samma 
procedur utförs med de två kvarvarande cylinderparen och på detta sätt får vi en konstant 
rörelse av medbringarkorset inuti blektornet. Varje stegs övergångsvillkor är att kolvarna i 
rörelse ska nå sina yttre eller inre gränslägen för att nästa steg ska aktiveras, detta för att inte 
orsaka förslitning om exempelvis en styrcylinder skulle pressa in en kolv på ett kugg. 
 
Hand: Om knappen är inställt i detta läge kan cylindrarna köras manuellt genom att vrida den 
andra knappen i läge A eller B. Läge A utför sekvensen för cylinderparen 50_51 och 60_61. 
Läge B utför istället sekvensen för 52_53 och 62_63. 
 
4 Cykel: Detta läge används enligt operatörerna efter långvariga stopp då massan har stelnat 
vilket gör att det behövs en större kraft för att pressa runt stegmatarhjulet. Detta läge kan 
beskrivas som att alla styrcylindrarna pressar in tillhörande huvudcylinder mot 
stegmatarhjulet. Sedan gör alla huvudcylindrarna sin ut rörelse för att få så stor kraft som 
möjligt mot stegmatarhjulet. 
 
Noll: Om driftval knappen står på noll är systemet avstängt eftersom hydraulikpumpen till 
alla cylindrarna då är avstängd. Om istället ventilknappen står på noll samtidigt som 
driftvalknappen står på 4 cykel eller hand ska alla cylindrar röra sig till det bakre läget, detta 
för att återställa eventuella cylinderrörelser som gjorts manuellt. 
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3.3 Programmera PLC 

3.3.1 Inledning 

Programmet som ligger i ABB PLC:n och styr ställverk 23 i dagsläget finns samlat i en pärm 
på automationsavdelningen. Denna pärm används som utgångspunkt för att bygga upp det nya 
programmet i ”SIMATIC PCS7”. Programmeringen av bottenskrapan i blektornet med 
elnumret 231306 genomfördes huvudsakligen genom att använda den framtagna 
processbeskrivningen av blektornet i kapitel 3.2.3. 
 

3.3.2 Skapande av alla motorobjekten 

Det första som gjordes var att skapa alla 58 stycken motorobjekten i programmet ”Siemens 
SIMATICS PCS7”.  Eftersom programmeringen för ställverk 24 redan var utförd och grunden 
i alla motorstyrningar ungefär är densamma togs en av dessa motorstyrningar som mall. Valet 
blev 240124 eftersom den var väldigt grundläggande. Anledningen att använda mall var för 
att slippa skapa alla blocken med sammanbindande kopplingar. Motorstyrningen för 
hydraulikpump utmatare 1 blektorn i bilaga 1 med elnumret 231307 kommer att tas som 
exempel i detta delmoment. Procedur som genomfördes för att skapa alla 58 
motorstyrningarna bifogas i bilaga 15. 
 

3.3.3 Gruppstart 

Många av motorerna ska gå att sätta i gruppstart för att man på ett enkelt sätt ska kunna starta 
flera motorer samtidigt för en viss del av processen, detta för att underlätta för operatörerna. 
Mitt program innehåller två olika uppbyggnader av gruppstarter. Gemensamt för båda typerna 
är att de innehåller två olika block, den ena för att start och det andra för stopp. För att veta 
vilka motorstyrningar som hör till respektive gruppstart samt fördröjningar mellan starterna 
gjordes en genomgång av alla motorstyrningar i ABB programmeringen. Följande är 
metodiken samt resultatet av respektive gruppstart: 
 
 

3.3.3.1 Gruppstartobjekt 

En av gruppstarterna innehåller endast motorer styrda från ställverk 23 och 24, alltså endast 
motorstyrningar som kommer att ligga i Siemens S7-400. Detta gör att man kan ha ett 
speciellt objekt som sköter hela gruppstarten istället för att lägga in gruppstarterna i alla 
individuella block. Gruppstarten innehåller totalt 19 motorer, både från ställverk 23 och 24. 
Resultatet bifogas i bilaga 4. På sida 1-2 har vi gruppstartblocket och sida 3-4 innehåller 
gruppstoppblocket. Följande procedur genomfördes för alla 19 motorerna, 231101 bilaga 5 tas 
som exempel: 
 

1. Vald i gruppstart: Motorn ska endast fungera i gruppstart om den ligger vald i 
gruppstart, detta indikeras i OUT8 utgången på C300 blocket i 231101. Utgången 
kopplas till ingången GRM19 på gruppstartblocket och är därmed den sista motorn att 
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starta. Sedan kopplas även motorn till GRM1 på gruppstoppblocket och blir alltså den 
första motorn att stanna. Allt detta för att processen ska fungera.  

2. Feedback: Om det går ström genom motorn ger motorblocket en etta på utgången 
QFB_ON. Denna utgång hos 231101 kopplas till KSM19 på gruppstart respektive 
KSM1 på motorblocket. 

3. Tidsfördröjning: Tidsfördröjningsfunktionen används för att motorerna inte ska 
starta samtidigt. Fördröjningen är tiden mellan feedbacksignalen från motorn tills den 
aktuella motorn ska starta/stoppa. Tiderna valdes densamma som de i ABB 
programmet och lades in i ingångarna TidM1-TidM19.  

4. Start/stopp-signaler: Alla utgångar i gruppstartblocket avger start pulser och 
utgångarna i gruppstoppblocket avger stopp pulser. Motorstyrningarna kopplade till 
dessa är enligt samma ordning som innan. UT_M19 knyts till en OR-grind 
tillsammans med stoppsignalen från C300 till anpassningsblockets startingång för 
motorn och på samma sätt knyts gruppstoppblockets UT_M19 till anpassningsblockets 
stoppingång. 

5. Beskrivning: Elnumret samt motorbeskrivningen skrevs in i textboxar på gruppstart 
respektive gruppstoppsidan uppradade i rätt ordning. 
 

3.3.3.2 Gruppstart inuti varje motorobjekt 

I gruppstarter innehållande motorer styrda från ställverk 02 skapas gruppstarterna i varje 
motorobjekt eftersom det blir enklast när gruppstart/stopp-signalen kommer ifrån ABB 
styrsystemet. Bilaga 1 sida 5 visar resultatet av programmeringen för 231307. Två block 
skapades, ett för gruppstart och det andra för gruppstopp. Skillnaden med det tidigare 
gruppstartobjektet är att endast en motor hanteras åt gången. Ingångar samt utgångar 
kopplades på samma sätt med skillnaden för GRPS som tar in gruppstart/stopp-signaler från 
ABB. Kontaktorsvaret skickas också till ABB styrsystemet, dock utan någon verklig koppling 
i dagsläget. I dagsläget är inte dessa parametrar bestämda så endast tillfälliga anslutningar 
görs, dessa är gulmarkerade. 
 

3.3.4 Kvutt 

”Kvutt” är en funktion som alla motorstyrningar använder sig av. Om motorns last blir för 
hög blir den utlöst tills larmet återställs. Om detta sker två gånger inom 20 minuter räcker det 
inte att återställa larmet utan man måste trycka på en blinkande ”kvutt” knapp i ställverket för 
att återställa motorn. Resultatet av ”kvutt” funktionen bifogas i bilaga 6. Följande delmoment 
utfördes för att skapa ”kvutt” objektet. 
 
 

1. Skapa objekt: När objektet för ställverk 23 skapades användes ”kvutt” objektet för 
ställverk 24 som mall för att få alla nödvändiga block. Motorobjektet fick namnet 
Kvutt_ST23. 

2. Få återställningslampan att blinka: När en motor löst ut två gånger inom 20 minuter 
fås en etta på utgången QKVUTT i anpassningsblocket Figur 24. Samtidigt skickas en 
signal till motorblocket och till Honeywell att motorn är utlöst och motorn stannar. 
Utsignalen QKVUTT kopplas från alla motorobjekten till OR-grindarna på sida 2,4 
och 5 i bilaga 6. OR-grindarna på sida 4 och 5 kopplas i sin tur in i OR-grinden på sida 
2. Detta gör att man kan se alla dessa som en enda OR-grind. Utgången på OR-grinden 
drogs sedan till ett AND-block tillsammans med en blinkfunktion. Till sist sitter ett 
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simuleringsblock med en tom utgång som i framtiden kommer kopplas till lampan i 
knappen. 

 

 
Figur 24. Anpassningsblock för ett av motorobjekten 

 
3. Återställning av ”Kvutt”: I ”kvutt” objektet sida 1 och 3 tas signalen från 

återställningsknappen in. Denna drogs genom ett simuleringsblock och knöts sedan till 
KVUT ingången på anpassningsblocken i alla motorstyrningarna. Genom att trycka på 
knappen skickas alltså en återställningssignal till alla motorerna. 

  
 

3.3.5 Bottenskrapa blektorn 

Denna motorstyrning är den mest omfattande i PLC programmeringen. I andra 
motorstyrningar är det oftast endast en motor som ska startas men i detta fall är det förutom en 
motor även åtta stycken cylindrar som ska samarbeta med varandra för att förflytta ett tandat 
stegmatahjul. Som tidigare nämnt finns det två stycken gränslägen per cylinder, det finns 
alltså totalt sexton stycken gränslägen för att kontrollera om kolven nått yttre eller inre läge. 
 
Processbeskrivningen som togs fram i teoriavsnittet följdes vid programmeringen istället för 
att följa det gamla programmet i ABB. Det nya programmet byggdes upp med hjälp av både 
funktionsblock och sekvensprogrammering. Olika tillvägagångssätt användes för respektive 
driftläge, alltså auto, hand, 4 cykel och noll. Resultatet av programmet bifogas i bilaga 7. 
Följande är tillvägagångssättet för programmering för respektive driftläge: 
 

3.3.5.1 Auto 

Bilaga 7 sida 5 och 6 innehåller utgångarna som i framtiden kommer kopplas till alla ventiler 
för att styra cylindrarna. Alla driftlägena har knytningar till denna sida. Ingångarna på 
ventilerna kommer att kopplas till simuleringsblocken. Till alla AND-blocken knöts 
signalerna från automatiksekvensen tillsammans med läge auto på knappen. Längst upp på 
sidan finns ett timerblock, insignalen till denna är kontaktorsvar från hydraulikpumpen och 
knappen i läge auto. Om någon av dessa blir falsk skickas en 2 sekunder lång puls till 
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automatiksekvens och sätter därmed sekvensen i initieringssteget. Tabell  visar vilka ventiler 
som styr respektive cylinderpar och Figur 25 visar stegmatarhjulet tillsammans med 
tillhörande cylindrar. 
 
Tabell 2. Ventilbeteckningar för  
respektive cylinderpar 

 
Figur 25. Stegmatarhjul med tillhörande cylindrar under 
blektornet 

 
I samråd med automationsingenjörer på avdelningen togs beslutet att utföra 
sekvensprogrammering för automatikläget. Den huvudsakliga anledningen till detta är att alla 
cylindrar ska utföra en förutbestämd rörelse som kontinuerligt ska återupprepas vilket gör 
sekvensprogrammering till det självklara valet för att få ett så enkelt och lättläst program som 
möjligt. Resultatet av sekvensen bifogas i bilaga 8.  
 
Initieringssteg: Menyn för initieringsblocket öppnades och de fyra tillhörande timers 
återställdes genom att sätta ingångarna för dessa till FALSE. I initieringssteget ska alla kolvar 
röra sig till det bakre läget och därför sätts alla A ventiler (kolv in) till TRUE och alla B 
ventiler (kolv ut) sätts till FALSE för att få alla ventiler i rätt läge. 
 
 

Cylinderpar Ventilbeteckning  
(A=in, B=ut) 

50_51_In V3A 
50_51_Ut V3B 
52_53_In V4A 
52_53_Ut V4B 
60_61_In V1A 
60_61_Ut V1B 
62_63_In V2A 
62_63_Ut V2B 
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Ett sekvenssteg: Steg 2 med dess övergångsvillkor tas som exempel för att ge insikt hur alla 
stegen i sekvensen är uppbyggda. I steget trycks styrcylinderparet 50_51 ut för att 
huvudcylindrarna ska hamna i rätt läge. Samtidigt sätts 50_51_In till FALSE för att vara 
säkerställa att ventilerna inte motverkar varandra. I Figur 26 visas menyn för 
övergångsvillkoret. För att sekvensen inte ska hoppa till nästa steg direkt läggs det in att 
gränslägena för kolvarna i yttre läge (S22,S26) båda måste vara sanna eller att tiden 15 
sekunder har gått. Tidsvillkor används för alla styrcylindrar eftersom gränslägena ofta inte 
fungerar för dessa. 
 

 
Figur 26. Steg 2 och dess övergångsvillkor. Menyn visar villkoret som ska vara uppfyllt för att 
övergången ska ske. 
 
Slutsteget: Det sista steget som görs innan återkopplingen är slutsteget. I detta steg läggs 
återställningar in för alla timers inför nästa programvarv. 
 

3.3.5.2 Hand 

Detta program byggdes upp med logiska kretsar eftersom endast enstaka rörelser sker. Den 
resulterande programmeringen av detta kan ses på sida 8 och 9 i bilaga 7. 
 
Knapp i hand och läge A: Grindarna byggdes upp så att om knapparna är valda både i hand 
och läge A så skickas en signal till 50_51_Ut och styrcylinderparet rör sig då till yttre läget. 
Om (gränsläge 26) eller (gränsläge 22) eller (tiden 15 sekunder gått) vet vi att styrcylindrarna 
intagit rätt plats och då skickas en signal till huvudcylindrarna 60_61_Ut och dessa rör sig till 
yttre läget. 
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Knapp i hand och läge B: Logiken för denna är uppbyggd exakt på samma sätt bara att 
knapparna ska stå i hand och läge B. Styrcylindrarna är 52_53_Ut och huvudcylindrarna är 
62_63_Ut. 
 

3.3.5.3 4 Cykel 

Vitsen med detta läge är att om massan stelnat exempelvis efter långa produktionsstopp ska 
det vara möjligt för operatörerna att rotera korset i blektornet med maximal kraft. Detta 
fungerar genom att alla huvudcylindrarna används tillsammans för att trycka runt steghjulet. 
Programmeringen för detta bifogas i bilaga 7 sida 10. 
 
Om (läge A) eller (läge B) är valda samtidigt som (4 cykel) är vald rör sig samtliga 
styrcylindrar till sina yttre lägen. När något av tillhörande yttre gränslägen aktiveras eller 
tiden 15 sekunder gått vet vi att alla styrcylindrarna nått sina positioner. Då skickas en signal 
till alla huvudcylindrar att de ska gå till sina yttre lägen och trycker därmed runt 
stegmatarhjulet.  
 

3.3.5.4 Samtliga kolvar ut 

Eftersom driftlägena Hand och 4 Cykel utför slagrörelser innebär det att kolvarna på något 
sätt måste komma tillbaka. Om knappen är vald i läge 0 samtidigt som andra knappen står i 
(hand) eller (auto) ska kolvarna röra sig tillbaka. Problemet är att läge 0 inte har någon 
koppling till styrsystemet men det löstes i programmet som bifogas i bilaga 7 sida 11. 
 
Steg 1: Först ska huvudcylindrarna röra sig till det bakre läget och det görs när följande 
villkor är uppfyllt: 
 

! ä  ∗ ! ä  ∗ + 4 =  1 
 

Steg 2: När steg 1 är utfört och huvudcylindrarna nått sina yttre lägen ska sedan 
styrcylindrarna röra sig till sina bakre lägen vilket görs när alla inre gränslägen är uppnådda. 
När villkor 2 är uppfyllt börjar kolvarna till styrcylindrarna att röra sig 
 

 1 ∗ 6 ∗ 2 ∗ 8 ∗ 4 =  2 
 

3.3.6 Sammanställt resultat PLC 

 Hydraulikpump utmatare 1 med elnumret 231307 bifogas i bilaga 1. 
 Massapump injekt silar med elnumret 231101 bifogas i bilaga 5. 
 Resultatet av ”kvutt” objektet bifogas i bilaga 6. 
 Programmet för cylindrarna till motordriften 231306 bifogas i bilaga 7. 
 Sekvensprogrammeringen för automatikläget till 231306 bifogas i bilaga 8. 
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3.4 Programmera HMI 

3.4.1 Inledning 

Det finns totalt 58 stycken motordrifter och alla dessa ska finnas med i HMI:t. Som tidigare 
nämnt är 27 av dessa motordrifter knappstyrningar och ska därför inte kunna styras ifrån 
operatörssidorna. Anledningen att ändå lägga in dessa i HMI:t är för att kunna få indikeringar 
som exempelvis larm, säkerhetsbrytare och att motorn löst ur.  
 
För att kartlägga motorstyrningarna inför HMI programmeringen användes programmet 
DOC4000. Tillvägagångssättet gick till på så sätt att en sökning gjordes på alla elnummer, 
taggar och processbilder som tillhörde respektive motorstyrning och dessa noterades. 
 

3.4.2 Skapande av alla motorobjekten samt identifieringsinformation 

Det första som gjordes var att skapa alla 58 stycken motorobjekten i programmet ”Honeywell 
Control Builder”. För att undvika att behöva skapa alla funktionsblock i objekten kopierades 
ett av motorobjekten för ställverk 24 som redan fanns i systemet. Denna användes som mall 
vid skapande av alla motorobjekten till ställverk 23 för att inte behöva skapa alla nödvändiga 
block. För att veta elnummer beskrivning, maskinnummer och vilka taggar alla objekten 
skulle ha användes bilaga 2 som innehåller information om alla motorstyrningar. Proceduren i 
bilaga 16 gjordes för att skapa samt ställa in rätt identifieringsinformation för varje 
motorobjekt, tilluft fläkten med elnumret 230409 i bilaga 9 tas som exempel i detta 
delmoment. 

3.5 Simulering 

3.5.1 PLC 

Det som i dagsläget går att simulera är bottenskrapan till blektornet med elnumret 231306. 
Detta görs inte i den verkliga PLC:n utan med hjälp av en virtuell PLC i SIMATICS PCS7. 
För att vara säker på att inte orsaka några eventuella driftstörningar i det verkliga styrsystemet 
drogs nätverkskabeln ut ur datorn. Följande delmoment utfördes för att kunna genomföra 
simuleringen:  
 

1. Skapa en virtuell PLC: En virtuell PLC skapades genom att först trycka på 
simuleringssymbolen i verktygsfältet. Då fick man upp den virtuella PLC:n som visas 
nedan i Figur 27 och där gjordes valet RUN-P alltså kör program. 

 

 
Figur 27. Virtuell PLC vald i ”run-program” 
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2. Ladda ner hårdvara: Hårdvarukonfigureringen laddades ner i den virtuella PLC:n 

för att den ska veta hur det verkliga styrsystemet är uppbyggt. Detta gjordes genom att 
gå in i hårdvarukonfigurationen för projektet och välja ”download to module”. 
 

3. Kompilera och ladda ner: Projektet kompilerades genom att öppna ett valfritt 
motorobjekt och sedan trycka på knappen för kompilering i verktygsfältet. Menyn som 
kom upp visas i Figur 28 och valen gjordes enligt figuren. Sedan laddades projektet 
ner till den virtuella PLC:n genom att trycka på knappen för nedladdning i 
verktygsfältet. Menyn för nedladdningen till PLC:n visas i Figur 29 och det enda valet 
som behövdes göra var att välja ”Entire program”. 

 

    
Figur 28. Meny för kompilering                  Figur 29. Meny för nedladdning till PLC 

 
4. Sätta programmet i testläge: När programmet kördes i den virtuella PLC:n öppnades 

motorobjektet för cylindrarna till bottenskrapan i blektornet som bifogas i bilaga 7. I 
verktygsfältet finns då bland annat de två valen ”testmode” och ”watch on” som visas 
i Figur 30. Först valdes ”testmode” för att kunna simulera objektet och sedan 
markerades alla funktionsblocken i hela programmet och ”watch on” valdes. På så sätt 
får man fram det aktuella värdet på alla in och utgångar och det går nu att simulera. 
 

  
Figur 30. Verktygsfältet med testknappen(vänster)  
och ”watch on” knappen(höger) 

 

3.5.1.1 Simuleringen 

Vid simuleringen testades alla driftlägena dels genom att styra simuleringsingångarna för 
manuell körning i bilaga 7 sida 7 men även genom att testa automatiksekvensen i bilaga 8. För 
att veta hur cylindrarna ”rör sig” övervakades utgångar till ventilerna, dessa återfinns i bilaga 
7 sida 5 och 6. Efter några småjusteringen fungerade programmet som det var tänkt. För att 
påvisa lyckad simulering tas driftläget ”4 cykel” som exempel: 
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1. Simulera knappar: I simuleringsblocken för ena knappen i läge B och andra knappen 
i driftläge auto sattes ”SIM_ON”=1 för att aktivera simuleringsingångarna. Sedan 
sattes simuleringsingångarna till ”SIM_I”=1. I Figur 31 visas blocken med de satta 
ingångarna. 
 

 
Figur 31. Simuleringsblock för simulering av  
ventilknapp läge B och driftvalsknapp läge 4 cykel 

 
2. Logik för styrcylindrar: Signalerna skickas vidare till driftsidan för 4 cykel som 

även bifogas i bilaga 7 sida 10. Figur 32 visar logiken för alla styrcylindrarna, 
utgången på AND-grinden är kopplad till styrcylindrarna alltså 50_51_Ut och 
52_53_Ut. 

 

 
Figur 32. Logiken för rörelse av styrcylindrar till yttre läge 

 
3. Logik för huvudcylindrar: Signalen från AND-blocket i Figur 32 går förutom till 

styrcylindrarna även till timerblocket i Figur 33. Utgången på OR-blocket blir 
aktiverad när tiden 15 sekunder gått eller något av gränslägena S26,S22,S28 eller S24 
aktiverats. I denna simulering var det tiden 15 sekunder som aktiverade utginalen på 
OR-blocket som i sin tur kör ut alla huvudcylindrar alltså 60_61_Ut och 62_63_Ut. 
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Figur 33. Logiken för rörelse av huvudcylindrar till yttre läge 

 
4. Signaler till ventiler: Alla cylindrarna styrs av ventiler och signalerna till dessa finns 

i bilaga 7 sida 5 och 6. För att säkerställa att rätt ventiler aktiverades så bevakades 
simuleringsblocken för alla utgångarna till ventilerna. När knapparna sattes i 4 cykel 
och läge B så aktiverades ventil V3B och V4B, styrcylindrarna rörde sig alltså till sina 
yttre lägen. När 15 sekunder av simuleringen gått aktiverades även V1B och V2B och 
därmed trycks kolvarna i huvudcylindrarna ut. I Figur 34 nedan visas när V1B 
aktiverades som då körde ut cylindrarna 60 och 61. 

 

 
Figur 34. Simulering för utgången till ventilen som utför 
60_61_Ut, ettan indikerar att ventilen är aktiverad 

 

3.5.2 HMI 

I detta steg är det dags att simulera HMI:t, alltså att det fungerar och kan kommunicera med 
PLC:n. Den ideala simuleringen skulle innebära att man laddar ner alla motordrifterna i 
Siemens S7-400 och Honeywells C300 styrsystem och testar alla funktioner. Detta går dock 
tyvärr inte eftersom det skulle innebära krockar med befintliga program som redan körs. Det 
man kan testa i denna tidpunkt däremot är att kommunikationen mellan C300 och S7-400 
fungerar. Detta görs genom att skapa testmotorobjekt i respektive styrsystem för att sedan 
bland annat testa att alla parametrar i faceplaten fungerar. Det kan exempelvis vara att om 
man trycker på start i faceplaten så ”startas” motorn i PLC:n för att sedan skicka ett svar 
tillbaka så att motorsymbolen blir grön i faceplaten. Följande procedur genomfördes för att 
kunna utföra simuleringen: 
 

1. Skapa en testmotor i PCS7: En testmotor skapades i Simatics PCS7 för att senare 
kunna laddas ner till den verkliga PLC:n. För att spara tid kopierades den gamla 
testmotorn för ställverk 24 och den döptes om till ”st23exjobb” då namnet inte har 
någon betydelse eftersom motorn endast kommer användas som en testmotor. 
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2. Fixa kommunikationen till C300: För att PLC:n ska kunna kommunicera med 
C300:n via ModbusTCP knöts cmd(kommando), ind(indikering) och LS(last) till tag 
M53 som var förutbestämd till testmotorn. Figur 35 nedan visar när indikeringen knyts 
till C300 i Simatics. 
 

 
Figur 35. Indikeringssignalen för testmotorn alltså tagg M53 knyts till C300 

 
3. Kompilering och nedladdning: Sedan kompilerades motorobjektet och laddades ner 

till den verkliga PLC:n. Figur 36 visar nedladdningsmenyn. Något som var viktigt att 
tänka på är att PLC:n alltid är i drift och att misstag kunde leda till 
produktionsstörningar i CTMP 1. Om exempelvis ”Entire program” i Figur 36 skulle 
väljas laddas hela programmet om i PLC:n och därmed skulle hela CTMP 1 stängas 
ner. För att inte orsaka ett produktionsstopp valdes ”changes only” som innebär att 
endast förändringar i programmet laddas ner till PLC:n vilket i detta fall var 
testmotorn. 

 

 
Figur 36. Meny för nedladdning till Siemens S7-400 

 
4. Skapa testmotor i HMI: När motorobjektet var färdigställt och nedladdat i PLC:n var 

det dags att även skapa testmotorn i HMI:t. Detta gjordes i ”Honeywell Control 
Builder” på samma sätt som en vanlig motorstyrning skapades med skillnaden att 
testmotorn för ställverk 24 användes som mall för den nya testmotorn. 
Testmotorobjektet döptes till 23testmotor. 
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5. Lägga in C300 adresser: För att C300 ska kunna kommunicera med PLC:n måste 
C300 adresserna läggas in i ”Honeywell Control Builder”. Parametrarna hanteras inte 
på samma sätt som i PCS7. I Honeywell finns det istället speciella 
motorstyrningsblock som har hand om alla in och ut parametrar. Dessa block fanns 
redan uppbyggda och alla adresser var redan färdigknutna till blocket. Varje block 
innehåller 120 adresser och blocken ligger samlade i ett objekt i Honeywell. För att 
testmotorn ska fungera måste den knytas till rätt adress i motorstyrningsblocket. Den 
första C300 adressen är 501 och testmotorns adresser är 657, 658 och 659. Eftersom 
varje motorstyrningsblock har 120 adresser innehåller första blocket 501-620. 
Adresserna ligger alltså i andra blocket och blir enligt följande: 

 
657 620 = 37  
658 620 = 38  
659 620 = 39  

 
I Figur 37 nedan visas delen av motorstyrningsblocket som innehåller de aktuella 
adresserna. 

 

 
Figur 37. Del av motorstyrningsblocket med de aktuella adresserna 

 
När adresserna var kända lades de in i testmotorobjektet. Figur 38 visar när 
cmd(kommando) läggs in, markeringarna på figuren visar att det är adress 37 i block 2 
som läggs in. Även ind(indikering) och LS(last) knöts in i motorstyrningen. 

 
Figur 38. C300 adress till kommandosignal för testmotorn 

 
6. Parametrar på faceplaten: Eftersom det i testet ingår att testa alla parametrarna som 

kan visas i faceplaten sätts alla till ON i parameterblocket. 
 

7. Nedladdning till C300: Till sist laddades motorstyrningen ner till den verkliga C300. 
Detta gjorde genom att trycka på den gröna nedladdningspilen i menyn som visas i 
Figur 39. 
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Figur 39. Verktygsfält i "Honeywell Controll Builder" 

 
8. Skapa operatörssida: När motorobjekten var färdigställda i både PLC:n och C300:n 

var det dags att skapa en testsida med motorsymboler som skulle kunna styras i 
”Honeywell Experion”. Testsidan skapades med programmet ”Honeywell HMIWeb 
Display Builder”. Alla symboltyper av intresse skapades på testsidan, dessa var skruv, 
pump, motor och fläktsymboler. Förutom symbolerna gjordes även en motorstartflik 
samt en översiktflik vilka visas i Figur 43. Resultatet av symbolerna på testsidan kan 
ses i Figur 40.  

 

 
Figur 40. Testsidan med symboler för skruv, pump, motor och fläkt. 

3.5.2.1 Simuleringen 

Vid den faktiska simuleringen testades först alla funktioner som finns på faceplaten i Figur 41 
samt motorstarten och översikten i Figur 43. Dessa funktioner inkluderar Start/stopp, 
Auto/Hand, Grupp/Manuell och avställd/ej avställd. Därefter testades indikeringarna för alla 
dessa funktioner men även att last, larm och förreglingar fungerar. Resultatet blev att allt 
fungerade som det var tänkt. Bevakade hela tiden allt som hände i PLC:n. Några exempel av 
resultatet är följande: 
 

 Valdes start fick man en startsignal i PLC:n som i sin tur skickade tillbaka ett svar till 
C300 vilket gjorde att motorsymbolerna blev gröna, se Figur 41, . Faceplate
 Figur 42 och Figur 43. 

 Sattes motorn i avställt läge fås en förregling i PLC:n som gör att motorn inte går att 
starta, inget svar skickas tillbaka till C300 eftersom den själv känner när den är 
avställd. 

 Om motorn sätts i lokalt läge går den endast att styra lokalt, alltså via knappar och inte 
genom att trycka på start i faceplaten. 
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Figur 41. Faceplate Figur 42. Testsidan med alla symboler aktiverade 
 

 
Figur 43. Motorstart samt översiktsflik med indikering att motorn är påslagen 
 

3.5.3 Sammanfattning av simulering 

Simuleringen utförde först genom att simulera bottenskrapan i blektornet med elnumret 
231306 i en virtuell PLC. Efter diverse åtgärder fungerade programmet som det var tänkt och 
ett önskat resultat av cylinderrörelser uppnåddes vid respektive driftläge. 
 
I fallet med simuleringen av HMI simulerades ingen av de skapade motorstyrningarna utan 
endast en testmotor. Eftersom denna hade ett unikt namn som skiljde sig från de nuvarande 
motorstyrningarna i både Siemens S7-400 och C300 laddades testmotorobjektet ner i båda 
enheterna. Alla funktioner och indikeringar testades och ett fullt fungerande system påvisades 
och inga åtgärder behövde vidtas. 
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3.6 PROFINET som överföringsmedia 

Resultatet av litteraturstudien om PROFINET är att det finns ett värde av att gå över från I/O 
till PROFINET, detta argument grundar sig i informationen som tagits fram och analyserats i 
litteraturstudien. Konsekvenser av övergången till PROFINET är följande: 
 

 Minskad installationskostnad: Mindre kablar behöver kopplas om man jämför 
implementering av PROFINET och I/O. Dock måste alla gamla I/O kablar rivas vilket 
innebär extrakostnader. 

 
 Störningsskydd med en dubbelskärmad partvinnad kabel: Eftersom PROFINET i 

ställverk 24 fungerar med alla störningar vet vi också att PROFINET i ställverk 23 
kommer att fungera under förutsättning att ställverket blir av samma typ. 
 

 Funktioner för feldiagnostik för att säkerställa dataöverföringen: Säkrare 
dataöverföring mellan motorgrupp och styrsystem fås. 
 

 Förenklat underhåll och enklare att utöka systemet: Om en ny motorgrupp ska 
anslutas behöver endast en PROFINET kabel anslutas till närmaste switch till skillnad 
mot I/O där kablar för bland annat start/stopp, säkerhetsbrytare och kontaktorsvar 
behöver anslutas. 

 
 Inköpskostnad för PROFINET uppstår: Det uppstår självklart en kostnad att 

implementera PROFINET vilket troligtvis blir densamma som för ställverk 24, denna 
kostnad är tyvärr okänd.  

 
Olika nätverkstopologier har gåtts igenom men det troligaste resultatet är att ställverk 23 får 
samma nätverkstopologi som ställverk 24 alltså trädtopologin som visas i Figur 44. Alla 
facken har då egna switchar dit tillhörande motorgrupper är kopplade. Fackens switchar har 
sedan individuella anslutningar till en huvudswitch som i sin tur har en PROFINET kabel till 
styrsystemet. Installationen blir enkel och trädtopologin underlättar vid eventuella 
felsökningar då systemet är uppbyggt i flera delar. 
 

 
Figur 44. Nätverkstopologin för ställverk 24 och systemet för ställverk 23 kommer med 
största sannolikhet bli uppbyggd enligt denna. 
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4 Diskussion 

En förprojektering av ställverksbytet har genomförts med lyckade simuleringar. Alla 58 
motorstyrningarna har skapats i PLC:n och HMI:t vilket gör att syftet med examensarbetet är 
uppnått. I examensarbetets början fick jag till en början totalt 31 stycken motorstyrningar men 
eftersom jag jobbade heldagar med arbetet lyckades jag bli klar med dessa i mitten av 
projektet. Då fick jag 27 stycken nya motorstyrningar som skiljer sig från de andra eftersom 
de inte styrs ifrån kontrollrummet utan från knappar i lokalen. Anledningen att jag inte fick 
dessa i början berodde på att företaget trodde att det skulle bli för omfattande att göra alla men 
jag lyckades hinna inom den givna tidsramen.  
 
Resultatet av programmeringen för alla 58 stycken motorstyrningarna bifogades inte i 
rapporten eftersom det skulle bli en alldeles för omfattande dokumentation. Många av 
motorobjekten är också väldigt lika varandra vilket gör att stora delar av programmeringen 
blir ointressant för bedömmaren i fråga. Dessa anledningar ledde till att beslutet togs att 
endast bifoga och presentera resultatet för de mest unika motorstyrningarna i PLC:n och 
HMI:t.  
 
Simulering gjordes på den mest komplicerade motorstyrningen ”hydraulikpump skrapa 
blektorn” i en virtuell PLC. Simulering av en testmotor gjordes även i den verkliga PLC:n och 
i C300:n. Det slutgiltiga resultatet var att allt fungerade som det var tänkt men något som är 
viktigt att tänka på är att resterande motorstyrningar inte har simulerats så det finns inte några 
garantier på att dessa kommer att fungera som tänkt. Det finns risk för att felsökningar 
kommer behöva göras vid driftsättningen av nya ställverket men förhoppningen är självklart 
att allt fungerar som det är tänkt. 
 
Något som kan vara värt att nämna är att ungefär vid projektets mitt kom projektgruppen som 
ansvarar för ställverksbytet med andra namn på vissa av motorstyrningarna för att de skulle få 
samma namn i alla datorsystem. Detta behandlas inte tidigare i rapporten men jag fick i alla 
fall uppgiften att ändra till de rätta namnen i både ”Siemens PCS7” och ”Honeywell Control 
Builder”. En nackdel med att företaget inte köpt det verkliga ställverket är att underlaget för 
de rätta ställverksnumren inte finns i dagsläget vilket gör att ställverksnumren som jag har 
skrivit in i alla motorobjekten kommer att behövas bytas ut när underlaget för detta kommer.  
 
Många av bilagorna var krångliga att få fram i de programmen som användes. Om man 
exempelvis ville presentera resultatet av ett motorobjekt behövde man först skriva ut all 
programmering till pappersform för att sedan skanna in dem och därmed skapa en pdf fil. 
Någon som skulle underlättat avsevärt är om det gick att välja ”print as pdf” direkt som ett 
utskrivningsalternativ. 
 
Vid tagning av bilder i ställverken var det viktigt att ha blixten avstängd. Detta eftersom det 
finns ljusdetektorer på ställverken som vid en detektering av el blixtrar stänger av det berörda 
ställverket med ett produktionsstopp som följd. Ljusblixten från kameran kan misstas för att 
vara en el blixt. 
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4.1 PLC 

När man skapade motorobjekten var det väldigt omständigt att lägga in 
identifieringsinformationen i alla motorobjekten. Man behövde skriva namn, platsnummer 
och elnummer på flera ställen. Det skulle underlättat avsevärt om det fanns någon form av 
integrerad funktion i programmet som sköter detta för att spara tid med tanke på att det i detta 
fall var hela 58 stycken motorstyrningar. 
 
En begränsning i SIMATIC PCS7 var att när man kopplade en parameter till en ingång på ett 
funktionsblock så satt programmet parametern på det ställe den tyckte passa bäst i listan med 
parametrar längst till vänster på sidan och drog sedan kopplingen själv. Problemet med detta 
var att det inte gick att flytta parametrarna upp eller ner vilket gjorde att det vid många 
parametrar inte blev särskilt snyggt eftersom en massa kopplingar korsade varandra. Om man 
kunde flytta parametrarna själv skulle det bli mer lättläst och lättförståeligt. 
 
 

4.1.1 Blektornet 

Den mest unika och komplicerade motorstyrningen var hydraulikpump skrapa blektorn med 
elnumret 231306. Mycket tid fick tillägnas till att analysera det gamla programmet i ABB. 
Programmet var helt uppbyggt i funktionsblocksprogrammering och var därför väldigt 
svårläst, inte bara för mig utan även för erfarna ingenjörer på avdelningen. Beslutet togs då att 
lägga det gamla programmet åt sidan och istället fokusera på att skapa en processbeskrivning 
av respektive driftläge för bottenskrapan i blektornet. Denna beskrivning finns i kapitel 3.2.3 
och följdes vid programmeringen. 
 
Knappdrifterna för motorstyrningen vilka innefattar driftlägena hand och 4 cykel används 
väldigt sällan då det vid samtal med olika operatörer konstaterades att få visste att 
funktionerna fanns och ännu färre hade använt sig av dessa funktioner. Även om knapparna 
sällan används så behövs funktionerna för att man exempelvis ska kunna kö loss stelnad 
massa efter ett stopp. 

4.2 HMI 

Som det nämndes gick mycket tid till att skriva in namn, platsnummer och elnummer i PLC:n. 
Detta var också fallet i skapande av motorobjekten i ”Honeywell Control Builder”.  
 
En begränsning i HMI:t är att när man lägger in förreglingar i faceplaten går det endast att ha 
totalt fyra stycken om man bortser från drift/start-förreglingar. I vissa fall fanns fem eller fler 
förreglingar vilket gjorde att man i PLC:n behövde slå ihop två stycken förreglingar i en OR-
grind. Nackdelen när man gör på detta sätt är att när man får ett förreglingslarm finns det risk 
att man inte vet vad den är förreglad av när man kollar i faceplaten. Man kan exempelvis få 
fram texten: 231303 eller 231304 EJ DRIFT. Detta är en nackdel i HMI:t då vissa av 
motorstyrningarna har fler än fyra förreglingar. 
 



Björn Runesson Förprojektering inför byte av styrsystem 

 

44 

4.3 PROFINET 

Jag anser att syftet med undersökningen av PROFINET har uppnåtts eftersom studien av 
tillgänglig litteratur har gett en inblick i vilka konsekvenser som fås vid en övergång samt att 
det finns ett värde att gå över till PROFINET. Olika metoder i form av nätverkstopologier har 
också presenteras även om det nya ställverk 23 troligtvis kommer att få samma topologi som 
ställverk 24 alltså en trädtopologi. 
 
Det finns flera faktorer att väga in vid ett eventuellt beslut att gå över från I/O till fältbussar. 
Thomesse presenterar följande argument: “A fieldbus solution must not be more expensive 
than a classical one, and performances or quality of service must be improved” (“En lösning 
med fältbussar borde inte vara dyrare än en klassisk lösning, prestanda eller signalkvalitén 
måste förbättras”) [9]. Man kan fråga sig hur stor vikt som man kan lägga på ett argument 
som är över femton år gammalt inom ett område där tekniken ständigt utvecklas. Även om 
tekniken har förändrats i detta fall så har inte argumentet mindre validitet eftersom priset, 
prestandan och kvalitén i stort sett alltid är faktorer man måste ta hänsyn till vid olika 
investeringar. 
 

4.4 Fortsatt arbete 

Även om en stor del av förprojekteringen inför styrsystemsbyte har gjorts finns det 
förhållandevis många arbetsuppgifter kvar som inte kunna utförts vilket beror på att 
ställverket inte har köpts in och av den anledningen fattas en stor del av underlagen som 
exempelvis de rätta ställverksnumren samt kopplingar till in/ut gångar. I detta kapitel kommer 
det fortsatta arbetet som krävs inför ställverksbytet att behandlas. 
 
I dagsläget finns inte de rätta ställvärksnumren vilket beror på att en extern konsult ska 
komma och bestämma den optimala ordningen för dessa så att kabelvägarna blir så bra som 
möjligt. Någon gång i en inte alltför avlägsen framtid ska alltså de riktiga elnumren läggas in 
för alla 58 stycken motorstyrningarna, detta inkluderar motorobjekt i både ”SIMATICS 
PCS7” och ”Honeywell Control Builder”. Rätt elnummer måste också kopplas till symbolerna 
som skapades på alla operatörsbilderna i programmet ”Honeywell HMIWEB display builder”. 
Enligt personliga erfarenheter borde detta ta några arbetsdagar för en ingenjör. 
 
I ett senare skede kommer det också bli aktuellt att konfigurera alla simocoders som ska sitta i 
varje motorgrupp. Dessa är som tidigare nämnt ”hjärnan” i varje motorgrupp och deras 
huvudsakliga arbetsuppgift är att hantera PROFINET kommunikationen. Konfigureringen 
består bland annat av att ställa in rätt IP adress och intervallet för strömmätning som 
simocodern är dimensionerad för. Detta kommer att göras i programmet ”SIMOCODE ES”. 
 
Logiken för olika funktioner på operatörsbilderna kommer att läggas in i respektive 
motorgrupp. Några exempel på detta kan vara nivåvisningar och driftindikeringar i form av 
statuslampor som blir gröna vid drift. 
 
I dagsläget finns inte kopplingarna till alla in och utgångar vilket gör att endast tillfälliga 
anslutningar kunde göras i programmet ”SIMATICS PCS7”. Exempel på dessa in/ut gångar är 
temperaturvakter, varvtalsvakter och alla knappar. I framtiden när underlaget för 
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anslutningarna är färdigställt kommer alla dessa anslutningar att kopplas till sina tillhörande 
motorobjekt i ”SIMATICS PCS7”. 
 
Ställverksbytet ska som tidigare nämnt utföras vecka 42 och det är viktigt bytet sker så fort 
som möjligt för att undvika onödiga stilleståndstider. Därför måste hela förprojekteringen 
inför ställverksbytet vara slutförd. Dock finns saker som endast går att utföra vid själva bytet. 
De nya motorobjekten skapade i ”SIMATICS PCS7” och ”Honeywell Control Builder” kan 
inte laddas ner i dagsläget utan det måste göras vid ställverksbytet eftersom elnumren skulle 
krocka med varandra i styrsystemet. Även om elnumren skulle vara olika är det ändå bäst att 
vänta med nedladdningen till styrsystemet eftersom många av dessa skulle larma på grund av 
vissa kopplingar som inte existerar i dagsläget. Något mer som endast kan göras vid 
ställverksbytet är att byta ut nuvarande operatörsbilder mot de nyskapade i ”Honeywell 
Experion” servern. 
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5 Slutsatser 

Examensarbetet blev väldigt omfattande eftersom det var totalt 58 motordrifter som skulle 
programmeras i PLC:n och C300 kontrollern. Tidsplanen för arbetet och rapporten har trots 
de omfattande arbetsuppgifterna kunnat hållas. Även om programmeringen inte kunnat testas 
i en verklig miljö så har simuleringen påvisat önskade funktioner för den mest komplexa 
motorstyrningen hydraulikpump skrapa blektorn. Indikeringar och kommandon i HMI:t har 
visat sig fungera i simuleringar av en testmotor.  
 
Syftet med examensarbetet har uppnåtts eftersom en förprojektering av ställverksbytet har 
genomförts med lyckade simuleringar. Alla forskningsfrågor har besvarats och en teoretisk 
grund har lagts fram för övergången till PROFINET där resultatet är att det finns ett värde i att 
gå över till PROFINET. 
 
Även om det i diskussionen framgår att det finns fortsatt arbete som måste utföras inför 
ställverksbytet har allt som kan göras i dagsläget slutförts vilket också är den största delen av 
förprojekteringen. Företaget har gjort stora besparingar på arbetet jag utfört i och med att de 
inte behöver anlita någon konsult eller tynga egen personal med extra arbetsuppgifter. 
Examensarbetet har varit väldigt intressant och lärorikt. Skulle gärna vilja utföra liknande 
arbetsuppgifter i framtiden. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1, sida 1 (231307 PLC) 
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Bilaga 1, sida 2 (231307 PLC) 
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Bilaga 1, sida 3 (231307 PLC) 
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Bilaga 1, sida 4 (231307 PLC) 
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Bilaga 1, sida 5 (231307 PLC) 
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Bilaga 2 (Lista av motorstyrningarna) 

Elnummer   BENÄMNING Sys. Pos. 
  

FO-230407   KYLFLÄKT REJEKTRAFFINÖR FO-12-15-04 
  
  

FO-230408   FLÄKT HYDRAULRUM BLEKTORN FO-12-02-46 
  
  

FO-230409   TILLUFTSFLÄKT FLÄKTKAMMARE FO-12-02-05 
  
  

FO-230601   SÅLL FLISTVÄTT FO-12-10-02 
  

FO-230602   SKRAPTRANSPORTÖR FLISTVÄTT   FO-12-10-01 
  
  

FO-230604   VENTILATIONSFLÄKT VÅN 1 FO-12-02-13 
  

FO-230605   VENTILATIONSFLÄKT RAFFINÖR 1 FO-12-02-14 
  
  

FO-230606   VENTILATIONSFLÄKT RAFFINÖR 2 FO-12-02-15 
  
  

FO-230607   VENTILATIONSFLÄKT RAFFINÖR 3 FO-12-02-16 
  
  

FO-230608   HOPSAMLINGSSKRUV RAFFINÖR 3 FO-12-13-01 
  
  

FO-230701   CIRKULATIONSPUMP FLISTVÄTT FO-12-00-01 
  
  

FO-230702   OMRÖRARE MASSAKAR  FO-12-13-21 
  
  

FO-230801   HYDRAULPUMP DOSERSKRUV RAFFINÖR 1 FO-12-06-13 
  
  

FO-230802   STÄLLMOTOR DOSERSKRUV RAFFINÖR 1 FO-12-13-09 
  
  

FO-230803   LÅGTRYCKSKIK RAFFINÖR 1 FO-12-13-12 
  
  

FO-230804   SKRUV FÖRVÄRMARE RAFFINÖR 1 FO-12-13-15 
  
  

FO-230805   INMATARE  RAFFINÖR 1 FO-12-15-11 
  
  

FO-230806   VACUUMFLÄKT RAFFINÖR 1-3 FO-12-02-41 
  
  



Björn Runesson Förprojektering inför byte av styrsystem 

 

54 

FO-230807   SMÖRJOLJEPUMP RAFFINÖR 1 FO-12-10-27 
  
  

FO-230808   HYDRAULPUMP 1  RAFFINÖR 1  FO-12-06-18 
  
  

FO-230809   VACUUMFLÄKT RAFFINÖR 1 FO-12-15-01 
  
  

FO-230901   HYDRAULPUMP 2  RAFFINÖR 2 FO-12-06-14 
  
  

FO-230902   STÄLLMOTOR DOSERSKRUV RAFFINÖR 2 FO-12-13-10 
  
  

FO-230903   LÅGTRYCKSKIK RAFFINÖR 2 FO-12-13-13 
  
  

FO-230904   SKRUV FÖRVÄRMARE RAFFINÖR 2 FO-12-13-16 
  
  

FO-230905   INMATARE RAFFINÖR 2 FO-12-15-12 
  
  

FO-230907   SMÖRJOLJEPUMP RAFFINÖR 2 FO-12-10-30 
  
  

FO-230908   HYDRAULPUMP RAFFINÖR 2 FO-12-06-21 
  
  

FO-230909   VACUUMFLÄKT RAFFINÖR 2 FO-12-15-02 
  
  

FO-231001   MASSAPUMP REJEKTMASSAPRESS FO-12-00-03 
  
  

FO-231004   BAKVATTENPUMP FIBERÅTERVINNING FO-12-00-21 
  
  

FO-231005   UTSUGNINGSFLÄKT SKRUBBER FO-12-02-01 
  
  

FO-231006   OMRÖRARE REJEKTMASSAKAR FO-12-13-22 
  
  

FO-231007   SKRUVTRANSPORTÖR EFTER UTJÄMNINGS FICKA 1 FO-12-13-07 
  
  

FO-231008   SKRUVTRANSPORTÖR FÖRE RAFFINÖRER FO-12-13-08 
  
  

FO-231009   PLUGGSKRUV RAFFINÖR 3 FO-12-13-02 
  
  

FO-231101   MASSAPUMP INJEKT  SILAR FO-12-00-02 
  
  

FO-231102   MASSAPUMP VR-STEG 1 FO-12-00-04 



Björn Runesson Förprojektering inför byte av styrsystem 

 

55 

  
  

FO-231103   MASSAPUMP VR-STEG 1 FO-12-00-05 
  
  

FO-231104   MASSAPUMP VR-STEG 1 FO-12-00-06 
  
  

FO-231106   MASSAPUMP FRÅN TORN 3 FO-12-00-18 
  
  

FO-231201   HYDRAULPUMP DOSERSKRUV RAFFINÖR 3 FO-12-06-15 
  
  

FO-231202   STÄLLMOTOR DOSERSKRUV RAFFINÖR 3 FO-12-13-11 
  
  

FO-231203   LÅGTRYCKSKIK RAFFINÖR 3 FO-12-13-14 
  
  

FO-231204   SKRUV FÖRVÄRMARE RAFFINÖR 3 FO-12-13-17 
  
  

FO-231205   INMATARE RAFFINÖR 3 FO-12-15-13 
  
  

FO-231207   SMÖROLJEPUMP RAFFINÖR 3 FO-12-10-35 
  
  

FO-231208   HYDRAULOLJEPUMP RAFFINÖR 3 FO-12-06-24 
  
  

FO-231209   VACUUMFLÄKT RAFFINÖR 3 FO-12-15-03 
  
  

FO-231301   PUMP MASSAKAR 1          FO-12-00-20 
   

FO-231302   PUMP MASSAKAR 2          FO-12-00-22 
   

FO-231303   PUMP MASSAKAR 3          FO-12-00-23 
  

FO-231304   PUMP MK4 TILL TORN 3   FO-12-00-24 
  

FO-231305   SKRUVLIFT BLEKTORN FO-12-13-46 
  

FO-231306   HYDRAULPUMP SKRAPA BLEKTORN FO-12-06-35 
  

FO-231307   HYDRAULPUMP UTMATARE BLEKTORN FO-12-06-31 
  

FO-231308   HYDRAULPUMP UTMATARE 2 BLEKTORN FO-12-06-32 
  

FO-231309   PUMP BAKVATTENKAR 1      FO-12-00-25 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4, sida 1 (Gruppstart) 
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Bilaga 4, sida 2 (Gruppstart) 
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Bilaga 5, sida 1 (231101 PLC) 
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Bilaga 5, sida 2 (231101 PLC) 
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Bilaga 5, sida 3 (231101 PLC) 
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Bilaga 6, sida 1 (Kvutt) 
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Bilaga 6, sida 2 (Kvutt) 
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Bilaga 6, sida 3 (Kvutt) 
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Bilaga 6, sida 4 (Kvutt) 
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Bilaga 6, sida 5 (Kvutt) 

  



Björn Runesson Förprojektering inför byte av styrsystem 

 

67 

Bilaga 7, sida 1 (231306 cylindrar) 
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Bilaga 7, sida 2 (231306 cylindrar) 

  



Björn Runesson Förprojektering inför byte av styrsystem 

 

69 

Bilaga 7, sida 3 (231306 cylindrar) 
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Bilaga 7, sida 4 (231306 cylindrar) 
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Bilaga 7, sida 5 (231306 cylindrar) 
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Bilaga 7, sida 6 (231306 cylindrar) 
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Bilaga 7, sida 7 (231306 cylindrar) 
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Bilaga 7, sida 8 (231306 cylindrar) 
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Bilaga 7, sida 9 (231306 cylindrar) 
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Bilaga 7, sida 10 (231306 cylindrar) 
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Bilaga 7, sida 11 (231306 cylindrar) 
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Bilaga 7, sida 12 (231306 cylindrar) 
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Bilaga 8 (231306 auto) 
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Bilaga 9, sida 1 (230409 HMI) 
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Bilaga 9, sida 2 (230409 HMI)  
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Bilaga 9, sida 3 (230409 HMI) 
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Bilaga 10, sida 1 (231307 HMI) 
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Bilaga 10, sida 2 (231307 HMI) 
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Bilaga 10, sida 3 (231307 HMI) 
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Bilaga 11, (Symbolsida) 
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Bilaga 12 (Operatörsbild) 
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Bilaga 13 (Översikt motorstart) 
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Bilaga 14 (Motorstart) 
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Bilaga 15 (Genomförande för att skapa alla motorstyrningar i PLC) 

1. Skapande av motorobjektet: Det första motorobjektet skapades genom att kopiera 
mallen. I detta motorobjekt skrevs mina initialer ”BR” så att man kan söka upp mig 
vid eventuella frågor. Sedan skapades alla efterföljande motorobjekt genom kopiering 
av föregående objekt. 
 

2. Lägga in beskrivningar: Motornamnen, platsnumren och elnumren lades in i 
motorobjektet. Detta var väldigt tidskrävande eftersom alla dessa behövdes läggas in 
på flera ställen i varje motorobjekt vilket tas upp ytterligare i diskussionsdelen av 
rapporten. Började med att högerklicka på motorobjektet och välja ”object properties”. 
Menyn visas i Figur 45, där skrev elnummer, platsnummer samt motornamnet för att 
enkelt kunna lokalisera motorn i listan med alla motorstyrningar. 

 

 
Figur 45. Menyn ”Object properties” för motorobjektet 231307 

 
All denna identifieringsinformation togs från bilaga 2 som är en samling av alla 
motorer i ställverk 23. Sedan öppnades motorobjektet och textboxarna i bilaga 1 sida 1 
redigerades. Rätt identifieringsinformation skrevs alltså in. Figur 46 nedan visar 
textboxarna från bilagan. Det gamla elnumret är identiskt med det nya vilket beror på 
att man i framtiden kommer uppdatera alla elnummer. Den högra textboxen innehåller 
information om vad för slags process motorn hanterar som i detta fall är vatten och 
massa. Om motorn inte ligger i gruppstart ska denna information framgå här. 
 

 
Figur 46. Textboxar i motorobjektet med identifieringsinformation 

 
Motorns namn och platsnummer skrevs in i motorblocket. Högerklickade på 
motorblocket och valde ”object properties”. Figur 47 visar detta. Platsnumret 
behövdes förutom på ”object properties” även läggas in i ingången på motorblocket 
med benämningen ”utility” se      Figur 48. Anledningen att lägga in denna 
information är för att få rätt lokaliseringsinformation vid larm. 
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Figur 47. “Object properties” för motorblocket     Figur 48. En av ingångarna i                                  

          motorblocket 
 

3. Nominell ström: Den nominella strömmen är den maximala strömmen genom 
motorn. Momentet som motoraxeln utövar går under namnet last på faceplaten och 
visningen av lasten är procentuell. Lasten och strömmen som går igenom motorn är 
proportionella med varandra vilket gör att man använder strömmen som indikation på 
hur stor den nuvarande lasten är. Eftersom varje motor är unik måste man ställa in den 
nominella strömmen för varje motor. Motorblocket i PCS7 tar emot ett procentuellt 
värde av strömmen från simocodern och använder den nominella strömmen för att 
räkna fram strömmen i ampere. Den nominella strömmen för 231307 är 74 Ampere 
och Figur 49 visar när denna har skrivits in i motorblocket. 
 

 
Figur 49. Inställning av den nominella strömmen 

 
4. Förreglingar: De flesta motorstyrningarna är förreglade av någonting i mjukvaran. 

Vissa av motorerna har inga förreglingar samtidigt som andra har upp till sex 
förreglingar. I de flesta fallen är motorerna förreglade av nästföljande motor i 
processen. Hydraulpump utmatare 1 blektorn har totalt fem stycken förreglingar. 
Ingångarna för dessa visas i Figur 50. Startförregling 9 och driftförregling 10 är inte 
intressanta i mitt fall då de inte används för någon av motorerna. En nolla på någon av 
ingångarna aktiverar en förregling. 
 

 
Figur 50. Del av motorblocket med ingångarna för alla förreglingar 

 
För att få information om vad alla olika motorerna är förreglade av görs en 
genomgång av ABB programmet. Om vi återigen tar 231307 som exempel bifogas 
ABB programmet i bilaga 3. Denna motorstyrning har totalt sju stycken förreglingar 
som är kopplade enligt Tabell . 
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Tabell 3. Förreglingar för Hydraulpump utmatare 1 blektorn 
Förregling Motorblock C300 block 
Temperaturvakt LOCK_1 IN10 
Nivåvakt LOCK_2 IN11 
Varvtalsvakt LOCK_3 IN12 
Oljetryck 
021408 kontaktorsvar 
021402 kontaktorsvar 

LOCK_4 IN13 

Avställd LOCK_5 Ej ansluten 
 
Förreglingarna i PCS7 ligger samlade på sida 3 i bilaga 1 med undantaget för avställt 
läge som aktiveras av att en signal skickas från C300 blocket, OUT 9 till LOCK_5 på 
motorblocket. Signalen inverteras i motorblocket eftersom en etta indikerar avställt 
läge samtidigt som en nolla krävs för att aktivera förreglingen. På sida 3 bilaga 1 finns 
flera gulmarkerade parametrar. Dessa är bara tillfälliga anslutningar och är alltså inte 
verkliga kopplingar, detta eftersom de riktiga parametrarna inte är bestämda i 
dagsläget. Till givarna finns även simuleringsblock kopplade för eventuella 
felsökningar i framtiden. Anledningen till att förregling 4 innehåller tre stycken 
parametrar beror på att man i faceplaten i ”Honeywell Experion” endast kan visa 
maximalt fyra förreglingar. 
 
För att förreglingarna ska skickas vidare till C300 kontrollern och visas på faceplaten 
krävs det att man drar in dessa i C300 blocket, förreglingsingångarna i blocket visas 
nedan i Figur 52. Vi behöver inte knyta förreglingen för avställt läge eftersom denna 
logik redan finns i ”Honeywell Control Builder”. Figur 51 visar hur förreglingarna är 
kopplade. 
 

 
Figur 52. Del av C300 blocket med alla förreglingsingångar  

 
5. Upprätta kommunikationen: För att PLC:n ska kunna kommunicera med C300 via 

ModbusTCP knöts cmd(kommando), ind(indikering) och LS(last) till rätt C300 tagg. 
Varje motorstyrning har blivit tilldelade individuella taggnamn. Figur 53 nedan visar 
när kommandosignalen knyts till C300 för motorstyrningen 231307. 

 

 
Figur 53. Kommandosignalen för motorobjektet 231307 alltså Tagg M81 knyts till 
C300 
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Bilaga 16 (Genomförande för att skapa alla motorobjekt i HMI) 

1. Skapa motorobjekt: Den första motordriften skapades genom att kopiera 
motordriften från ställverk 24. Sedan skapades varje efterföljande motordrift genom 
att kopiera den föregående. Vid kopiering fick man fram följande fönster med 
”Source” som är namnet på motorblocket innan, under flikarna ”Destination” skrivs 
namnet på nya motordriften. 

 

 
Figur 54. Skapande av nya motorobjektet genom kopiering av föregående motorobjekt 

 
2. Objektmeny: Sedan högerklickade man på det aktuella objektet och gick in på 

”moduleproperties” för att skriva in beskrivningen som i detta fall var en Tilluft fläkt. 
Maskinnumret skrev också in, i detta fall 12-02-05.  
 

 
Figur 55. "Moduleproperties" för motorobjektet 

 
3. Objektbeskrivning: Motorobjektet öppnades och längst upp till vänster i objektet 

skrevs elnumret. Bredvid elnumret skrevs motorbeskrivningen återigen. Nedan i Figur 
56 visas den för tillufts fläkt. 
 

 
Figur 56. Elnummer med beskrivning som återfinns längst upp i motorobjektets 
vänstra hörn 

 
4. Block för larm och last: I blocket som hanterar larmen för motorn i Figur 57 skrevs 

maskinnumret in tillsammans med beskrivningen av motorn. Motorbeskrivningen 
lades sedan in i lastblocket som kan ses i med menyn               Figur 58 nedan. 
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Figur 57. Block för larm med menyn               Figur 58. Block för last och dess meny 

 

7.1.1 Egenskaper hos faceplaten 

I detta delmoment gör man inställningar av faceplaten hos alla motorstyrningarna. Detta görs i 
motorobjekten som skapades i ”Honeywell Control Builder”, det finns speciella block som är 
sammanknutna med respektive faceplate. För att ge en insikt i hela processen tas 
hydraulikpumpen till utmatare 1 i blektornet med elnummer 231307 upp som exempel. 
Resultatet av motorobjektet bifogas i bilaga 10. 
 

1. Lägga in texter till förreglingar: I detta steg skriver man in texten för alla 
förreglingar som ska visas i faceplaten. Det är viktigt att man skriver in förreglingarna 
i samma ordning som man kopplade förreglingarna i C300 blocket i PLC 
programmeringen för att får rätt indikering. Nedan i Figur 59 visas förreglingsblocket 
för 231307 alltså hydraulikpumpen till utmatare 1 i blektornet. Denna hydraulikpump 
har många förreglingar om man jämför med andra motorstyrningar. Detta eftersom det 
är en hydraulikpump där mycket kan gå fel. Det finns förregling för temperatur(F1), 
nivå(F2) och varvtalsvakt(F3). Förregling fyra är inte bara en förregling för oljetryck 
utan även 021408 EJ DRIFT. Detta eftersom motorn har fem förreglingar men 
faceplaten kan endast visa fyra om man bortser från start/drift- förreglingarna. Denna 
begränsning tas upp ytterligare i diskussionsdelen av rapporten. 
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Figur 59. Förreglingsblock till hydraulikpump där F1=temperatur, F2=nivå, 
F3=varvtalsvakt och F4=(Oljetryck eller 021408 ej drift) 

 
2. Skapa knappar och indikeringar: För att skapa knappar och indikeringar på 

faceplaten används blocket som visas i Figur 60. Genom att sätta taggar till ”ON” får 
man de att visas på respektive faceplate. Gemensamt för alla motorer är taggar för 
utlöst(UT), säkerhetsbrytare(Q1) och larm(LA). Alla 31 stycken motorer som ska 
kunna styras från HMI:t har även taggen kontaktorstart (KS). Använde programmet 
DOC 4000 för att se vilka motorer som förutom de gemensamma taggarna även 
behöver grupp(GR), avställd(AV) och hand/auto(HA) som i blocket motsvarar 
Auto/Hand(AM). I Tabell  nedan är alla olika sorters taggar listade med tillhörande 
förklaringar. Om vi återigen tar 231307 som exempel så behöver man förutom de 
obligatoriska parametrarna även kunna lägga motorn i gruppstart(GR) och kunna sätta 
den i avställt läge(AV), blocket för taggarna visas nedan i Figur 60. 
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Tabell 4. Taggbeskrivningar för alla olika taggar i    
parameterblocket 

  
  Figur 60. Parameterblock med taggarna 
 KS, UT, Q1, AV, GR och LA aktiverade 

. 
3. Visa resultatet av en faceplate: Alla motorobjekten som skapades i ”Honeywell 

Control Builder” kunde inte laddas ner till styrsystemet C300 i detta tidiga skede 
eftersom de gamla motordrifterna fortfarande ligger kvar i styrsystemet. Detta gör att 
resultatet av alla faceplates inte kan presenteras i detta tidiga skede eftersom 
motorobjekten måste ligga i C300 för att Honeywell Experion som sköter alla 
operatörsbilderna ska kunna få tillgång till dem. För att kunna presentera någon form 
av resultat laddades 231307 ändå ner till styrsystemet dock med ett aningen förändrat 
namn ”_231307” för att inte krocka med dagens motorstyrning. Resultatet av denna 
faceplate presenteras i Figur 61 och . Förstasidan i faceplaten Figur 62. 

Taggar Beskrivning Typ 
KS Start/stopp Knapp 
KB Back Knapp 
AM Auto/hand Knapp 
UT Utlöst Indikering 
Q1 Säkerhetsbrytare Indikering 
NS Nödstopp Indikering 
HF Hel/Halv (hög/låg-fart) Knapp 
AV Avställd/ej avställd Knapp 
GR Grupp/Manuell Knapp 
KR Kontrollrum/lokal Knapp 
LA Larm Indikering 
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Figur 61. Förstasidan i faceplaten Figur 62. Indikeringar och förreglingar i faceplaten 
 

7.1.2 Byta ut symboler och motorstarter 

I detta delmoment ska alla symbolerna och motorstarterna som tillhör ställverk 23 bytas ut på 
alla processbilderna de existerar i. Även om det finns 31 stycken motorer så finns det många 
fler motorsymboler och motorstarter eftersom samma motor ofta finns på fler än en 
operatörsbild.  
 
Symbolerna och motorstarterna skapas i programmet ”Honeywell HMIWeb Display Builder”. 
Genom att ge symboler och motorstarter samma namn som motorobjekten alltså samma 
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elnummer så kopplas de automatiskt ihop med respektive motorstyrning av programmen så att 
motorerna går att styra. Följande procedur utfördes för att skapa alla symbolerna: 
 

1. Skapa symbolsida: Först skapades en testsida med alla 58 stycken symbolerna för 
motordrifterna. Högerklickade på varje symbol och valde ”properties” för att få upp 
menyn med symbolens egenskaper, se Figur 63 nedan. Där skrevs motorns 
elnummer(TagName) samt motortyp(SymbolTyp) in. 
 

 
Figur 63. ”Properies” menyn för med  
inställningar för symbolens egenskaper 

 
De olika symboltyperna som finns att välja mellan är M=vanlig motor, F=fläkt, och 
P=pump. Vid skapande av skruvar behöver endast elnumret skrivas in. Alla motorer 
på testsidan ställdes in så att uppåt=avstängd och höger=påslagen. Symbolerna för alla 
dessa typer visas nedan i Figur 64 till Figur 67. 
 

 
Figur 64. Skruvsymbol 

 

                          
Figur 65. Fläktsymbol      Figur 66. Pumpsymbol      Figur 67. Motorsymbol 

 
Resultatet av testsidan bifogas i bilaga 11. På denna sida finns förutom symboler även 
en motorstartsflik och en statusflik. Sidan kommer inte att användas av operatörerna 
utan endast för att underlätta vid utläggning av alla symbolerna på de aktuella 
operatörsbilderna samt vid framtida tester. 

  
2. Samla ihop aktuella operatörsbilder: Det finns väldigt många operatörsbilder för 

CTMP 1 och motorstyrningarna för ställverk 23 finns på många av dessa. På datorn 
finns en mapp innehållande alla dessa bilder. För att inte förstöra bilderna som 
används i dagläget kopierades bilderna aktuella i mitt fall. Dessa bilder samlades 
sedan i en egen mapp och öppnades sedan i ”Honeywell Control Builder” för att 
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kunna redigeras. Ett exempel av operatörsbild bifogas i bilaga 12. Denna bild används 
för tvätteriet i CTMP 1. 
 

3. Byte av symboler: Går igenom de aktuella operatörsbilderna och tar bort alla 
symboler till motorer som tillhör ställverk 23, byter ut dessa mot mina nya symboler. 
Detta moment var extremt tidskrävande då det var totalt 31 stycken symboler som 
skulle bytas ut. Tillvägagångssättet gick till på så sätt att rätt motorsymbol kopierades 
från den redan skapade symbolsidan och lades på operatörssidan. Eftersom elnummer 
och symboltyp redan är rätt inställda är den enda konfigureringen som behöver göras 
att ställa in rätt RotOFF samt RotOn för att få rätt rotation på symbolen vid avstängt 
respektive påslaget läge. Nedan visas en massapump med rätt rotation alltså 
RotOff=0° och RotOn=270° i flödesriktningen. 
 

   
Figur 68. Symbol för avstängd pump    Figur 69. Symbol för påslagen pump 
 

4. Byte av motorstartflikar: 61 stycken av bilderna innehåller samlingar av flera 
motordrifter. 
 
Några av dessa bilder är motoröversikter innehållande endast status(till/från), 
driftval(grupp/manuell) och last(procent) på motordrifterna. På dessa ställdes endast 
elnumret in, programmet håller själv koll på maskinnummer samt motorbeskrivningen 
tack vare kopplingen som görs till motorobjekten. En översiktsida visas i bilaga 13. 
Nedan i Figur 70 visas en av motorerna på en översiktsida. 
 

 
Figur 70. Statusflik för motorobjektet 230702 

 
Det finns också motorstartbilder, dessa innehåller en samling av motorer för en viss 
del av processen så att man snabbt och enkelt ska kunna starta flera motorer. På 
motorstartsidor kan man göra alla motorinställningar som kan göras på tillhörande 
faceplate. Dessa kan inkludera beroende på vad som valts i motorobjekten exempelvis 
start/stop, auto/hand, grupp/manuell med mera. En motorstartsida visas i bilaga 14. 
Nedan i Figur 71 visas en av alla motorstarter. 
 

 

 
Figur 71. Motorstartflik för motorobjektet 230702 
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På motorstarterna valdes elnummer samt symboltyp och rotationen på symbolen. 
Eftersom det inte är någon processbild sattes rotationen för symbolerna på alla 
motorstarterna till RotOff=0° respektive RotOn=90°. 

7.1.3 Sammanställning av resultatet 

 Tilluft fläkt med elnumret 230409 bifogas i bilaga 9. 
 Hydraulikpumpen till utmatare 1 i blektornet med elnumret 231307 bifogas i bilaga 

10. 
 Den resulterande faceplaten för 231307 presenteras i Figur 61, förregling/larm-sidan 

visas i . Förstasidan i faceplaten Figur 62. 
 Bilaga 11 innehåller resultatet av testsidan, alltså sidan innehållande alla symboler för 

totalt 58 motorer. 
 

 
 


