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Sammanfattning 

BillerudKorsnäs i Gävle är ett pappersbruk som tillverkar två typer av kartong: väts-

kekartong och White Top Liner. Varje höst genomförs ett veckolångt stopp där all 

produktion stoppas för att möjliggöra för underhåll, reparationer och nyinstallation-

er. Ett av projekten i årets höststopp innefattar en uppgradering av styrsystemet som 

tillhör hylskapen på pappersmaskin 4. För att installationen och driftsättningen av 

systemet ska ske effektivt krävs det att så mycket som möjligt är förberett. I denna 

rapport redovisas arbetet som har genomförts för att programmera det nya styrsy-

stemet och en ny operatörspanel samt implementera en ny servodrift. Målsättningen 

var att färdigställa komponenterna så långt som möjligt och samtidigt på ett så bra 

sätt som möjligt så att uppgraderingen resulterar i en klar förbättring av hylskapens 

styrning. Operatörspanelen ansågs ha stor betydelse för förbättringen och därför la-

des mycket fokus på att skapa ett användarvänligt användargränssnitt. Metoden som 

användes vid utvecklingen hade dock kunnat förbättras för att utnyttja tiden mer ef-

fektivt.  

För att få en uppfattning om hylskapens funktion gjordes en mindre fallstudie. Det 

utfördes även intervjuer med alla skiftlag för att uppmärksamma eventuella önske-

mål gällande förbättrande funktioner. Under intervjuerna diskuterades även använ-

dargränssnittet vilket resulterade i att det fick en design som alla operatörer var 

nöjda med.  

Styrsystemet programmerades utifrån det gamla programmet men modifierades 

med de nya funktionerna, som till exempel servodrift och kalibreringsalternativ. 

Programmeringen testades kontinuerligt under hela arbetet i en testrigg bestående 

av en servodrift, ett styrsystem och en operatörspanel. Arbetet resulterade i att ser-

vot kunde styras via operatörspanelen på det sätt som efterfrågades. Uppgraderingen 

leder förhoppningsvis till att hanteringen av operatörspanelen förenklas. Flexibilite-

ten hos operatörspanelen gav möjlighet till att utöka hylskapens funktioner på ett 

smidigt sätt som inte varit möjligt tidigare, vilket förenklar ytterligare utveckling.  
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Abstract 

BillerudKorsnäs in Gävle is a paper mill that manufactures liquid-packaging board as 
well as white top liner (WTL). A week-long manufacturing stop is carried out each 
autumn so that repairs, maintenances, and installations can be accomplished. One of 
the projects that are going to be commissioned this autumn is about upgrading the 
control system of the core cutter associated with board machine 4. It is necessary 
that every component is prepared optimally so that the installation and commission-
ing runs effectively. This report describes the preparatory work that has been done 
to the control system, an operator panel, and a servo drive. The objective was to 
prepare every component in the best possible way so that the results of the upgrade 
would be significant improvements of the core cutter. The operator panel was con-
sidered important in the development and a lot of work was therefore put into cre-
ating a user-friendly interface. However, the method that was used to develop the 
interface could have been improved to make it more time efficient. 

A small case study was conducted to grasp an understanding of the core cutter func-
tions. Interviews were done with the operators to understand better their ideas 
about enhancing certain features. The user interface and its design were also dis-
cussed during the interviews, resulting in a layout that the operators were pleased 
with. 

The control system program was based on the old control program in which new 
functions were added into, e.g., the servo drive and a calibration function. Various 
devices and their programs were also tested throughout the whole project using a 
test rig. The test rig contained a control system, an operator panel, and a servo 
drive with a motor. The result was successful. It was possible to control the servo 
drive with the operator panel. Hopefully the upgrade leads to a major improvement 
of the core cutter control. The flexibility of the new operator panel created new 
possibilities to streamline the functions better than before and thus simplifies further 
development. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

BillerudKorsnäs är ett världsledande företag inom nyfiberbaserat förpacknings-

material. De har åtta produktionsanläggningar som är belägna i Sverige, Finland och 

England. Pappersbruket i Gävle är ett av de största inom organisationen och de två 

pappersmaskinerna tillverkar två typer av kartong: vätskekartong och White Top 

Liner (WTL). WTL används som tryckyta till diverse förpackningar och vätskekar-

tong används till livsmedelsförpackningar med flytande innehåll. 

Varje höst genomförs ett veckolångt underhållsstopp där alla processer i fabriken 

stoppas för att möjliggöra för reparationer, underhåll och nyinstallationer. Ett av 

projekten som ska utföras under årets höststopp är en uppgradering av styrsystemet 

tillhörande hylskapen på Pappersmaskin 4 (PM4). I projektet ingår byte av styrsy-

stemets hårdvara, installation av en ny operatörspanel, bläckstråleskrivare och ett 

servo till anhållets styrning, rivning av gamla komponenter så som knappar och relän 

samt en uppdatering av hylskapens ritningar. För att underlätta bytet ska program-

meringen av styrsystemet, servot, bläckstråleskrivaren och operatörspanelen utföras 

och testas så utförligt som möjligt innan höststoppet äger rum.  

1.1.1 Hylskapen 

Hylskapen är en såg som kapar pappersrullarnas hylsor till korrekt längd (Fig. 1). 

Operatören programmerar in önskad längd och startar positioneringen av anhållet, 

vilket gör att anhållet automatiskt transporteras till rätt position. Därefter skjuter 

operatören hylsan mot anhållet och startar sågsekvensen. Då går en drivrulle ner 

mot hylsan och får den att rotera samtidigt som sågen kapar av hylsan och bläckstrå-

leskrivaren märker den med den aktuella börvärdes-längden. Ett utsug vars mynning 

är placerad i anhållet forslar bort sågdammet. När kapningen är klar tippas hylsan 

automatiskt av från maskinen för vidare transport till rullmaskinen.  

 

Figur 1 Hylsan förs mot anhållet och kapas till rätt längd. 
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1.2 Projektets komponenter 

1.2.1 Styrsystem 

I dagsläget styrs hylskapen av ett Siemens S5-system. Detta system är obsolet och 

skall därför bytas ut mot ett Siemens S7-system. Styrningen kommer då att ske via 

ett distribuerat I/O, vilket innebär att styrsystemets Central Processing Unit (CPU) 

inte sitter i direkt anslutning till hylskapen. Det är endast matningsdon, de nödvän-

diga in- och utgångskorten samt kommunikationskorten som kommer sitta placerade 

i hylskapens manöverskåp. Den styrande CPU:n kommunicerar med det distribue-

rade I/O via Profibus, som är en typ av fältbuss (Fig. 2). Styrsystemets nya program 

kommer att baseras på det befintliga eftersom majoriteten av de mekaniska funkt-

ionerna kommer att vara oförändrade. Programmet kommer därefter byggas på med 

nya funktioner.  

 

Figur 2 Det distribuerade I/O:t är kopplat till CPU:n via Profibus. 

1.2.2 Operatörspanel  

Hylskapens nuvarande operatörspanel är en knappanel av märket Elgo, modell 87P 

(Fig. 3). Panelens uppgift är att positionera anhållet till den programmerade läng-

den. Den används även för kalibrering av anhållet. Knappanelen använder sig av ko-

dade kommandon som kan vara svåra att komma ihåg. Den har även många knappar 

och funktioner som inte används vilket kan leda till feltryckningar som gör hante-

ringen onödigt krånglig. Panelen är även obsolet vilket ger ytterligare skäl till att 

byta ut den. 

Distribuerat I/O 

CPU 

Profibus 
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Figur 3 Den nuvarande panelen, Elgo 87P. 

Den nya panelen är en Simatic HMI TP1500 Comfort från Siemens (Fig.4). Den har 

färg-och touchskärm vilket ger möjlighet att skapa ett användarvänligt Human-

Machine Interface (HMI) med väl anpassade funktioner. Ett HMI är ett användar-

gränssnitt som gör det möjligt för människa och maskin att interagera med varandra. 

Några exempel på funktioner som kan ingå i ett HMI är övervakning och justering av 

parametrar, larmindikering samt start och stopp av applikationer. 

 

Figur 4 Den nya touchpanelen, Simatic HMI TP1500 Comfort 
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1.2.3 Servo 

Anhållets drivning ska bytas ut från en vanlig motor med en pulsräknare som återger 

positionen, till en servodrift. Servot ger möjlighet till en noggrannare styrning av 

anhållet både vad gäller position och hastighet. Servodriften är av märkte Rexroth, 

modell Indradrive HCS01.1 med en tillhörande servomotor, modell MSK040B-

0600. Servomotorn har en inbyggd lägesgivare som används för att utröna anhållets 

position. Lägesgivaren har även fördelen att den behåller sitt ärvärde vid spännings-

bortfall, vilket förenklar förfarandet vid återstart. Under arbetet användes en annan 

driftmodell, HCS02 (Fig. 5) och en mindre servomotor, Rexroth MSK030C-0900 

(Fig. 6), i en testrigg tillsammans med styrsystemet och operatörspanelen. Med 

hjälp av testriggen var det möjligt att utföra tester för att kontrollera komponenter-

nas funktioner. Testriggen och testkörningarna beskrivs i kapitel 3.4.  

 

Figur 5 Testriggens servodrift, HCS02. 

 

Figur 6 Servomotorn, MSK030C-0900, som används i testriggen 
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1.2.4 Bläckstråleskrivare 

Den nuvarande skrivaren är obsolet och det finns inte längre några tillhörande ma-

nualer vilket gör den svår att implementera i det nya systemet. Den kommer istället 

att bytas ut mot en VIAjet L12 med tillhörande kontrollpanel från Matthews Mar-

king System.  

1.3 Syfte  

Syftet med arbetet är att färdigställa och funktionstesta alla komponenter som ingår i 

uppgraderingen så utförligt som möjligt för att underlätta installationen och uppstar-

ten i höst. Extra fokus kommer att läggas på att skapa ett användarvänligt HMI till 

den nya operatörspanelen. Ett användarvänligt HMI är viktigt eftersom det kommer 

att ha en stor inverkan på hur hylskapen manövreras.  

1.4 Mål 

Projektets mål är att programmera och utforma alla komponenter i uppgraderingen 

så bra som möjligt. Om målet uppnås kan det innebära att hanteringen av hylskapen 

förenklas samt att uppstartsfasen i höst förkortas. Operatörspanelen ska vara använ-

darvänlig och ha anpassade funktioner enligt operatörernas önskemål. Design och 

layout ska vara baserad på relevanta studier och litteratur. Styrsystemets program 

ska vara välstrukturerat och innehålla nya funktioner som bidrar till att manövre-

ringen av hylskapen blir enklare.  

1.5 Programvaror 

De programvaror som har använts under projektet är följande: 

Siemens Simatic Step 7 v5.5 – Konfigurerings- och programmeringsprogram för 

Siemens Simatic- modeller. Används för konfigurering av styrsystemets hårdvara, 

programmering av CPU:n samt övervakning och testkörning av styrsystemets pro-

gram. 

Siemens TIA-portal v13 – Totally Integrated Automation- portal är en pro-

grammeringsplattform som integrerar flera olika funktioner som till exempel styrsy-

stem, drifter och HMI. I detta projekt har det använts för att programmera och de-

signa operatörspanelen.  

Rexroth IndraWorks Engineering – Konfigureringsprogram för Rexroths drif-

ter. I projektet används det för att parametrisera testriggens servodrift samt konfigu-

rera Profibus-kommunikationen mellan servot och styrsystemet.   
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1.6 Avgränsningar 

Detta är ett projekt med många moment och därför finns det en del avgränsningar. 

Eftersom installationen inte kommer ske förrän till hösten kan ingen komponent i 

uppgraderingen testas i ”skarpt läge”. Detta innebär bland annat att det blir svårt att 

utvärdera hur användarvänlig operatörspanelen verkligen är.  

Bläckstråleskrivaren hinner inte levereras inom tidsramen för denna del av projektet 

och den kommer inte att inkluderas i programmeringen i detta skede. Av den anled-

ningen kommer den inte beskrivas ytterligare i rapporten. Under arbetet med pro-

jektet har även den hårdvara som ska ingå i det distribuerade I/O:t specificerats. 

Detta har inte utförts av författaren om kommer därför inte heller framställas i rap-

porten.
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2 Teori 

Det är viktigt med ett användarvänligt HMI eftersom det ofta är operatörens främsta 

tillgång för att manövrera och få information om en maskin. Lämpliga val av färger, 

text och animationer kan bidra till att maskinen manövreras på ett enkelt och effek-

tivt sätt. Vid utvecklingen av ett HMI finns det fördelar med att involvera användar-

na i ett tidigt stadium. Med hjälp av deras erfarenhet av hur maskinen manövreras 

och utvecklarens tekniska kännedom finns goda möjligheter för att skapa ett välan-

passat HMI.  

2.1 Operatörsmedverkan 

Det finns fördelar med att involvera användare tidigt i utvecklingen av ett användargräns-

snitt. Användarnas kunskap och insikten om att deras åsikter räknas kan leda till ett an-

vändarvänligt och optimerat gränssnitt, samt ge en större acceptans och förståelse för det 

nya gränssnittet [1]. Det finns många olika faktorer som går att ta hänsyn till för att 

gränssnittet ska anses som användarvänligt. De faktorer som oftast återkommer och som 

beskriver användarvänlighet generellt är hur lätt det går att lära sig använda gränssnittet 

och komma ihåg hur det fungerar, hur effektivt användaren kan utföra sin uppgift, hur lätt 

det är att undvika fel samt hur behagligt det är att använda gränssnittet [2]. Användarna 

kan involveras på olika sätt. De kan bland annat vara observationsobjekt i fallstudier, 

förse utvecklaren med information via enkäter eller intervjuer, eller så kan de vara direkt 

medverkande under hela utvecklingsprocessen [3].  

2.2 Design och layout 

Det finns olika designstrategier för att underlätta utvecklingen av ett HMI. En av dem är 

en 5-stegs metod som innefattar (1) analys, (2) design, (3) utveckling, (4) implemente-

ring, (5) validering [4]. Koshti och Vivek [4] beskriver stegen på följande sätt:  

– Analys: Identifiera HMI:ets användare, deras behov och processens funktion. 
– Design: Definiera vilka standarder (färger, fonter m.m.) som ska användas 

genom hela arbetet för till exempel menyer och faceplates. 
– Utveckling: Skapa skräddarsydda funktioner för den process som ska styras. 
– Implementering: Integrering och driftsättning av systemet. 
– Validering: Testning av systemet för att undersöka om något bör ändras. 

Detta kan med fördel göras i flera olika former under hela utvecklingspro-
cessen.  

Detta är en metod som kan tillämpas i utvecklingen av hylskapens HMI. I detta fall kan 

det vara lämpligt att fläta ihop 5-stegs metodens analys- och designsteg. Då processens 

funktion och användarnas behov har fastställts kan en enkel skiss göras där utvecklaren 

strukturerar upp bilderna med lämpligt innehåll. Därefter kan skisserna följas när bilderna 



 

8 

skapas i designprogrammet. Bilderna kan sedan visas upp för användarna för att få deras 

åsikter om utseende och funktion. Allra helst bör dock användaren få interagera med 

gränssnittet på riktigt för att kunna utvärdera det på bästa sätt [5]. Baserat på detta kan 

användargränssnittet modifieras för att göra det så välanpassat som möjligt. McDaniel [5] 

påpekar dock att utvecklare och användare måste vara lyhörda mot varandra i dessa situ-

ationer. Användaren har kanske inte samma tekniska insikt som utvecklaren men vet vad 

som behövs för att applikationen ska kunna manövreras effektivt. Utvecklaren i sin tur 

har kanske större kunskap om applikationens helhet och vad som kan komma att krävas 

för att lösa ovanliga situationer.   

 

I västerländska länder ser de flesta på en skärm från vänster till höger, uppifrån och ned. 

Detta är viktigt att ta hänsyn till vid utformningen av användargränssnittets layout. Viktig 

information som till exempel larm kan placeras högst upp, medan andra objekt som 

knappar och diagram med fördel placeras på vänster sida med kompletterande data till 

höger [6]. Objekten bör även vara placerade i nivå med varandra både horisontellt och 

vertikalt för att underlätta översikten för operatören [4].  

2.2.1 Bakgrund 

Användargränssnittets bakgrund bör ha en ljus neutral färg (förslagsvis grå) som gör det 

lätt för ögat att vila på skärmen. Bakgrunden ska inte heller stjäla fokus från viktig in-

formation på skärmen, utan istället se till att framhäva den [6].  

2.2.2 Objekt 

Olika färger kan användas för att representera olika funktioner. Rött representerar ofta 

larm, nödstopp och förbud, gult används för varningar, grönt indikerar ofta start och säkra 

tillstånd och blått används för obligatoriska operationer [6]. Oavsett vilka färger som an-

vänds bör de vara strikt tilldelade sin funktion genom hela designprocessen. Nyanser av 

redan tilldelade färger bör inte användas för andra typer av funktioner [6]. Det är även 

möjligt att använda animationer, till exempel blinkningar, för att påkalla uppmärksamhet 

från användaren. Det är viktigt att inte använda animationer i onödan eftersom det kan 

göra att viktiga indikeringar blir svåra att upptäcka [4]. 

2.2.3 Text 

Text i HMI bör också användas med vissa riktlinjer. Det är ett effektivt sätt att förmedla 

information till användaren om den används på rätt sätt. Informationen bör vara kortfattad 

och formulerad så att inga missförstånd uppstår. Fonten ska vara simpel och lättläst och 

all ”vanlig” text bör vara svart. Om andra färger ska användas bör de vara kopplade till 



 

9 

samma definierade funktioner som beskrivits tidigare och endast för att påkalla uppmärk-

samhet [6]. 
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3 Process och resultat 

Arbetet har utförts på plats på BillerudKorsnäs i Gävle. Allt arbete gällande pro-

grammering och testkörning har utförts i ett kontor på avdelningen för Automation 

och produktionsnära system. Operatörsintervjuerna genomfördes i kontrollrummet 

tillhörande rullmaskin 4 och 5.  

3.1 Fallstudie 

För att få förståelse för hylskapens funktion utfördes en enkel fallstudie. En operatör 

observerades medan denne hanterade hylskapen. Ett normalt förfarande innefattar 

att drifternas motorer startas, börvärdet programmeras, anhållet positioneras och 

sedan startas kapningen med hjälp av ett tvåhandskommando. Tillvägagångssättet vid 

kalibrering observerades inte. 

Det finns 2 manövreringslådor som används vid normal drift. Knappanelen och mo-

torstarten sitter tillsammans med en del andra till- och frånslags funktioner samt ma-

skinstopp och hylsräknare i en manöverlåda strax ovanför hylskapen (Fig. 7).  

 

Figur 7 Manöverlåda ovanför hylskapen med diverse funktioner. 
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Strax framför hylskapen finns den andra manövreringslådan med kapningens två-

handskommando, start av anhållets positionering samt maskinstopp och kvittering 

(Fig. 8). Den nya operatörspanelen kommer troligtvis att placeras där den första 

manöverlådan sitter. Därför diskuterades det tillsammans med operatören och hand-

ledaren om vilka knappar som eventuellt kan tas bort och istället integreras i touch-

panelen. Slutsatsen blev att alla knappar och funktioner utom maskinstoppen, kvit-

teringen och tvåhandsmanövern från den första och andra manöverlådan kan överfö-

ras till touchpanelen. Under diskussionen framkom det även önskemål om en bättre 

kalibreringslösning än den befintliga, detta beskrivs mer utförligt i kapitel 3.3. 

 

Figur 8 Manöverlåda framför hylskapen.  
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3.2 Programmering och konfiguration  

3.2.1 Styrsystem 

All programmering och konfigurering av styrsystemet har skett i Siemens Step 7. 

Den hårdvara som konfigurerats beskrivs i kapitel 3.4. Programblocken har pro-

grammerats med Function Block Diagram (FBD). Det är ett grafiskt programspråk 

som använder sig av logiska block med in- och utgångar. Eftersom stora delar av hyl-

skapens mekaniska funktion kommer att förbli oförändrad efter uppgraderingen har 

det nya styrsystemets program baserats på det gamla programmet. Programmerings-

lösningarna för sågen, drivrullen, utsuget och utstötaren har återanvänts men signa-

lerna har modifierats för att fungera med det nya programmet. De funktioner som 

har tillkommit är servostyrning, larmhantering, operatörspanel, kapningsförregling 

samt offset- och kalibreringsfunktioner. Hela programkoden finns bifogad i bilaga A. 

På grund av att hylskapens styrning kommer att ske via ett distribuerat I/O tilldela-

des alla block, in- och utgångar, timers, räknare och minnesbitar särskilda adressa-

reor för att undvika att befintliga adresser skrivs över. Programblocken, in- och ut-

gångarna och minnesbitarnas adresser startar på 400, räknaradresserna börjar på 20 

och timers på 90. En symbollista innehållande in- och utgångar samt en del flaggord 

skapades. I symbollistan är det möjligt att ge egna namn och kommentarer till de 

olika adresserna vilket kan göra att programmet blir lättare att förstå. De adresser 

som hanterade operatörspanelens signaler och de olika larmen placerades i egna da-

tablock för att de skulle bli lättare att strukturera och namnge samt ta mindre min-

nesutrymme. Genom att använda datablock blev det även lättare att lokalisera och 

använda adresserna i TIA-portalen.  
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3.2.2 Servo 

Testbänkens servo parametriserades i programmet Rexroth IndraWorks Enginee-

ring, med hjälp av en seriell anslutning mellan en dator och servot. Seriekabeln om-

vandlades till USB via en adapter för att den skulle kunna anslutas till datorn. De pa-

rametrar som konfigurerades var absolut mätningsmode, max- och minimumgräns 

för arbetsområdet samt Profibus-kommunikationen som används för att kommuni-

cera med styrsystemet. Profibuskonfigurationen genomfördes med hjälp av en av 

Rexroths manualer [7], där 4 parametrar skickades till servot och 3 parametrar 

skickades från servot. I parametrarna från servot ingick statusord, ärvärde och dia-

gnostikord. Parametrarna till servot bestod av positionens och hastighetens börvär-

den samt två typer av kontrollord som möjliggjorde styrningen av servot. Dock an-

vändes endast ett av kontrollorden, P-0-4077 Field bus: control word, för att styra 

servot. Parametrarna redovisas i bilaga B. Profibuskommunikationen konfigurerades 

även i Step 7 där servodriften adderades till hårdvaran och tilldelades adresser för in- 

och utgångsparametrarna.  

Servots statusord består av 16 bitar. Varje bit beskriver en enskild parameter och 

med hjälp av dessa är det möjligt att se vilka av servots funktioner som är aktiverade. 

Det är inte möjligt att skriva över statusordets bitar. Kontrollordet är uppbyggt med 

samma antal bitar men till skillnad från statusordet är det möjligt att skriva till kon-

trollordets bitar för att påverka hur servot ska styras. Till exempel kan bit 1 sättas i 

kontrollordet för att gå från parametermode till operationsmode så att servot blir 

redo för drift (Fig. 9). När operationsmode är aktiverat visar bit 1 och 0 i status-

ordet detta genom att bit 1 sätts och bit 0 är noll (Fig. 10). De fullständiga beskriv-

ningarna av status- och kontrollordets bitar finns bifogade i bilaga B. Servots dia-

gnostikord återger servots aktuella status som till exempel varningar, larm och 

driftmode. Diagnostikordet består av 32 bitar och genom att återge det i hexa-

decimalform erhålls en statuskod med 5 symboler. Den första symbolen är alltid en 

bokstav, till exempel A för status, F för fel och E för varningar. Därefter följer 4 

siffror som representerar ett specifikt meddelande. Koden kan användas vid felsök-

ning och slås upp i Rexroths felsökningsguider för att hitta lämplig åtgärd. I kapitel 

3.2.4 beskrivs hur diagnostikordet används för att detektera servots fel och varning-

ar och visa dem som larm på operatörspanelen.  

 

Figur 9 Bit 1 i kontrollordet sätts för att servot ska gå över i operationsmode [7]. 
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Figur 10 Bit 1 och 0 bildar kombinationen 10 i statusordet när operationsmodet är aktiverat [7]. 

Programmeringen av servostyrningen utfördes i Step 7. Det finns flera maskiner på 

bruket som använder samma typ av servostyrning, en av dem är hylsinskjutaren på 

rullmaskin 4. Hylsinskjutarens styrprogram studerades för att se hur programme-

ringslösningen såg ut. Där styrdes servot av ett funktionsblock. Blocket kopierades 

och dess in- och utgångar modifierades för att istället passa hylskapens ändamål (Fig. 

11). Det förutsattes att blocket innehöll alla nödvändiga funktioner för att även 

kunna styra hylskapens servo. Dock behövde det kompletteras genom att sätta bit 4 

(”immidiate block change”) och växla bit 0 (”command value acceptance”) i kon-

trollordet för att servot skulle acceptera börvärdet och utföra sin rörelse. De in-

gångar i blocket som styr servodriften föregås av förreglingar som säkerställer att 

servot endast sätts i rörelse på kommando. Inuti funktionsblocket hanteras ingångs-

signalerna på olika sätt. Driftsignaler som till exempel ”Drive_On” och ”Drive_Halt” 

sätter bitar i kontrollordet som styr driften. Börvärdet anges i millimeter och det 

måste modifieras matematiskt för att stämma överens med lägesgivarens värde. Det 

angivna börvärdet multipliceras därför med 10000 inuti funktionsblocket. Även är-

värdet måste modifieras så att angivelsen på operatörspanelen blir i enheten millime-

ter, så det divideras istället med 10000. I funktionsblocket finns även en tolkning av 

statusordets bitar. Bitarna har delats upp i egna nätverk (sektioner) med en förkla-

rande titel. På så sätt blir det enklare och snabbare att tolka servots aktuella status 

när man undersöker det i programmet. Blockets utgångar är resultatet av de modifi-

erade ingångarna och kontrollordet, och börvärdet för positionen och hastigheten 

skickas via Profibus-anslutningen till servot. Utgångsvärdena för diagnostiken och 

ärvärdet används vidare i programmet.  
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Figur 11 Servodriftens funktionsblock. 

Programmeringen för servots funktionsblock testades kontinuerligt under hela ut-

vecklingsperioden. Detta beskrivs mer utförligt i kapitel 3.4. Programmeringen ju-

sterades till dess att alla funktioner för servot fungerade enligt plan. Resultatet blev 

att servot kunde köras till önskat börvärde, önskad hastighet kunde användas, servot 

kunde köras manuellt både framåt och bakåt, det var möjligt att ändra mellan para-

metermode och operationsmode samt möjligt att återställa felmeddelanden, via pro-

grammet. 
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3.2.3 Operatörspanel 

Operatörspanelens konfiguration och programmering utfördes i Siemens TIA-

portal. I TIA-portalen skapades ett nytt projekt och en instruktionsvideo från Sie-

mens [8] följdes för att upprätta en anslutning via Ethernet mellan operatörspanelen 

och styrsystemets kommunikationskort. Videon beskrev hur man lägger till en ”de-

vice proxy”, hädanefter kallad brygga, och ett HMI samt hur man kopplar ihop dessa 

i TIA-portalen. En brygga krävs för att kunna ansluta mellan TIA-portalens opera-

törspanel och ett styrsystem som är skapat i Step 7. När anslutningen var upprättad 

började arbetet med designen av användargränssnittet. Till att börja med ritades en 

snabb layoutskiss upp med bilder på de grundläggande funktionerna. Därefter bör-

jade bilderna byggas i TIA-portalen. Bildernas design och layout grundades på resul-

tatet från litteraturstudien. Den första bilden som skapades var ”startsidan” där de 

viktigaste och vanligaste funktionerna, som till exempel positionering av anhåll, för-

lades (Fig. 12). I de resterande bilderna användes samma färger och fonter för att 

skapa ett enhetligt utseende för hela användargränssnittet.  

För att kunna påverka styrsystemet via användargränssnittet användes adresser ifrån 

styrsystemet. När användargränssnittet utformas i TIA-portalen kallas dessa adresser 

för ”taggar”. Adresser från styrsystemet som var definierade i datablock skapades 

automatiskt via bryggan. Övriga nödvändiga signaler, som till exempel flaggord och 

utgångssignaler definierades manuellt i en tagg-lista. Knapparna och indikeringarna 

konfigurerades med taggarna allt eftersom de skapades. Användargränssnittet testa-

des både genom simulering i TIA-portalen och genom den fysiska panelen som var 

kopplad till styrsystemet. Detta beskrivs utförligare i kapitel 3.4. Då gränssnittet var 

färdigt utfördes intervjuer med operatörerna där bilderna visades upp och deras 

funktion och utseende diskuterades. Operatörernas åsikter redovisas i kapitel 3.3.1. 

Totalt skapades 4 bilder, en sidomeny och en pop-up bild som innehöll aktuella 

larm. Alla bilder inklusive funktionsbeskrivning finns bifogade i bilaga C. 

  

Figur 12 Operatörspanelens startsida innehåller de vanligaste funktionerna. 
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3.2.4 Larm 

I och med installationen av operatörspanelen finns det möjlighet att använda larm, 

något som inte varit möjligt tidigare. De larm som var aktuella att konfigurera var 

de som kunde utläsas från servots diagnostikord. Den hexadecimala kodens första 

bokstav anger om ett fel (F) eller varning (E) är aktivt. Det andra värdet anger vil-

ken kategori av fel eller varning det är och de övriga tre värdena återger det exakta 

larmet.  För att kunna återge larm i operatörspanelen skapades larmindikeringar i 

Step 7. Larmindikeringarna förlades i ett eget block med ett tillhörande datablock 

som innehöll signaler som skickades till operatörspanelen. Det fanns en mängd olika 

felkoder och att återge alla exakt var inte aktuellt. Anledningen till detta var dels att 

det skulle kräva mycket arbete men även att alla typer av larm inte är relevanta för 

operatörerna. De larm som konfigurerades med exakta definitioner var de som an-

sågs ha direkt betydelse för operatören som till exempel överhettning av servomo-

torn eller att det angivna börvärdet ligger utanför arbetsområdet. En fullständig ta-

bell på de specificerade larmen finns i bilaga B. Larmen valdes ut från Rexroths fel-

sökningsguide [9]. Även om inte alla larm var exakt definierade så måste alla händel-

ser ändå loggas. För att skapa en tydlig struktur och kategorisera de odefinierade 

larmen utnyttjades de två första värdena i den hexadecimala koden som specificerade 

varningen eller felet och dess typ. Alla kategorier som användes för de odefinierade 

larmen finns bifogade i bilaga B. Larmen skapades sedan som diskreta alarm i TIA-

portalen och kategoriserades i fel och varningar med beskrivande larmtexter. Larm-

texterna innehöll felkoden samt en beskrivning av larmet. För de definierade larmen 

angavs felkoden först och därefter beskrivningen (Fig.13). Den exakta felkoden 

kunde även anges i de ospecificerade larmens larmtexter genom att lägga till taggen 

som var bunden till diagnostikordet. För de odefinierade larmen angavs beskrivning-

en först och därefter felkoden (Fig. 14).   

 

Figur 13 Exempel på ett definierat larm med felkod och beskrivning. 

 

Figur 14 Exempel på ett odefinierat larm, # motsvarar felkoden. 
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3.3 Utvärdering av användargränssnitt 

För att uppnå målet om ett användarvänligt gränssnitt ansågs det vara av stor vikt att 

involvera hylskapens operatörer och få deras åsikter om funktion och utseende. 

Dessa åsikter samlades in genom intervjuer med de totalt 12 operatörerna som var 

fördelade i 6 skiftlag. Vid intervjuerna nedtecknades varken namn eller skiftlag och 

det bads om tillåtelse att få använda intervjuresultaten i rapporten. Intervjuresulta-

ten antecknades för hand och de olika intervjuerna kunde således sektioneras upp 

och organiseras trots att de var helt anonyma. Under intervjuerna visades bilder på 

användargränssnittet och utseendet och dess tilltänkta funktion förklarades och dis-

kuterades. Frågorna under intervjuerna varierade beroende på hur diskussionerna 

fortlöpte men tre frågor ställdes i alla intervjuer: 

– Hur upplever ni den nuvarande knappanelen och styrningen? 
– Har ni förslag på förbättrande funktioner? 
– Skulle ni vilja se larm från hylsroboten och hylshanteringen i hylskapens ope-

ratörspanel? 

I de fall som förbättringsförslag framkom antecknades dessa och dryftades vid efter-

följande intervjuer för att undersöka om de övriga operatörerna höll med. Bilderna 

på användargränssnittet lämnades kvar i kontrollrummet så att operatörerna hade 

möjlighet att själva studera dem om de ville. Det fanns även en tom sida bifogad där 

det var möjligt att skriva ned förbättringsförslag angående både funktion och utse-

ende.   

3.3.1 Resultat av utvärdering 

Operatörerna var eniga i många fall angående funktionen hos användargränssnittet 

och hylskapen. Angående det nya användargränssnittets utseende fanns det ingen 

som tyckte att det krävdes någon ändring.  Alla operatörer var eniga om att hylskap-

ens anhållsstyrning inte är optimal som den är idag. Kalibreringen av anhållet fram-

hölls som mest besvärlig, eftersom det kräver många knapptryck och det är lätt att 

göra fel. Vid feltryckning krävs det att hela proceduren görs om vilket tar onödig 

tid. De förbättringsförslag som framkom gällande hylskapens funktion var följande: 

– En offset som kan kompensera skillnaden mellan anhåll och sågklinga. Det 
har hänt att anhållet har varit skevt, vilket har lett till att alla hylsdimension-
er inte legat slätt mot anhållet. Detta har i sin tur resulterat i att längden inte 
blir korrekt och operatörerna måste kalibrera anhållet då de byter hylsdi-
mension. Detta förslag framkom under en diskussion i samband med fallstu-
dien och kunde därför implementeras i det första utkastet av användargräns-
snittet. 

– En inställning för utstickslängd som kompenserar sammanpressningen som 
sker i rullmaskinen. I dagsläget lägger operatörerna på 0,5-1,5mm per hylsa 
för att hylsan inte ska bli för kort för rullen efter att de pressats ihop vid han-
teringen i rullmaskinen.  
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– En förregling så att det inte är möjligt att starta kapningen om inte anhållet 
har positionerats, för att garantera att det är rätt längd som kapas.  

Dessa förslag höll alla skiftlag med om. Vad gällde larmen från hylsroboten som är 

stationen före hylskapen och hylshanteringen som ligger efter, så skilde sig åsikterna 

åt. 2 skiftlag ansåg att det vore bra att kunna få larm om att någon av dessa stationer 

står still för att kunna få en överblick. 3 skiftlag tyckte inte att larmen behövdes och 

ett skiftlag kunde tänka sig att lägga till larmen efter hand som de lärde sig hantera 

den nya operatörspanelen och servots larm.  

Förslaget om utstickslängden och kapförreglingen kom under den första intervjun 

och utsticksfunktionen implementerades i panelens bilder innan nästa intervju utför-

des. Skillnaden mellan det första och andra utkastet kan ses i fig.15 och fig. 16. I fig. 

15 har endast den efterfrågade offsetlängden för respektive hylsdimension imple-

menterats. Skillnaden mellan den verkliga och den efterfrågade kaplängden kunde 

skrivas in för varje hylsdimension för att på så sätt kalibrera anhållet. Denna funktion 

var densamma i båda utkasten. 

 

Figur 15 Första utkastets offsetsida med kalibreringsfunktion och godtyckliga hylsdimensioner. 

 

Figur 16 Offsetsidan efter att utsticksfunktionen implementerats och hylsdimensionerna justerats. 
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Utsticket angavs i förhållande till den totala banbredden (Fig. 16). Med hjälp av 

dessa två värden samt hylsans börvärde beräknade programmet hur många millime-

ter som behövde adderas per hylsa för att det totala utsticket skulle bli korrekt. Föl-

jande formel användes vid uträkningen: 

(
𝑈𝑡𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑
∗ ℎ𝑦𝑙𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑏ö𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒) + ℎ𝑦𝑙𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑏ö𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

Resultatet av uträkningen angavs automatiskt som hylsans nya börvärdeslängd. 

Denna metod ansåg majoriteten av skiftlagen vara onödigt krånglig eftersom ban-

bredden i rullmaskinen ofta kan variera mellan varje set som körs. De efterfrågade 

istället att utsticket skulle anges som millimeter per hylsa.  

De två utsticksmetoderna har olika för-och nackdelar. Fördelarna med att ange ut-

sticket som millimeter per hylsa är att det endast krävs ett inmatningsvärde i opera-

törspanelen samt att det är samma metod som används i dagsläget. Dessa fördelar 

kan göra det lättare att ta till sig det nya användargränssnittet. Nackdelen med me-

toden är att den är operatörsberoende. Det krävs en viss erfarenhet från operatörer-

na för att veta vilket utstick som krävs beroende på hylsans längd och hur många rul-

lar som ingår i det aktuella setet. Detta kan göra det svårare för nya operatörer att 

lära sig hantera hylskapen. 

Fördelen med banbreddsmetoden är att den inte är lika operatörsberoende som mil-

limeter per hylsa-metoden. Operatörerna behöver inte göra egna beräkningar eller 

ta hänsyn till hur många rullar som ingår i setet utan bara ange banbredden som finns 

specificerad i körordern samt det önskade totala utsticket. Banbreddsmetoden är 

även beprövad då den används för hylskapen på pappersmaskin 5. Nackdelarna med 

metoden är förutom att operatörerna motsätter sig den, att det krävs två inmatning-

ar som kan variera mellan olika set. Det kan även uppstå problem om hylsorna ska 

kapas i förväg eftersom det blir viktigt att rätt hylsor ingår i setet. Det krävs vidare 

diskussioner för att avgöra vilken metod som skall användas, författarens resone-

mang återfinns i kapitel 4.1.1. 
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3.4 Testkörning 

Testkörningen av styrsystemet, operatörspanelen och servot skedde löpande under 

hela utvecklingsprocessen med hjälp av en testrigg. Testriggen bestod av följande 

komponenter:  

– Siemens 300-system 
a. CPU 315F-2DP 
b. Kommunikationskort CP343-1 Lean 
c. 2 ingångskort DI16x24V 
d. Utgångskort DO16xDC24V/0.5A 

– Matningsdon 24V DC 
– Rexroth Indradrive HCS02 
– Rexroth Servomotor MSK030C-0900 
– Simatic HMI TP 1500 Comfort 

Siemenssystemet, operatörspanelen och servodriften matades med 24V DC från 

matningsdonet. Servodriften matades även med 400V. Servomotorn anslöts till drif-

ten med Rexroths egna kabeltyper för lägesgivarens återkoppling och motorns kraft-

försörjning. Styrsystemet kommunicerade med servodriften via Profibus, och med 

operatörspanelen via Ethernet. Ethernetkabeln anslöts i styrsystemets kommunikat-

ionskort och Profibuskontakten anslöts i CPU:n, se fig. 17. En översikt av den verk-

liga testriggen återfinns i fig. 18. 

 

 

Figur 17 Layout över testriggens kopplingar 
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Styrsystemet, operatörspanelen och servodriften kunde antingen testas var för sig 

eller tillsammans. Operatörspanelen och servodriften testades dock alltid tillsam-

mans med styrsystemet. Då inte alla komponenter skulle testas bröts 24V-

spänningen till de som inte skulle ingå.   

Styrsystemets program provkördes med hjälp av Step 7:s onlinefunktion och varia-

beltabell. I variabeltabellen var det möjligt att övervaka, justera och sätta värden på 

olika adresser och bitar och på så sätt påverka programmet. För att kunna använda 

onlinefunktionen krävdes en anslutning mellan datorn och styrsystemet. Denna an-

slutning utgjordes av en Multi Point Interface-kabel (MPI) tillsammans med en adap-

ter (PC adapter USB A2 från Siemens). När servostyrningen skulle testköras anslöts 

den till 24V-spänningen. Därefter användes det tidigare nämnda funktionsblocket i 

styrsystemet för att styra servot. Alla funktioner i blocket testades för att se att styr-

ningen utfördes korrekt. Om en funktion inte fungerade som det var tänkt utfördes 

ändringar i programmet och sedan utfördes en ny testkörning.  

 

Figur 18 Översikts vy av testriggen 
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Operatörspanelen testades först utan att servot var anslutet. Panelens olika funkt-

ioner och knappar påverkades för att undersöka om de var kopplade till rätt signaler 

och att de fungerade som förväntat. Operatörspanelens larm och indikeringar testa-

des genom att sätta de aktuella triggerbitarna med variabeltabellen. Signalerna över-

vakades på samma sätt som tidigare, i Step 7:s onlinefunktion och variabeltabell. Då 

fel upptäcktes gjordes främst ändringar i panelens funktion, men det förekom även 

ändringar i styrsystemets program. Då alla komponenter var testade och fungerade 

separat utfördes testkörningar där operatörspanelen användes för att styra servot. 

Trots att styrningen av enheterna hade fungerat på egen hand krävdes vissa juste-

ringar i programkoden och operatörspanelen för att de skulle fungera tillsammans. 

Testkörningarna och justeringarna resulterade i att servot kunde styras med hjälp av 

operatörspanelen. Positionens börvärde kunde anges i panelen och därefter kunde 

servots rörelse startas och stoppas med ett knappkommando. Det var även möjligt 

att starta servots drift, återställa fel och köra servot framåt och bakåt manuellt.  
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4 Diskussion 

Resultatet av arbetet är ett fungerande program där det är möjligt att styra servot 

och nödvändiga utgångar via operatörspanelen. Användargränssnittets utseende har 

grundats på resultatet av litteraturstudien för att göra det så användarvänligt som 

möjligt. Stort fokus har lagts på att göra det enkelt och effektivt för att det ska för-

enkla manövreringen av hylskapen och bli en tydlig förbättring. Den goda responsen 

som har erhållits vid intervjuerna anses vara ett tecken på att detta är på god väg att 

infrias. Det är dock troligt att vissa justeringar kommer att behöva göras när opera-

törerna testar den fysiska panelen samt efter att systemet har blivit driftsatt. Styrsy-

stemets program har strukturerats upp i tydliga block för att underlätta navigeringen 

mellan de olika funktionerna. De olika nätverken i blocken har i många fall fått för-

klarande kommentarer för att tydliggöra dess funktion.  

Projektets syfte och mål anses vara uppnått i och med det goda resultatet vid test-

körningarna och operatörsintervjuerna. Det fanns dock moment i metoden som 

hade kunnat utföras på ett bättre sätt vilket beskrivs utförligare senare i diskussion-

en. Det finns även arbetsuppgifter som kvarstår för att för projektet skall anses vara 

helt redo för bytet, även dessa beskrivs senare i diskussionen.   

4.1 Programmering 

Styrsystemets program har simulerats så utförligt som möjligt för att hitta eventuella 

fel. De delar som har kopierats från det gamla programmet har många in- och ut-

gångsignaler. Dessa har simulerats med hjälp av logiska block och minnesbitar i pro-

grammet. In- och utgångskorten som var konfigurerade i testriggen har inte använts. 

Även om simuleringen har utförts enligt bästa förmåga är det svårt att förutse alla 

situationer som kan uppstå vid drift. Det bör därför utföras noggranna och kontrol-

lerade testkörningar vid driftsättningen. 
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4.1.1 Utstick 

Det bör utredas vidare vilken metod som skall användas för utsticksinställningarna. 

Både metoden för utstick per hylsa och banbreddsmetoden har för- och nackdelar. 

Baserat på litteraturstudiens resultat angående operatörernas inverkan och opera-

törspanelens effektivitet kan metoden för utstick per hylsa anses vara det bästa alter-

nativet. Operatörerna är vana att ange utsticket som millimeter per hylsa och på så 

sätt kan det bli lättare att ta till sig det nya användargränssnittet. Nackdelen med 

metoden är att den är operatörsberoende. Utsticket blir beroende på vilken opera-

tör som hanterar hylskapen och de måste även ta hänsyn till hur många rullar som 

ingår i setet. Med banbreddsmetoden behöver operatören inte tänka på hur mycket 

extra som ska läggas till per hylsa, utan bara ange banbredden och det totala utstick-

et som krävs. Om utsticket är detsamma för de olika banbredderna så blir även 

hylslängderna lika oavsett vem som manövrerar hylskapen, vilket kan vara till fördel 

för produktionen. När det gäller användarvänligheten kan den komma att försämras 

något eftersom det krävs två inmatade värden som kan behöva justeras mellan varje 

set. Det kommer även att behövas någon typ av visning på operatörspanelen angå-

ende hur många millimeter som har adderats till hylsans längd för att den ska vara 

lätt att kontrollmäta. Alternativt kan bläckstråleskrivaren skriva hylsans exakta längd 

istället för det programmerade börvärdet (utan utstick) som den gör i dagsläget.  

Det faktum att operatörerna är negativt inställda till banbreddsmetoden gör den 

självklart till det sämre alternativet. Det är operatörerna som skall manövrera hyl-

skapen och de ska såklart vara nöjda med sättet de kan göra det på. Dock kan ban-

breddsmetoden ändå inte avfärdas helt då det kan tänkas att den avvisas på grund av 

att det är en ny metod. Det är lätt att påverkas av vanor och tankar som ”så har vi 

alltid gjort” vilket kan göra det svårt att se fördelar med nya metoder. Eftersom me-

toden används på hylskapen som tillhör pappersmaskin 5 finns det möjlighet att tala 

med operatörerna där och utvärdera dess för- och nackdelar. Banbreddsmetoden 

kräver mer förarbete i form av utbildning och förändrade arbetssätt men kan even-

tuellt vara en bättre metod på sikt. En alternativ lösning är att programmera båda 

metoderna och göra det möjligt för operatörerna att välja vilken metod de vill an-

vända med hjälp av panelen. Om det visar sig att endast en metod används kan den 

andra fasas ut. 
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4.2 Metod 

När de viktigaste funktionerna i styrsystemet var färdigprogrammerade påbörjades 

arbetet med användargränssnittet. De föreslagna metoderna som beskrevs i littera-

turstudien hade kunnat följas på ett bättre sätt [4]. Tidigt i utvecklingen lades myck-

et tid på att få panelen att fungera tillsammans med styrsystemet och att justera små 

detaljer i designen. Fokus borde istället ha legat på att ta fram ett designförslag som 

kunde visas upp och diskuteras i intervjuerna med operatörerna. Arbetet med att 

programmera panelens funktioner hade kunnat utföras under tiden mellan intervju-

tillfällena. Då hade intervjuerna kunnat utföras tidigare och det hade funnits mer tid 

för eventuella korrigeringar. I detta fall fanns inga åsikter om designen och det var få 

nya funktioner som efterfrågades så alla korrigeringar hanns ändå med. Hade större 

korrigeringar efterfrågats efter den sista intervjun hade det eventuellt uppstått tids-

brist då både korrigeringar och nya intervjuer hade erfordrats.  

Intervjuer var en bra metod för att samla information och åsikter om hylskapen och 

användargränssnittet. Det skulle dock vara bra om samma frågor kunde diskuteras 

under ett tillfälle då alla operatörer var samlade för att tillsammans komma överens 

om hur det slutgiltiga användargränssnittet ska se ut och fungera. Detta var även nå-

got som efterfrågades av några operatörer. Det fanns dock inte tillfälle att utföra 

detta eftersom alla operatörer endast är samlade vid så kallade operatörsträffar som 

sker med jämna mellanrum. Nästa operatörsträff var planerad i slutet på sommaren 

vilket var utanför tidsperioden för detta arbete. 

Under intervjuerna var det en stor fördel att kunna visa upp mitt förslag på hur an-

vändargränssnittet skulle se ut. Det var lätt att förklara dess funktioner och det upp-

stod inte många frågor. Detta tolkar jag som att designen är på rätt spår när det gäl-

ler användarvänligheten. En sak som bör belysas är att alla operatörer inte fick se 

samma utkast. Det första skiftlaget som intervjuades fick se det första utkastet och 

därefter justerades det för att innefatta funktionen för utstick som de efterfrågade. 

Det gjordes även en del andra förändringar i utseendet, gällande knappar och place-

ringar. De övriga 5 skiftlagen fick se det nya utkastet, men en ny intervju borde 

eventuellt ha gjorts med det första skiftlaget för att försäkra sig om att de inte hade 

några anmärkningar. Anledningen till att en ny intervju inte gjordes var dels för att 

de 5 skiftlagen som fick se det nya utkastet inte hade några anmärkningar på utseen-

det och dels för att det nya utkastet lämnades i kontrollrummet och att de då kunde 

titta igenom det själva om de önskade. Tanken med att lämna kvar utkastet var att 

operatörerna skulle kunna titta igenom det igen om de ville samt att de kunde an-

teckna eventuella förbättringsförslag efter intervjun. Det resulterade dock inte i 

några ytterligare förslag eller anmärkningar. Metoden med att lämna kvar utkastet 

hade dock kunnat förbättras genom att bifoga en framsida som kortfattat beskrev 

uppgraderingen, mitt examensarbete och utkastet. Då hade operatörerna haft möj-
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lighet att titta igenom utkastet även innan intervjuerna och fundera över eventuella 

förbättringar. Det som skedde i detta fall var att några operatörer hade fått inform-

ation om utkastet av tidigare skiftlag som redan hade intervjuats medan några inte 

visste vad det handlade om. 

Användargränssnittet har utarbetats med de ramar som framkommit i litteraturstu-

dien [4][6]. Målet om användarvänlighet anses viktigt och mycket fokus har lagts på 

att göra panelens bilder så enkla men effektiva som möjligt. Tanken var att de vik-

tigaste funktionerna som används för att manövrera kapen skulle vara samlade på en 

sida för att minimera antalet knapptryck. Användarvänligheten kan dock inte utvär-

deras på ett tillbörligt sätt i detta skede eftersom det kan vara svårt att uttala sig om 

gränssnittet bara genom att titta på det. Det ideala hade varit att låta operatörerna 

interagera med den testrigg som använts under arbetet med projektet. Detta skedde 

inte på grund av att operatörerna inte kunde lämna kontrollrummet under den tid 

som hade krävts. Testriggen befann sig på en annan del av fabriksområdet så föru-

tom tiden för testkörningen hade det även tagit tid att transportera sig dit. Att 

transportera testriggen till kontrollrummet var inte heller ett alternativ som ansågs 

givande då det skulle vara besvärligt att transportera den fram och tillbaka samt att 

det saknades 400V-spänning till servomotorn vilket krävdes för att riggen skulle 

kunna köras i sin helhet. Även om det inte framkommit några anmärkningar under 

intervjuerna kommer gränssnittet sannolikt att behöva justeras då operatörerna får 

interagera med det. Troliga justeringar är position- och storleksändringar av gräns-

snittets objekt.   

4.3  Fortsatt arbete 

De huvudsakliga åtgärderna gällande styrsystemet och operatörspanelen har utförts 

men det återstår ändå en del arbete innan förberedelserna kan anses vara helt klara. 

Bland annat behövs nya ritningar. De gamla ritningarna ska gås igenom och ändring-

arna ska rödmarkeras för att sedan lämnas vidare för renritning. Vad gäller styrsy-

stemet så återstår det att implementera bläckstråleskrivaren.  

Servot kommer att ha en viss utväxling till anhållet. Denna utväxling kommer att 

undersökas genom att servomotorn installeras tillfälligt och provkörs under ett drift-

stopp. Genom att undersöka utväxlingen kan lägesgivarens värde modifieras i styrsy-

stemets program för att passa anhållets verkliga transportsträcka.  

Det vore lämpligt att utvärdera operatörspanelen ytterligare vid en så kallad opera-

törsträff där alla operatörer är samlade. Träffarna sker med jämna intervall och nästa 

planerade träff är i slutet på sommaren. Då är det möjligt att diskutera frågor som 

till exempel hur larmen från intilliggande stationer ska hanteras och vilken lösning 

som skall användas för utsticket. Det skulle även vara ett bra tillfälle för operatörer-

na att testa den verkliga panelen.  
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5 Slutsatser 

Ett styrsystemprogram och en operatörspanel har förberetts inför uppgraderingen av 

hylskapen på pappersmaskin 4. Förhoppningen är att dessa åtgärder ska underlätta 

uppstarten efter installationen. Operatörspanelen kommer att ha en stor inverkan på 

hur hylskapen manövreras. På grund av detta har det utförts en litteraturstudie för 

att undersöka vad som krävs för att skapa ett användarvänligt användargränssnitt 

samt användarnas betydelse för utvecklingen av detta. Användarnas åsikter ansågs 

vara av stor vikt och därför har hylskapens operatörer intervjuats och givits möjlig-

het att ge sina synpunkter på vad som bör ingå i användargränssnittet och dess utse-

ende. Även om resultatet var tillfredställande för tillfället är det sannolikt att juste-

ringar kommer att behöva göras efter driftsättning för att öka användarvänligheten 

ytterligare. Detta eftersom operatörerna inte fått möjlighet att utvärdera användar-

gränssnittet i den verkliga tillämpningen.  

Programmeringen har tagit hänsyn till önskemål gällande hylskapens funktion för att 

förbättra den. Detta, tillsammans med införandet av servodriften och operatörs-

panelen förväntas bli ett positiv lyft för hanteringen av hylskapen. Den nya panelen 

tillsammans med styrsystemet gör även hylskapen mer flexibel i avseendet att den 

kan utökas med fler funktioner på ett smidigt sätt som inte varit möjligt tidigare.  
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Bilaga A 

I denna bilaga redovisas programmeringen av styrsystemet. Programmet är uppdelat 

i funktioner (FC) och funktionsblock (FB).   

FC400 - Motorstyrningar 
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FC401 – Avsug 
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FC402 – Larm 
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FC403 – Indikeringar 
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FC404 – Offset 
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FC405 – Anhållsstyrning 
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FB405 – Servostyrning 
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Bilaga B 

Denna bilaga beskriver servodriftens parametrar, kontroll- och statusord samt alla 

larm som konfigurerats.  

Följande 7 parametrar användes för att möjliggöra kommunikationen mellan styrsy-

stemet och servodriften. Parametrarna är direkt hämtade ur Rexroths manual för 

profibusinställningar [7]. 

Real-time Input (AT): 

– P-0-4078 Field bus: status word 
– S-0-0051 Position feedback 1 value 
– S-0-0390 Diagnostic message number 

Real-time Output (MDT): 

– P-0-4077 Field bus: control word 
– S-0-0282 Position command value 
– S-0-0259 Positioning velocity 
– S-0-0145 Signal control word 

I fig. 1 på följande sida listas bitarnas funktioner och parametrar för kontrollordet P-

0-4077.  Figur 2 beskriver på samma sätt bitarna för statusordet P-0-4078.  
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Figur 1 Funktionsbeskrivning av kontrollordets bitar [7]. 
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Figur 2 Funktionsbeskrivning av statusordets bitar [7]. 

Tabell 1 beskriver alla definierade larm som har skapats och konfigurerats i Step 7 

och TIA-portalen. Tabell 2 beskriver kategorierna för de odefinierade larmen.  

 



 

B4 

Tabell 1 Sammanställning av alla definierade servolarm 

Larmkod Beskrivning 

F2031 Encoder 1 error: signal amplitude incorrect 

F2040 Device overtemperature 2 shutdown 

F2043 Measuring encoder: encoder signals incorrect 

F2057 Target position out of travel range 

F2069 Error when releasing the motor holding brake 

F2074 Actual pos. value 1 outside absolute encoder window 

F2174 Loss of motor encoder reference 

F2176 Loss of measuring encoder reference 

F6029 Positive travel limit exceeded 

F6030 Negative travel limit exceeded 

F8060 Overcurrent in power section 

E2026 Undervoltage in power section 

E2040 Device overtemperature 2 prewarning 

E2050 Device overtemp. Prewarning 

E2051 Motor overtemp. prewarning 

E2054 Not homed 

E2061 Device overload prewarning 

E2064 Target position out of num. range 

E2069 Brake torque too low 

E2074 Encoder 1: encoder signals disturbed  

E2076 Measuring encoder: encoder signals disturbed 

E2077 Absolute encoder monitoring, motor encoder (encoder alarm) 

E8025 Overvoltage in power section 

E8026 Undervoltage in power section 

E8028 Overcurrent in power section 

E8029 Positive position limit exceeded 
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E8030 Negative position limit exceeded 

E8043 Positive travel range limit switch activated 

E8044 Negative travel range limit switch activated 

E8055 Motor overload, current limit active 

E8057 Device overload, current limit active 

 

Tabell 2 Sammanställning av de odefinierade larmens kategorier 

Larmkod Beskrivning 

F9xxx Fatal system error 

F8xxx Fatal error 

F7xxx Safety technology error 

F6xxx Travel range error 

F4xxx Interface error 

F3xxx Non-fatal safety technology error 

F2xxx Non-fatal error 

E8xxx Fatal warning 

E4xxx Warning of category 

E3xxx Warnings when operating safety technology 

E2xxx Non-fatal warning 
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Bilaga C 

Operatörspanelen består av 4 bilder, en slide-in meny samt en larmruta som dyker 

upp endast då det finns aktiva larm. Figurerna som visas i denna bilaga har tagits un-

der en simulering i TIA-portalen. Figur 1 visar startsidan, som har döpts till ”posit-

ionering”. Sidan innehåller de viktigaste och vanligaste funktionerna som krävs för 

att ställa in anhållet och kapa hylsorna. Den vita listen i bildens överkant är en larm-

list, där aktiva larm visas. Denna list återkommer i alla bilder utom i den för händel-

selistan. Bakgrunden har valts till ljust grå, i enlighet med resultaten från litteratur-

studien. Fältet för börvärdet är en inmatningsruta där den önskade längden skrivs in. 

Ärvärdet som återges är kompenserat med de offset- och utsticksvärden som kan 

ställas in, så att det blir lika som det angivna börvärdet. På så sätt blir det tydligt att 

anhållet har positionerats. Start och stopp för positioneringen har givits de standardi-

serade färgerna grön för start och röd för stopp. En av riktlinjerna från litteraturstu-

dien, att texten bör vara svart, har frångåtts för texten på dessa knappar eftersom 

vitt gav en behagligare kontrast än svart. Hylsräknaren visar antal kapade hylsor och 

kan enkelt nollas med hjälp av den underliggande återställningsknappen. Hylsdi-

mensionen väljs genom en rullist. Dimensionerna är automatiskt kopplade till de ka-

libreringsvärden som angetts på offset-sidan (Fig. 2), vilket gör att inga ytterligare 

sidnavigeringar måste utföras då en ny dimension ska kapas. Indikeringarna till höger 

ger en god översikt över de viktigaste funktionerna. Alla indikeringar är gröna i sitt 

aktiva läge utom ”Rengör sug” som är orange eftersom det är en indikering som på-

visar att rengöring av utsuget pågår. Switchen för ” Starta motorer” ger startsignal 

för drivrullen, utsugets och sågklingans motorer.  

 

Figur 1 Operatörspanelens startsida där de vanligaste funktionerna finns.  
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På offsetsidan kan de olika hylsdimensionernas kalibreringslängder konfigureras sam-

tidigt.  Längderna kan anta både negativa och positiva värden.  Den totala banbred-

den och utsticket kan endast anta positiva värden.  

 

Figur 2 På offsetsidan kan kalibreringsvärden ställas in för alla hylsdimensioner samtidigt. 

Figur 3 beskriver manöver-sidan. Där finns de funktioner som inte används frekvent 

vid hanteringen av hylskapen. Servodriften och bläckstråleskrivaren slås till genom 

varsin grafisk switch.”Reset fel”-knappen återställer eventuella fel och varningar som 

uppkommer på servot. Valet av körsätt gäller endast anhållspositioneringen och al-

ternativen för att köra anhållet framåt och bakåt syns bara då handkörningsmodet är 

valt. Räknaren anger hur många hylsor som kapats sedan det senaste bläckpatronsby-

tet, vilket med tiden ger en fingervisning om när patronen bör bytas.  

 

Figur 3 Manöversidan innehåller funktioner som inte används frekvent. 
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Händelselistan (Fig. 4) loggar alla larm och varningar. Larm registreras med röd 

bakgrund och varningar med gul. I statusfältet återges larmets aktuella status med I, 

A eller O. I  (incoming) betyder att det är ett aktivt larm, A (acknowledge) betyder 

att det är kvitterat och O (outgoing) står för att det har återställts. Bakgrundsfärgen 

behålls i de fall där larmet har kommit och gått utan att någon kvittering skett. Ett 

kvitterat larm får en vit bakgrund. Samma system gäller för larmrutan som dyker 

upp då ett larm aktiveras (Fig. 5). 

 

Figur 4 Händelselistan beskriver alla aktiva, kvitterade och återställda larm. 

Då ett larm aktiveras syns det i larmlisten som sträcker sig över skärmen och en var-

ningstriangel framträder uppe till höger i bilden (Fig. 5). Triangeln anger hur många 

larm som är aktiva och om man trycker på den dyker larmrutan upp. I larmrutan be-

skrivs larmet och dess status och det är även möjligt att kvittera det. Larmrutan in-

nehåller endast aktiva larm samt larm som kommit och gått utan att det kvitterats. 

Larmrutan och varningstriangeln är globala objekt och kan nås från alla bilder. 
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Figur 5 Larmrutan visar aktiva larm samt larm som försvunnit utan att de kvitterats. 

För att navigera mellan bilderna används en sidomeny (Fig. 6). Den öppnas genom 

att trycka på handtaget längst till vänster som finns på varje bild. I menyn finns 

knappar med bildernas titlar som leder till respektive sida. Det finns även en knapp 

som leder till panelens kontrollpanel där det är möjligt att utföra olika inställningar, 

som till exempel aktivera skärmsläckare och kalibrera touchfunktionen.  

 

Figur 6 Sidnavigeringen sker via en sidomeny  
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