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Sammanfattning 
 
 
Sedan urminnes tid har folk sysslat med mätning av olika slag. Tid, längd, höjd, area, energi, volym 
och styrka är några exempel på vad som behövde mättas. Att mäta är att jämföra verklighet med en 
fördefinierad enhet. En sekund, en meter, ett watt är några exempel på enheter som brukas för att kunna 
definiera en mätning. I dagens samhälle är det viktigt med exakt mätning för att kunna till exempel 
producera rätt tjänst i rätt tid, just in time, för att kunna utnyttja sina resurser effektivt. Detta innebär 
högre förtjänst med minimal insats, vilket gagnar både producent och konsument som använder denna 
tjänst. 
 
Since time immemorial, people have been involved with the measurement of various 
kinds. Time, length, height, area, energy, volume and strength are some examples of what needed to be 
saturated. To measure is to compare the reality with a predefined unit. One 
second, one meter, a watt is a few examples of devices that used to define a measurement. In 
today's society, it is important to have accurate measurements to be able, for example, produce the 
right services at the right time, just in time, to utilize their 
resources effectively. This means higher profits with minimal effort, which will benefit 
both producers and consumers who use this service.
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Sammanfattning 
 
Sedan urminnes tid har folk sysslat med mätning av olika slag. Tid, längd, höjd, area, energi, 
volym och styrka är några exempel på vad som behövde mättas. Att mäta är att jämföra 
verklighet med en fördefinierad enhet. En sekund, en meter, en liter, ett watt är några exempel 
på enheter som brukas för att kunna definiera en mätning. I dagens samhälle är det viktigt 
med exakt mätning för att kunna till exempel producera rätt tjänst i rätt tid, just in time, för att 
kunna utnyttja sina resurser effektivt. Detta innebär högre förtjänst med minimal insats, vilket 
gagnar både producent och konsument som använder denna tjänst. 
 
Syftet med detta examensjobb är att effektivisera mätning av flera objekt samtidigt, med 
samma typ av utrustning och presentera det på ett enkelt sätt för användaren. 
 
Alla länkar i detta arbete var tillgängliga 2011. 
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Inledning 
 
Ett stort tack till alla de som trodde på mig, hade ork och tålamod… 
Speciellt tack till Peter Löfqvist som hjälpte mig med implementeringen samt Jonny Lindgren 
som var ett stort stöd under resans gång. 
 

1) Presentation 
 

1.1 Presentation av företaget 
 
 

 
 
 
Attends Healthcare (www.attendshealthcare.com) är en global koncern inom hälso- och 
sjukvårdsbranschen. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför hygienprodukter under 
märket Attends, ett av de ledande varumärkena i världen inom inkontinensområdet. Utöver 
sitt eget märke tillverkar företaget ett antal ”private labels” – produkter som tillverkas åt t ex 
affärskedjor under deras eget namn. Attends Healthcare har idag försäljningsbolag i flera 
europeiska länder. Attends Healthcare har cirka 450 medarbetare och runt 300 av dem arbetar 
i Sverige. Centrum för tillverkning finns i småländska Aneby, 5 mil öster om Jönköping. 
Attends Healthcare satsar intensivt på utveckling av produkter, produktionslösningar och 
medarbetare för att föra verksamhet framåt.  
 

1.2 Presentation av produkter i linjen L26 
 
L26 (Linjen 26) är en av tre linjer under Attends tak för tillverkning av stora vuxenblöjor. Här 
tillverkas produkter för mellan och tung vuxeninkontinens. L26 är ca 70 m lång och alla 
avrullningsställ består av två avrullningar, en som är aktiv (materialet används i produktion) 
och en som materialet förbereds inför en skarv (alla skarvar utom tissue sker automatiskt). 
Produkterna heter P4-P9 där P står för Pads (blöja) och nummer står för storleksordning och 
uppsugningsförmåga i stigande ordning. http://attends.se/products/numberingsystem/   
De består av (i ordning närmast kroppen): toppmaterial, spridningsskikt, tissue, fluffkropp, 
SAP, spärrskikt, elastik och lim för att hålla samman produkt. (Se Ordlistan 10.1.2) 
Produkterna P4 och P5 är helt symmetriska och fästs på underkläder med 2 stycken tejp. De 
ingår i samma serie produkter. 
Produkterna P6-P9 (ingår i samma serie produkter) har ett smalare parti avsedd för framdel på 
kroppen och ett bredare parti som är avsedd för bakre del av kroppen.  
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1.2.1 Bilden visar produkter ur de olika produktserierna som tillverkas i L26 
 

1.3 Tillverkning 
 
Varje produkt i L26 tillverkas genom att forma spridningsskikt eller patch (material kallat 
CSX) i patchtrumman (en trumma består av 5 formar). Trumman snurrar i linjehastighet och 
när den når lägsta punkt, lämnas spridningsskikt till en matta (patchmatta, mätpunkt1) som 
också rör sig i linjehastighet. Hastighet på denna matta inverkar direkt på patchens längd. En 
högre hastighet ger en utdragen, längre patch och vice versa. 
Innan patch kommer till nästa station i linjen limmas den ihop med tissue och förs över till 
nästa matta (corematta, mätpunkt2). Här gäller samma hastighetsregel som på patchmattan.  I 
denna station mals pappersmassa till fluffigt material och skickas till coretrumma för att 
forma corekropp.  
Här liknar formeringsprocess den som sker i föregående station.  
Coretrumman snurrar och lägger corekropp ovanpå patchen. Härifrån kallas dessa två material 
ihop med ett gemensamt namn: materialbana. Materialbana passerar kalandern (justerbar 
enhet som plattar till material till önskad tjocklek).  
Vid nästa station (fluffklipp) klipps material till enstaka produkter som fortfarande saknar 
hölje (chassi) – under- och ovandel. Mattan innan fluffklipp snurrar långsammare än mattan 
efter fluffklipp och därmed skapas det rum mellan produkter (hur stort mellanrum skapas 
framgår av produktspecifikationen dvs fluffkroppslängd + mellanrum = längd på en hel 
produkt).  
Nu kommer materialet till nästa station, s.k. combining (mätpunkt3) där både topp- och 
bottenmaterial träffas och omsluter corekropp.  
Topp- och bottenmaterial utgör höljet runt materialbanan. Innan de möts får både topp- och 
bottenmaterial ett tunt lager med flytande, varmt lim för att bättre fastna i varandra. Efter 
combiningen fortsätter materialbanan sin väg genom profilrulle, en press som trycker till 
kanterna runt hela produkten och på så sätt säkrar att topp- och bottenmaterial verkligen 
fastnar i varandra.  
Därefter går materialet över kylbana, en 2 meter lång plåt för att kyla ner limmet. Nu passerar 
materialet genom tejpstation (mätpunkt4) (beroende om produkter innehåller tejp, appliceras 
det vid denna station), vidare till figurklipp, vars uppgift är klippa produkt på sidorna och ge 
den karakteristiska ”blöjutseende”.  
Här börjar materialbana likna den färdiga produkten. Nästa matta som materialet kommer till 
är mattan innan längsviken (mätpunkt5), stationen där material viks på sidorna. Rätt bredd på 
produkten ger de rätta förutsättningarna för att produkten ska klara sig igenom de sista 3 
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stationerna: slutklippsstation, Optima och Case-packern. Först kommer materialet in i 
slutklippsstation där det klipps till färdiga produkter, viks på mitten och skickas in i bladverk, 
som är en del av Optima (förpackningsstation).  
En räknare i bladverk innan nedslagarna ser till att rätt antal produkter packas i påsen och 
påsen försluts i svetsenheten.  Påsar packas sedan i kartonger i Case-packern. Efter vägningen 
åker kartonger till färdigvarulager som tar hand om dessa, både lagring och utskeppning.  
 
 
 

 
1.3.1  Bilden visar layout över L26 och placering av mätpunkter 
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2) Problembeskrivning 
 
De problem som kan uppstå i tillverkning kan ses ur två olika perspektiv: process och 
kvalitetsproblem.  

2.1 Processproblem:  
 
Material i linjen L26 transporteras med hjälp av 8 transportmattor och hålls på plats med hjälp 
av vakuum. 5 av dem är kritiska mattor vars hastighet direkt påverkar den färdiga produkten. 
Alla mattor drivs inte med samma drift utan är en blandning av servodrift samt huvudlina.  
Servodrift innebär att varje enskild matta har en egen motor som styrs från en gemensam 
dator. Huvudlina betyder att man har en gemensam motor till flera drifter. 
En kardanaxel går ut från motorn och löper längs linjen. Ett antal kugghjul finns monterade på 
kardanen, strategiskt placerade för att lätt kunna koppla ihop kugghjul på kardanen med 
kugghjul på mattdrift med hjälp av remmar.  
Det är olika dimensioner på kugghjul samt olika antal tänder på remmar för att man ska kunna 
erhålla olika utväxlingar från huvudmotorn till en enskild matta. Därför blir det svårt att 
upptäcka problem som t ex lagerhaveri i tid.  
Även felsökningstid (från det att linjen stannat, den tid det tar att hitta ett fel, åtgärda detta och 
starta produktion igen) vid dessa problem är lång med tanke på hur komplex linjen är. Därför 
fanns det behov av ett tillförlitligt verktyg för att i tid upptäcka haverier och därmed minska 
oplanerat stillestånd (ett avbrott i produktion som inte var planerat och som räknas som 
produktions bortfall).  
Ett sätt att kontrollera status på lager under drift är att mäta temperatur.  
För att mäta temperatur i lagerhus användes man av lasertermometer som inte alltid var 
tillgänglig.  
Ett annat sätt att kontrollera status på lagerhus är att mäta hastighet då den övriga linjen rullar 
i full hastighet. Ett avvikande värde är ett direkt tecken på att något är fel med lagerhus 
alternativt axeln lagern sitter på. För att kontrollera hastighet kan man använda t ex en 
tachometer som hjälpmedel.  
Olika användare applicerar tachometern under olika vinklar samt olika hårt mot rullande 
mattor vilket resulterar i olika värden varje gång tachometern används. Även ur 
säkerhetssynpunkt var denna metod starkt ifrågasatt av säkerhetsansvariga på Attends då stor 
vikt under tillverkning läggs på säkerhet. 
 
 

2.2 Kvalitetsproblem:  
 
Vid alla kritiska mattor appliceras material med olika egenskaper. Vid den sista mattan 
appliceras förvisso inget material men där viks materialbana (i sidled) innan den slutligen 
klipps till färdiga produkter i station kallad slutklipp. Hastighet på dessa mattor har direkt 
påverkan på material som blir längre vid högre hastighet alternativt kortare vid lägre 
hastighet.  
Varje produkt har sin bestämda specifikation där man anger toleranser på mur mycket man 
kan frångå dessa specifikationer. Ligger man utanför dessa gränser klassas produkt som CND 
(felaktig) och kastas ut som spill.  
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Rätt kvalitet innebär per automatik färre spillprodukter vilket leder till mindre tillverknings 
kostnader och bättre avkastning för företaget. Man genomför regelbundna produktkontroller 
men trots det så gör man fel ibland. Med hjälp av detta verktyg ville man ytterliggare minska 
risk för defekta produkter. 
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3) Beskrivning av uppgiften 
 
Tanken med detta arbete är att skapa ett tillförlitligt verktyg som snabbt och enkelt kan 
användas av alla användare för att snabbt få en överblick av linjens kritiska mattor och deras 
hastigheter.  
Resultat från denna mätning ska vara oberoende av vem som använder verktyget. Avlästa 
värden från denna mätning presenteras i grafform som lätt kan jämföras med diagram skapad 
när linjen inte hade några processproblem och fungerade optimalt.  
Utifrån denna mätning och utläsning kan man snabbt besluta om vidare åtgärder för att 
säkerställa fortsatt problemfri process.  
Idén började ta form under 2006 när L26 drogs med en del oplanerade stopp p.g.a. 
lagerhaverier och under de kommande månaderna implementerades mäthjul som ett resultat 
av Projekt Future där jag fick hjälp av min handledare, Peter Löfqvist (processtekniker inom 
El-avdelning) som hjälpte mig praktiskt med installationen. Projekt Future handlade om att 
alla resurser (inom mekanisk-, elektrisk- samt utvecklingsavdelning) gavs uppdrag att, inom 
sina områden, förbättra produktions prestanda och linjens driftsäkerhet där min handledare 
och jag bildade ett team som genomförde åtgärder inom el- och elektronikområde.  
Slutligen visade sig vara en bra idé att försöka bygga ihop ett antal tachometer som kunde 
användas samtidigt, på samma sätt och resultat kunde enkelt presenteras och utläsas.   
Det var under resans gång som vi kom fram till att detta verktyg även kunde användas vid 
felsökning vid produktdefekter orsakade av att ingående material var för långa eller för korta 
(de frångick ritningen). 
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4) Teori och teknik bakom lösningen  
 

4.1 PLC 
 
L26 styrs av en PLC (programable logic controller) från Allan Bradley, se även www.ab.com.  
Kort sagt kan man säga att PLC är en dator byggd för svåra förhållanden (damm, fukt, värme, 
kyla) samt kan hantera många ingång- och utgångar. In- och utgångar (ett antal in- och 
utgångar kopplade i en modul kallas för rack) byggs in i ett skåp och man alltid utöka dessa 
genom att koppla ihop flera rack.  
Utvecklingen har fört fram dagens PLC från tidiga relä-system-logik (stora paneler med 
knappar för styrning av olika processer/ställdon). Med tiden har dessa PLC blivit mera 
komplexa samt mindre till storlek.  
PLC kontrollerar alla processer i en tillverkningslinje via signaler som skickas via nätverks-, 
seriella, parallella- eller usb kablar.  
Just möjlighet att ansluta via nätverk underlättar för support vid underhåll och felsökning dvs. 
en tekniker/support behöver inte stå vid linjen för att kunna felsöka. 
Denna PLC (1756 Allen Bradley) kan styra och övervaka hela tillverkningen i L26 inklusive 
alla motorer (servodrifter eller huvudmotor), sensorer, givare, reläer, cylindrar och ventiler.  
Det finns en rad olika program och applikationer som används för att styra eller ändra i själva 
PLC.  Denna variant av PLC är utrustad med Windows-baserade applikationer och tillåter 
användare med rätt behörighet att ändra parametrar och instruktioner vid behov.  
L26 har en central skärm kopplad till PLC som kallas för HMI skärm (Human-Machine-
Interface) som man använder dagligen till en rad funktioner.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 4.1.1 Modell över PLC som styr L26  
(bilden tagen från http://www.kollewin.com/blog/allen-bradley-controllogix-5000 ) 
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Bild 4.1.2 visar ett utdrag ur RSLogixs demoprogram  
 
Miljön i RSLogix 5000 är väldigt användarvänlig och utseendemässigt liknar många av 
Windows baserade applikationer.  
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4.2 Pulsgivare (Encoder) 
 
För ändamålet användes en inkrementell encoder med TTL puls. 
TTL betyder transistor-transistor-logik.  En TTL signal måste klara en utgående spänning 
(V ) och ström specifikation (I ), en ingående spänning (V ) och ström specifikation (I ) 
samt en upp/ned rampningstid specifikation (rise/fall time).

OL OL IL IL
 För varje given hårdvara måste 

signalen ha också en viss pulsbredd. Här nedan visas ett exempel på en TTL puls. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
4.2.1 Bilden tagen från: 
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ACB4BD7550C4374C86256BFB0067A4BD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Bilden visar encoder som används i projektet (bilden tagen från www.kuebler.com) 
 
 
Pulsgivare är en komponent som med hög precision läser av positionen hos en axel. 
Antalet punkter hos pulsgivaren anger dess precision/upplösning. Denna pulsgivare med 100 
punkter kan med andra ord ange axelns position med en precision på 360º/100 eller 3,6º 
precision.  
Pulsgivare delas i två grupper: inkrementella och absoluta.  
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4.2.1 Inkrementella pulgivare 
 
En inkrementell pulsgivare nollställs varje gång strömmen slås av/på och axelns position 
anges i förhållande till dess startposition. Denna typ av givare genererar en serie av pulser för 
en linjär eller roterande rörelse. Dessa pulser kan användas för att kontrollera mätobjektets 
relativa position alternativt användas för att mäta hastighet på ett objekt. 
Mätprincipen grundar sig på att en ljussignal ”läser av” en roterande ihålig skiva och därmed 
räknar hål som höga signal och mörka partier som låga signaler (en etta respektive en nolla). 
Avläsning sker kontinuerligt och ett pulståg i form av sinussignaler kan skickas till PLC och 
räknarkort där de kan vidarebehandlas. 
Inkrementella vinkelgivare/pulsgivare ger ett antal spänningspulser på ett varv. För bättre 
precision används pulsgivare som ger fler pulser per varv.  
Dessa används bland annat för positionering, längdmätning och hastighetsmätning. 
Givarprincipen bygger på att en lysdiod lyser genom en kodskiva som har ett regelbundet 
streckmönster med lika många streck som givaren ger ut pulser på ett varv (i detta fall 100). 
Strecken bryter ljusstrålen när skivan roterar och en fototransistor tar emot ljuset och 
genererar elektriska pulser. De elektriska pulserna kopplas till t.ex. ett styrsystem eller en 
räknare för mätning av varvtal, längd, position.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.3 Bilden visar givarprincip 
 
 
Pulserna som kommer ut är antingen i form av fyrkantvågor eller sinus-signal, den senare 
anpassad för system där sinus-signalen delas upp och väsentligt ökar upplösningen.  
Utsignalerna kan se ut på olika sätt beroende på till vilken ingång givaren ska kopplas. 
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Normal utgång. Endast A, B och 0-kanalen (Z) är kopplade. 

  
 
 
Denna typ av signal kopplas oftast till elektronisk räknare eller styrsystem för t.ex. 
längdmätning eller positionering. Här ger givaren signal för både upp- och nedräkning.  
 
 
 
 
 
Inverterad utgång och RS422 
Både A, B ,0-kanal samt deras resp. invers kopplas in  

  

 
Inverterad utgång och RS422 har utseendemässigt samma karaktäristik men skiljer sig i 
spänningsnivå: 
Inverterad utgång (Push-pull) har nästan samma spänningsnivå som ansluten 
manöverspänning, d.v.s. ca 22 V om manöverspänningen är 24 V (som i detta fall).  
RS422 ger alltid ut ca. 5 V på utsignalerna oberoende av manöverspänningen. Båda dessa 
signaltyper ansluts t.ex. till styrsystem eller motorstyrningar som är förberedda för denna 
signal. Denna teknik gör installationen mindre känslig för störningar, särskilt vid långa 
kabelsträckor. Vid behov kan en inverterad givare med push-pullutgång kopplas till t.ex. en 
elektronisk räknare. Funktionen blir då samma som med en normal givare med Push-
pullutgång. Eventuella störningarna elimineras inte för de inverterade kanalerna kopplas inte 
in. 
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4.2.2 Absoluta pulsgivare 
 
En absolut givare känner av startposition varje gång systemet startas. Nollpunkten är 
förutbestämd. En absolut pulsgivare ger alltid ett absolut värde, räknat från dess nollställe, 
oavsett vad den har för startposition. 
Till skillnad från inkrementella pulsgivare behåller absoluta pulsgivare sitt värde även när 
strömmen slås av. Vid nödstopp eller strömavbrott kommer givaren att ange axelns position 
vid avbrottet även om axeln har förflyttas efter stopptiden. 
Pulsgivare (encoder) används ofta inom papper och stålindustri, kranar, robotar samt 
mätindustri. 
 
 
 
http://www.penlink.se/produkter/pulsgivare
http://www.leinelinde.se/PageFiles/2266/technical_info_eng.pdf  
http://www.oemautomatic.se/Produkter/Sensor/Vinkelgivare_Pulsgivare/Generell_teknik/262
578-306990.html
http://www.drivteknik.nu/skolan/givare
 

5) Konstruktionsarbete  
 
Mäthjulet som sitter monterat på pulsgivarens utgående axel är 500 millimeter (0,5m)  i 
omkrets vilket var lämpligt vid beräkning av hastighet. Dessa pulser går in på ett speciellt 
snabbräknarkort. En kanal per mäthjul. 
I programmet läses av antalet pulser som kortet har registrerat varannan sekund. 
Efter avläsningen nollställs räknarna i snabbräknarkortet.  
Beräkningen sker enligt följande: v = s/t[m/min], där s = sträcka och t = tid. Beräkningen sker 
i meter per minut för att hastigheter på andra enheter mäts också i samma enhet. Förenklat, ser 
formeln ut som följande: 
V= [Pulser_encodrar[0]*0,5*30]/100 för att få ut meter per minut med en uppdatering till 
HMI skärmen varannan sekund(därav  multiplicering med 30 (60/2)). Här står 
Pulser_encodrar[0] för den första kanalen på kortet och 0,5 är omkrets på mäthjul (i meter). 
Delar med 100 pga. att det är 100 pulser på ett varv i pulsgivaren. 
Kortet har totalt 8 ingångar. Rent fysiskt kan man alltså mäta hastighet på alla 
överföringsmattor i linjen. 
Alla dessa instruktioner görs av en tidsstyrd instruktion som sker exakt varannan sekund 
oberoende av cykeltid i resten av programmet. Detta då för att få en så exakt mätning som 
möjligt. Första tester gjordes med pulsgivare som hade 20 pulser per varv men det blev då lite 
för stor skillnad på värdena. Därför inhandlades pulsgivare med större precision (100 pulser 
per varv). 
Spänningsmatningen är 24V och det räckte med att använda bara en signal (A) för ändamålet.  
Ett räknarkort (CTR8 – där 8 står för 8 kanaler), anpassad att fungera med ControlLogic 1756 

monterades i ett av rack och dit kopplades alla 
kablar (av typen LIYCY 14*0.25),  
se http://www.nexans.se/eservice/Sweden-

sv_SE/navigateproduct_381694/16090698.html , 
från respektive mäthjul. 
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http://www.leinelinde.se/PageFiles/2266/technical_info_eng.pdf
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http://www.oemautomatic.se/Produkter/Sensor/Vinkelgivare_Pulsgivare/Generell_teknik/262578-306990.html
http://www.drivteknik.nu/skolan/givare
http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/navigateproduct_381694/16090698.html
http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/navigateproduct_381694/16090698.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Bilden visar räknarkort CTR8  
(bilden tagen från: http://www.spectrumcontrols.com/ab-1756_CTR8.htm) 
 
Det förekommer en variation i mätningen men den är verklig och beror på att linjens 
huvudmotor har lite svårt att hålla ett exakt varvtal, därav variationen. 
Nollställning sker varannan sekund (2000ms) och innan nollställningen gör en instruktion i 
programmet beräkning. Det är detta resultat som visas i grafisk form och är användarvänlig 
(enkelt att utläsa då den visar hastighet i meter per minut samt har man historik/trend för att 
lätt kunna följa några eventuella oscillationer). 
 
 

 
 
5.2 Bilden visar beräkning och nollställning av räknarkort 
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6) Implementering  
 
Inför igångsättning av projekt ställdes det flera frågor bl.a.: vilka mattor som skulle övervakas 
och hur man på ett smidigt och säkert sätt kunde övervaka hastighet på utvalda mattor. 
En lösning var att försöka hämta hastighet direkt från servostyren till servodrifter.  
Här var det inga problem då alla servostyren kommer från samma leverantör med samma 
mjukvara. www.lenze.se . 
Väldigt snabbt upptäcktes det att det var mycket svårare att hämta rätt information från 
huvudmotorn då det förekommer olika kugghjul/kuggdrev och olika remmar för att driva alla 
mattor beroende vilken produkt tillverkas.  
Vid en omställning från en storlek till en annan byter man både remmar och kuggdrev för att 
få rätt utväxling mellan huvudmotorns drivaxel och växellådor inne i linjen. Man skulle helt 
enkelt mäta hastighet på fel ställe!  
Då föll valet på att montera samma typ av mäthjul, på samma typ av encoder och skicka all 
data till linjens PLC (styrsystem) för att bearbeta data.  
Mäthjul skulle placeras direkt på mattan under samma (rät) vinkel. 
Mäthjul monteras direkt på utgående axel av encoder. Fästet encodern sitter på placeras 
lämpligt i linjen (se Mätpunkter 10.2.1, 10.2.3 och 10.2.3) och för att spara på utrustningen då 
den inte används utrustas varje encoder med en luftcylinder som lyfter upp mätutrustningen. 
Valet föll på de mest kritiska mattorna och alla encoder utom nr 3 (combining) placerades på 
insida av mattan (närmast maskinens vägg).  
Encoder nr 3 placerades närmast gången vid linjen pga. säkerhetsskäl  med hänsyn till 
områdets utformning. 
Luft till samtliga lyftcylindrar togs ifrån linjens huvudstam och efter några tester stod det klart 
att 4 bar räckte till alla cylindrar.  
En mätklocka och en ventil monterades mellan startknapp och linjens huvudstam också. 
Startknappen placerades lämpligt mitt i linjen och luftslangar drogs både till början av 
produktion (patchmatta) och till slutet av linjen (längsvik). Samma typ av luftslang användes 
till ändamålet (4mm i diameter).  
Alla slangar drogs på baksidan av linjen och lades i redan befintliga kabelgravar som löper 
längs hela linjen och används för olika kablar och slangar. 
När den mekaniska biten var avklarad kom det upp nya frågor: 
Hur skall man göra denna mätning tillgänglig och användarvänlig för alla användare? Hur ska 
man presentera den? 
 
Data skickas kontinuerligt till räknarkort, beräkningen sker och sedan nollställs räknaren.  
Nollställningen sker varannan sekund och då spelar det ingen roll var pulsgivaren startas. 
Det var också lämpligt att använda meter per minut då även alla display på avrullningsställen 
till de olika material som används i linjen visar hastighet i samma enhet. 
 
Därför skapades en knapp (visuellt men i själva verket en länk till en grafisk presentation) i 
HMI-panelen som heter ”Processkontroll banhastigheter”. Factory Talk View Studio (ett 
program implementerat i HMI-panel) från Rockwellautomation tillåter programmeraren att 
skapa egna applikationer för användning tillsammans med HMI-miljön. Genom att trycka på 
denna knapp öppnar man en sida där all data från mätningen visas som ”levande” trender. 
(http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/performance/view/viewstudio.html)  
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6.1 Bilden visar startknapp för visning av mätdata 
 
 
Nästa steg var att skapa en grafisk presentation av mätdata. Inom RSLogix5000 finns en rad 
olika funktioner man kan använda för att skapa applikationer. Här kunde jag skapa en trend 
för varje mätning och sedan samla dem till en gemensam sida som är länkad till knapp 
”Processkontroll Banhastigheter” i HMI panelen. X- och Y-axlar har man också flera 
möjligheter att välja hur de ska se ut. 
 
 

 
 
6.2 Bilden visar skapandet av trender i RSLogix5000 
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7) Utvärdering 
 
 
Under tiden utrustningen monterades i linjen insåg vi att man kunde använda den till mer än 
enbart övervaka hastigheter. Tester gjordes med olika hastigheter på patchmatta för att 
kontrollera noggrannhet av mätningen. Det blev ganska snabbt klart att patcharna (som är en 
av de absolut viktigaste delarna av varje produkt) fick olika längd beroende på vilken 
hastighet patchmattan hade. Efter ett tag blev det rutin att kontrollera patchlängd med jämna 
mellanrum och justera hastigheten på. Efter varje produktändring kontrollmäter man 
hastigheter på mattor. Hastigheten på servodrifter ändras genom att ändra parameter 32 i 
Lenze9300 styrenhet (alla servomotorer kommer från samma leverantör och har samma 
programvara så alla ändringar görs på samma sätt). Ett ökat värde på denna parameter ger 
högre varvtal på motorn (dvs. mattan) och tvärtom.  
www.lenze.se  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1 Bilden tagen vid en kontrollmätning under produktion av P4 
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8) Diskussion och förbättringar 
 
Skulle man leka med tanken att sätta dit nya vinkelgivare med fler pulser per varv så skulle 
man nog få en ännu exaktare avläsning, exempelvis om man använder en encoder med 1000 
pulser. Begränsningen där är nog vad kortet klarar av att registrera. Men det är nog inte 
nödvändigt i detta fall.  
En plan för vidare utveckling av projekt är att montera samma typ av utrustning på andra 
linjer i fabriken som använder samma mjukvara och har liknande överföringsmattor likt dem 
på den aktuella tillverkningslinjen. 
En annan förbättring som skulle komma väl till pass är att infoga stödlinjer i varje graf som 
varnar vid för låg alternativt för hög hastighet. 

 

9) Slutsats  
 
Efter att alla operatörer fick utbildning i hur man använder utrustningen blev det som standard 
att vid minsta misstanke om produktdefekt börja använda mätutrustningen för att säkerställa 
att inga mekaniska fel på kritiska mattor orsakade kvalitetsdefekter.  
Sedan dess har man vid några tillfällen upptäckt lager som var på väg att skära (gå sönder) 
innan de orsakade ett oplanerat stopp.  
Genom att bland annat använda mätutrustningen kan man upptäcka problem i linjen mycket 
tidigare och därefter planera för åtgärdsstopp (ett stopp som man planerar i förväg för att 
utföra underhåll på flera enheter samtidigt), undvika oplanerade stopp genom haveri samt 
minska risken för att producera produkter med bristande kvalitet. Allt detta har bidragit till en 
förbättrad driftsäkerhet samtidigt som man på ett bättre sätt kan hålla kostnaderna nere för 
reservdelar genom att ha rätt bytesintervall på mattor och lager. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 19



10) Appendix 
 

10.1 Ingående råmaterial i L26 
 
Toppmaterial : P4-P5 använder endast NW som toppmaterial (ytskikt), dvs lager mellan hud 
och resten av produkt. P6-P9 kombinerar NonWoven (NW)  i mitten och Barrier Leg Cuff 
(BLC) på varje sida för att bilda ytskikt. 
NW från Fiberweb (Norrköping): vitt, hydrofilt plastmaterial som ligger närmast kroppen och 
vars funktion är att släppa igenom vätskan men förhindrar att vätskan ”åker” tillbaka mot 
huden.  
Se http://www.bbafiberweb.se/
BLC från Pegasas är ett hydrofobt (vattenavvisande) material som hindrar vätskan att sprida 
sig utanför underkläder. Blåfärgad för att lättare kunna skilja det från NW (dessa två material 
ser likadana ut, sett med blotta ögat). 
Se  http://www.pegasas.cz
Toppmaterial på P4 och P5 utgörs av ren NW då dessa är smala produkter (mellan 
inkontinens). De övriga produkterna ur linjens sortiment är större produkter avsedda för tung 
inkontinens och toppmaterial utgörs av NW i mitten och BLC på varje sida. Toppmaterial 
sätts ihop i den delen i linjen som kallas för 3-PTS där man binder samman dessa tre material 
med hjälp av ultraljudsprägling (material passerar en präglingsvals som rullar emot 
ultraljudshorn som vibrerar i 20kHz). På det sättet utvecklas värmen nödvändigt för att svetsa 
samman material. 
Spridningsskikt (även känt som CS10): Curley Fiber från Weyerhaeuser, ett lager av finmalt 
cellulosa material med låg fukthalt vars uppgift är att ta emot vätskan och sedan leda den ifrån 
kroppen längre in i produkt dvs. sprida vätskan djupare i produkt där den tas om hand av SAP.   
Se http://www.weyerhaeuser.com
Tissue: tunt lager papper. Tillsammans med lim används för att fixera patch under övergång 
mellan patchmatta och corematta och på så sätt hamna rätt under corekroppen. 
Se http://www.swedishtissue.se/
SAP: super absorberande polymer. Pulver som används för att binda vätskan. I fritt tillstånd 
binder varje gram upp till 65 gram vätskan. Blandat i fluffkroppen binder den ca 40 ggr sin 
egen vikt. När den kommer i kontakt med vätskan bildas gelé och genom att fånga vätskan 
förhindrar den att vätskan sprids vidare.  
Se http://ekotec-group.de/index.php  
Fluffkropp: ett lager gjort av mald pappersmassa. Rivs/mals i kvarn, blandas med SAP och 
används för att hålla vätskan så långt bort från huden som möjligt.   
Se http://www.weyerhaeuser.com
Elastik läggs på båda sidor om corekroppen, längs grenen o gör produkten skålformad för en 
bättre anläggning mot kroppen. Elastiken limmas med spraylim innan den appliceras på 
bottenmaterial.  
Se www.lycra.com  
Lim används för att hålla samman produkten. Limmet smälts i 2 separata limgrytor, leds via 
uppvärmda slangar till olika enheter för att appliceras på material, antingen som stryklim 
(slotlim) eller som spraylim.  
Se http://www.henkel.se  
Bottenmaterial (Poly (ren plast) eller BTBs(breatheable backsheet – andningsbart material 
som består av ett lager plast laminerat med textil för vänligare kontakt med hud)) 
Se http://www.rkw-group.com
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Tejp: likt dubbelhäftande tejp, förtryckt med storlek och fabrikat (Attends). Appliceras på 
utsidan av bottenmaterial. Används för att fixera produkt i underkläder.   
Se http://stus.averydennison.com/std/stus.nsf/documents/Home   

 

10.2 Mätpunkter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.2.1 Till vänster mätpunkt 1 (patchband) och mätpunkt 2 (coremattan) till höger 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10.2.2 Till vänster mätpunkt 3 (combining) och mätpunkt 4 (tejpstation) till höger 
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10.2.3 Till vänster mätpunkt 5 (längsviken) och startknapp för sänkning/höjning av mäthjul 
till höger 
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10.3 Programmodifiering i RSLogix 5000 
 
Modifiering i program gör man enkelt från menyn beroende på vad man vill ha för funktion. 
I princip enligt följande: villkoren först till vänster som måste vara uppfyllda innan systemet 
utför någonting till höger i programmet. 
Man kan inte programmera fel för systemet talar om att du gör fel.  Däremot man kan få fel 
funktion. Det vet inte systemet något om (vad du vill ha för resultat). 
 

 

Alla instruktioner finns i listan ovan. Lite olika 
beroende på vilken flik man är under. Man skriver 
normalt ingen kod för funktioner utan bara väljer 
funktionen och sätter in den på rätt ställe. Medan i 
just funktionen CPT som syns nedan kan man skriva 
vilken ekvation som helst. Alla interna ”taggar” som 
man använder i programmet finns fördefinierade 
under Controller Tags där man bestämmer om det 
skall vara bool, int, dint, timer, counter, eller float.  

Instruktion XIO 
Examine Off 

Läggs till från listan 
ovan. 
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