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Examensarbetet har utförts på SCA Hygiene Products i Lilla Edet som tillverkar
toalettrullar och hushållsrullar.
Målet med projektet har varit att se över den rutin och metod som SCA idag använder
för att ta fram spillvärden för konverteringen och se om dessa stämmer överens med
verkligheten, samt se var i konverteringen det stora spillet finns och identifiera
eventuella förbättringar av metoder eller rutiner. Konverteringen har som mål under året
att sänka spillet från 5,5 % till 4,5 %.
Spill kan uppstå när moderrullen rivs i början, vid problem i rullmaskin och vid problem
i inpackning eller palletering.
Under arbetets gång har mätningar gjorts för att kunna beräkna spillet.
Av resultatet framgår att spillet mellan påsinpackaren och säckinpackaren var cirka
1,3 % av det totala på 5,4 %. Det är oftast påsen eller avskärningen som är problemet,
vilket leder till att felfria produkter kasseras. Dessa rullar borde tas tillvara och läggas
tillbaka på något sätt.
Spillet från kapändar svarar för cirka 1,3 %. Denna volym kan inte påverkas i
konverteringen utan endast om moderrullarna kan göras smalare i pappersmaskinen.
Ett bekymmer som finns är att ytvikten på moderrullen varierar, vilket i sin tur påverkar
spillet. Ligger ytvikten 0,3 g/m2 över specifikationen innebär detta ett spill på 1,7 %.
Här bör en diskussion tas med personalen på pappersmaskinen eftersom det framför allt
är de som kan påverka ytvikten.
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The dissertation has been done at SCA Hygiene Products in Lilla Edet who makes toilet
rolls and kitchen rolls.
The target with the project was to study the methods and routines that SCA uses for
calculation of waste in the converting, understand if these are corresponding to the
actual waste, find out where in the converting the majority of the waste is occurring and
identify potential improvements in methods and routines. The target is to lower the
waste in the converting from 5,5 % to 4,5 % under this year.
Waste can occur when the pavent reel are teared at the start, when problems occur in the
rolling machine and in packaging and palleting.
During the project measurement have been done to calculate the waste.
The results shows that the waste between the bag filler and the bundler represents 1,3 %
of the total 5,4 %. It is usually the bag or the cutting of the bag that is the problem,
which leads to scrapping of non-defective products. These rolls should be re-used in
production again.
The waste of trim ends is about 1,3 %. This waste cannot be reduced in the converting
unless the pavent reels are produced more narrow, with less variation in the paper
machine.
A problem is that the surface weight of the pavent reels varies and this have an effect on
the waste. If the surface weight is 0,3 g/m2 above specification this will lead to a waste
of 1,7 %. A discussion with the PM:s personal should held as they can influence the
surface weight of the pavent reels.
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• Logg – En 3,41 m lång ”toarulle” som sedan kapas till mindre rullar.

• Moderrulle – Konverteringens råvara, produceras på PM, normalt cirka
3,41 * 2,0 m.

• Rulle – den lilla rullen (toarullen).

• Konvertering – Den avdelning där moderrullen bearbetas för att bli toarullar.

• TOIPA – Toilet paper.

• AFH – Away From Home.

• Rullmaskin – Konverterar moderullen till toarullar.

• PM – Pappersmaskin som producerar moderrullar, eller avdelningen som
producerar moderrullar.

• PTS – Moderrullssystem.

• Optima – Påsinpackare.

• Titepak – Säckinpackare.

• TI-prod – Produktionsuppföljning.

• Loggförslutning – Limmar loggen, så att rullen håller ihop.

• QIS – SCA:s kvalitetssystem (system för självkontroll)
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Denna rapport utgör resultatet av ett examensarbete på 10 poäng på C-nivå som har
utförts hos SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) Hygiene Products i Lilla Edet.
Examensarbetet ingår som en del i maskiningenjörsprogrammet med inriktning mot
produktionsteknik 120 poäng på Högskolan i Trollhättan. Ansvarig examinator är Oskar
Jellbo.

���� �����	
�

På SCA finns en osäkerhet om spillvärdena verkligen är rätt. Den metod som används är
att räkna ut spillet genom att ta vikten på en moderrulle (PM: s vägning av färdig rulle),
vilket sedan jämförs med hur mycket som producerats uträknat i kilo (antal rullar gånger
en teoretisk vikt). Resultatet blir en skillnad i vikt som är spill. SCA vill undersöka om
rätt metod används för att mäta spill och var det stora spillet kan finnas, samt att spillet
på den linje som undersöks skall minska med 1 % från 5,5 % till 4,5 % [4].
Förklaringar till vad spill kan vara:

• I början av moderrullen rivs ett antal varv bort, för att försäkra sig om att den inte är
smutsig eller trasig.

• Vid igångkörning av rullmaskin slängs alltid några loggar.
• Kassation på grund av dålig loggförslutning eller perforering.
• Kassation vid inpackning/palletering, vilket bland annat kan bero på dåliga påsar.

Mycket av den information som behövdes fick jag redan under min andra Coop-period
på samma avdelning. Bland annat om hur en konverteringslinje och dess kringutrustning
fungerar.

���� ��

Målet med denna studie är att:

• Kartlägga pappersspillet genom mätning i konverteringen och jämföra med den
teoretiska beräkningen.

• Undersöka om den metod som används idag är tillförlitlig för att mäta spill.

• Jämföra de datasystem som på något sätt är inblandade så att de innehåller
samma värden.

• Hitta eventuella förbättringspotentialer i mätningen.

Detta görs genom att göra praktiska mätningar och jämföra med de i datorn uträknade
siffrorna. Detta är något som även SCA centralt vill undersöka, eftersom detta kommer
att påverka personalens resultatbonus i framtiden.
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Metoder som har används redovisas i nedanstående punkter:

• Undersöka om alla datasystem som berörs har samma värden.

• Definiera flödet.

• Undersöka var det produceras mest spill i en konverteringslinje.

• Undersöka hur mycket ytvikten på pappret påverkar spillet.

���� �����
�
�
���

På konvertering TOIPA finns fyra konverteringslinjer, denna studie omfattar en av dessa
linjer (linje 12). Det kommer endast att handla om pappersspill. Det finns även annat
spill såsom plast och hylsor men dessa är inte med i undersökningen.

+ ���
Under denna del beskrivs SCA-koncernen och delar av dess dotterbolag [1].

���� ��������

SCA grundades 1929 av Ivar Kreuger. Med hans hjälp slog sig ett tiotal skogs-
industriföretag från norra Sverige samman. Fram till 1950-talet producerade de enbart
virke och pappersmassa, då de första pappersbruken byggdes. Från 1960-talet
expanderades det ytterligare, med bruk för wellpapperstillverkning i södra Sverige,
Danmark, Frankrike, Spanien samt Tyskland. År 1975 köpte SCA upp Mölnlycke AB,
vilket medförde att SCA även kom in på hygienprodukter.

���� ��������

SCA producerar absorberande hygienprodukter, förpackningslösningar och trycksaker.
En mängd olika produkter produceras och utvecklas för privatkonsumenter, institutioner
samt företag och detaljhandeln. Nettoomsättningen uppgår till 67 miljarder kronor.
Antalet anställda i början av år 2001 var drygt 40.000 i ett 40-tal länder. Västeuropa är
SCA:s huvudmarknad. På senare år har SCA köpt upp flera företag i Västeuropa, för att
förstärka marknadspositioner för affärsområdena Hygienprodukter och Förpackningar.
Dessutom sker en expansion i Amerika, Central- och Östeuropa samt Asien.

SCA har även som målsättning att minimera förbrukningen av naturresurser. Mer än 95
procent av företagets produkter utgörs av förnyelsebara och återvinningsbara material.
Bolaget använder lika stor del returfiber som färsk vedfiber i produktionen. SCA
förvaltar 1,6 miljoner hektar produktiv skogsmark och bedriver sågverksrörelse.
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SCA Hygiene Products som ingår i SCA koncernen är världsledande inom inkontinens-
produkter, näst störst i Europa inom mjukpapper och barnblöjor samt tredje störst i
Europa inom menstruationsskydd. Antalet anställda är drygt 15.000 i 22 länder, varav
cirka 2000 i Sverige.

Tillverkningen sker i Falkenberg, Lilla Edet och Mölnlycke.

�8�8� 7���'��"����#��%�������������	�� ������!��"#$�%
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1881 Grundades Edet Bruk av Familjen Haeger. Det har producerat papper sedan slutet
av 1800-talet. 1940 kom det riktiga genombrottet för pappersbruket i och med
uppfinningen av kräppat papper. 1960 stod det nya bruket klart. Bruket firade 120-års
jubileum 2001.

�	
���

Lilla Edet bruk har cirka 500 anställda och producerar 75 000 ton papper/år, vilket
motsvarar cirka 1 miljon pappersrullar om dagen. De produkter som tillverkas är toalett
och hushållspapper, som säljs till dagligvaruhandeln och till storförbrukare. Lilla Edet
bruk är tänkt att mätta de nordiska ländernas efterfrågan på respektive produkt. I Lilla
Edet finns även IDC (International Distribution Center) med cirka 60 anställda. Där har
SCA sitt så kallade höglager för hela SCA.

Sedan några år tillbaka är Edet certifierat enligt ISO 9002 och blev år 2000 även
miljöcertifierat enligt ISO 14001.

, �!
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Kapitel 3 kommer att ge en beskrivning av vilket råmaterial som används. Hur en
pappersmaskin fungerar samt vad en moderrulle är [3].

����  ������

Råvaran i produktionen består av returfibrer och primärmassa. Den består av 60 %
returfibrer och 40 % primärmassa. Returpapperet kommer i huvudsak från kontor,
kommuner, industrier, tryckerier och sorteras efter olika kvaliteter.

Skogsfiber är köpt massa från massabruk. De massorna som används idag är så kallade
miljövänliga massor vilket innebär att de är blekta med väteperoxid och syrgas.
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Massaberedningen har fyra olika linjer:

1. RP1 – returpapperslinje 1, som råvara används dags och veckotidningar.

2. RP2 – returpapperslinje 2, som råvara används kontorsmaterial och bättre
trycksaker.

3. Eget utskott – det material som kasseras från pappersmaskin eller konvertering.

4. Primärmassa – köpta färdiga massor som kommer i block.

�8�8� �%���������'�����#��'����%���6���

Råvarorna upplöses i upplösaren. Upplösarens uppgift är att defibrera, det vill säga att
frigöra fibrer från varandra och lossa bestrykningslera, plast och gem från fibrer. I
upplösaren tillsätts returfiber (tidningar) vatten samt kemikalier. Den kemikalie som
används är natronlut.

Efter 15 minuter i lösaren späds massan och silas i tömningssilen, vars hål är cirka
6 mm. Där avskiljs alla större föroreningar. Massan lagras i ett kar i en timme för att
svälla.

Efter karet späds massan och pumpas sedan upp till 3:e våningen för mekanisk rening,
det vill säga rening med hjälp av silar och cykloner. Det finns 353 cykloner som
avskiljer sandkorn, trycksvärta samt små prylar. Föroreningarna samlas och
transporteras ut från rotationscentrum.

Nästa steg är tvättning som behövs för att få bort trycksvärta, lera samt små fibrer.
Därefter går massan till dispergeringsanläggningen. Först förtjockas massan för att
sedan blekas, vilket tar cirka 4 minuter. Sedan värms massan och förs in i dispergen för
att finfördela eventuella trycksvärtspartiklar. Till sist förs massan in i lagringstornet.

Allt slam som bildas kan inte användas idag, utan går till en tipp, där det lagras för att i
framtiden eventuellt kunna användas som bränsle.
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Här beskrivs hur en pappersmaskin ser ut och fungerar (se figur 3.1).

Figur 3.1 Pappersmaskin

Edet har 3 pappersmaskiner som går kontinuerligt.

Tillverkning av moderrullar (Se bilaga 1).

Inloppslådan fungerar som en spruta och skall fördela massan ut på viran (ändlös
silduk). Fibrerna kan då bilda ett tätt ark. Massan innehåller 99,75 % vatten samt 0,25 %
massa vilket innebär att till ett ton färdigt papper används 400 000 liter vatten.

Efter viran hamnar massan på filten. Då är torrhalten 40 %, alltså 60 % vatten. Därefter
går massan in i torkpartiet som består av en stor cylinder (yankee). Cylindern är fylld av
vattenånga med en temp av 171 grader. Papperet löper utanpå en cylinder som insluts av
en kåpa. Kåpan blåser luft mot papperet som gör att det torkar.

Efter cylindern finns en kräppschaber som skrapar av papperet från cylindern. Med hjälp
av kräppschabern påverkas papperet så att det får högre eller lägre töjning och tjocklek.
Kräppning innebär att papperet veckas.

Därefter sker upprullningen. På vägen fram till upprullningen kontrolleras ytvikten samt
fuktigheten. Papperet rullas sedan upp på cylindrar. Moderrullens mått är, bredd 3,41 m,
diameter på cirka 2 m och en vikt på cirka 2 ton.

En pappersmaskin producerar mellan 3-4 ton papper per timme. Det motsvarar i
färdigvara i konverteringen ca 15 000 – 20 000 stycken toarullar eller 7.500 – 10.000
köksrullar.



�����������	
�
����������	��
��
���
��	����
�������� ����������

6

Efter pappersmaskinen finns det även en omrullningsmaskin. Det finns även en
inpackningsmaskin som plastar rullar som inte skall konverteras utan som skall gå på
export.

���� ������	����

Vikten på en moderrulle fås direkt efter det att den är producerad i pappersmaskinen.
Den vägs i rullstället och får sitt ID-nummer och vikt, som förs in i PTS. Den vikt som
står på etiketten och i PTS är inklusive hylsans vikt (en pappers hylsa som pappret rullas
upp på och som senare återanvänds). Men vidare i PTS så är hylsan borträknad.
Moderrullen går oftast direkt in i moderullslagret, där den lagras tills den behövs i
konverteringen. Möjlighet finns att köra den direkt till konverteringen.

Vikten på en moderrulle påverkas om den lagras i moderrullslagret. På grund av
fuktigheten i lagret blir rullen oftast något tyngre, cirka 2-3 procent, vilket gör cirka
40-60 kg på en rulle som väger cirka 2 ton.

Att väga en moderrulle är det svårt eftersom det inte finns någon annan våg på företaget
för detta än den vid pappersmaskinen. Behöver vägning ske måste pappersmaskinen
stoppas för att göra vägningen. Detta är inte lämpligt eftersom produktionen i
pappersmaskinen går kontinuerligt.

��$� %��
�#������������	����

När moderrullarna är etiketterade och klara beställs en borttransport via ett automastiskt
rulltransportsystem (PTS). När transporten beställs kommer en autotruck (AGV) och
hämtar rullen (se figur 3.2) för att transportera den till moderrullslagret eller direkt ut till
någon av konverteringslinjerna. Autotruckarna styrs antingen av slingor i golvet eller
med laser. Moderrullslagret fungerar som ett buffertlager mellan papperstillverkningen
och konverteringen. Både rulltransportsystemet och moderrullslagret är
helautomatiserade och har ingen fast bemanning.

Figur 3.2 Transport av moderrulle
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Examensarbetet har utförts på konverteringen TOIPA, på en avdelning för
processtyrning. Avdelningen består av en Processledare, Processingenjör,
Processtekniker, Kvalitetstekniker samt en Automationstekniker. Dessa servar hela
TOIPA som har 4 konverteringslinjer samt palletering. Det finns även två arbetsledare
på dessa linjer som har personalansvaret för produktionspersonalen.

Nästan alla konverteringslinjer går kontinuerligt femskift året runt. En konverterings-
linje konverterar de stora moderrullarna till smårullar (toarullar eller hushållsrullar).
Bemanningen är 3-5 personer per konverteringslinje som arbetsroterar, för att slippa att
göra samma moment varje dag.

Processgruppen har även hjälp av att det finns en mekaniker och en elektriker på varje
skift, samt att det på dagtid finns tillgång till flera mekaniker och elektriker som endast
arbetar dagtid.
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Här beskrivs de större ingående delarna i en konverteringsavdelning, några beskrivs med
bild:

�#���'%���

Moderrullarna läggs på avrullningsremmar i rullstället (se figur 4.1)

Figur 4.1 Rullställ

7���),�%�#�'�� (limmar ihop loggen)

���$� (buffert för färdiga loggar)
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&'����� (kapar loggen till toarullar) (se figur 4.2)

Figur 4.2 Kapverk

� �%�'%��� (tillverkar hylsan som sitter i rullen)

3����%����'�%����5'���

:����' (Se figur 4.3)

Figur 4.3 Optima



�����������	
�
����������	��
��
���
��	����
�������� ����������

9

�����'� (Se figur 4.4)

Figur 4.4 Titepak

����'�� (samlar säckar på pall och sveper ihop) (se figur 4.5)

Figur 4.4 Svepare

/ 0����"(�!���
Denna del handlar om hur projektet har genomförts.

$��� (�")*������"����
����������"

Innan mätningar och uppföljning kunde börja gjordes en jämförelse mellan olika
datasystem och artikelspecifikationer med avseende på färdig rulles vikt, ytvikt samt
rullbredd. Det är viktigt att det är samma uppgifter i alla system, annars kan inte
beräkningar göras. De system som jämfördes var:

• SAP - SCA:s Planeringssystem

• GART – artikelregister (IBM-system)

• PLAIN – produktionsuppföljning

• Artikelspecifikation finns i data och pappersform
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De flesta system var lätta att jämföra eftersom det bara var att skriva ut listor. Gart
systemet fick tas fram för hand, artikel för artikel. Det fanns ingen rutin som kunde ge
en lista. Ett antal fel konstaterades, dessa fel är nu tillrättade.

$��� �	���#���	##)*�'
�
���������������

En lista tas varje dag fram ur PTS, som visar samtliga linjer på bruket. Där ser man
förmiddag, eftermiddag och nattskift, vilken order och artikel som har körts, och hur
många moderrullar samt vilket papper och vilken vikt det var på moderrullarna. Denna
lista jämförs sedan med den lista som fås ur Plain för varje linje. Där ses också vilket
skift, vilka tider, vilka ordrar och antalet rullar som har körts. Ett skift kan köra flera
ordrar [5].

Uppgifter ur dessa två listor används sedan för att komma fram till ett resultat för att
föras in i TI-Prod. Här får man in vilken papperskvalitet, vilken order, hur många
timmar och antal kilo. Sedan tas antal producerade rullar gånger vikten på rullen, som
jämförs med vikten på moderrullarna som har gått in. På så sätt får man fram uppgifter
per artikel och där kan man se skillnaden i antal kilo som gått ur/in i respektive maskin,
vilket ger en procentsiffra på spillet per artikel. En liknade lista tas fram per vecka och
linje, vilket ger det totala spillet per linje och vecka [5].

När detta görs måste man vara medveten om att det är svårt att se spill från dag till dag
och det kan även vara svårt att se från vecka till vecka, eftersom vissa ordrar ibland körs
flera dagar i sträck och samma order kan också köras en bit in på nästa vecka. Skall man
få en uppfattning över spillet bör man jämföra en hel månad, eller eventuellt en specifik
order från början till slut.

Vad är mycket eller lite spill? Spill per linje alla kvaliteter samräknat bör ligga ungefär
på högst 5 %. Under år 2001 låg linje 12 på 5,5 % och målet under år 2002 är att komma
ner till 4,5 %

$��� �+##)*�'
�
������
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De uppgifter som kommer från Ti-prod en gång i veckan, har använts för att göra en
uppföljning för att se hur det ser ut under en längre tidsperiod med spillet. Här har
samtliga papperskvaliteter tagits med som finns på denna linje som studerats (linje 12).
Respektive kvalitet har adderats vecka efter vecka, för att få en så bra totalbild som
möjlig (se figur 5.1).

Här kan man avläsa de papperskvaliteter som har det stora spillet på denna linje,
exempelvis 1771 som man gör köksrullar av. På köksrullar är kapändarna större, 3,3 %
mot 1,3 % för toarullar.



�����������	
�
����������	��
��
���
��	����
�������� ����������

11

1514 är ett annat papper som man tillverkar toarullar av. Detta papper rullas om av
personal på pappersmaskinen, två moderrullar rullas om till en moderrulle vilket innebär
att moderrullen är dubbelrullad. Denna kvalitet har mycket skarvar från början och i och
med omrullningen blir det ofta några till, vilket innebär att spillet påverkas.

��!�������"(�1*+
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Figur 5.1 Spilluppföljning L12
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Efter diskussioner och funderingar över vad det är som behöver finnas med i
undersökningen var det nedanstående punkter som ansågs viktiga [4]:

• Hur mycket rivs av vid byte av moderrullar, eller eventuella rivningar vid skarv på
moderrulle?

• Hur många loggar kasseras på grund av dålig loggförslutning, dålig prägling eller
dålig perforering?

• Hur stora är kapändarna?

• Hur mycket kasseras före eller efter optima?

• Hur mycket kasseras ute på palleteringen?

• Hur mycket kasseras efter palleteringen av IDC?

De två sista punkterna har inte tagits med i undersökningen, eftersom det ansågs att det
antalet som kasseras där var ringa.



�����������	
�
����������	��
��
���
��	����
�������� ����������

12

+898� /��),�6�������!7	2


Tanken var från början att personalen på linjen skulle föra den mesta statistiken. Bland
annat fylla i hur många bingar med kasserade loggar som körs till kvarnen (kvarnen
maler ner rullar/loggar till små bitar för att det lättare skall gå i retur för att
återanvändas) och hur många bingar det blev före och efter optima som kördes till
kvarnen. Efter diskussioner med automatiseringsingenjör [2] kom det fram att det är
lättare att göra detta med hjälp av Plain och PLC-räknare. Det som behöver mätas med
räkneverk var följande punkter:

• En som räknar antal producerade loggar ur rullmaskin (räkning sker när hylsan går
upp).

• En som räknar antal loggar in i buffert före kapverket.

• En som räknar antalet påsar som försluts i optiman.

• En som räknar antalet säckar som försluts.

• Räkna antalet pallar som har producerats.

Med hjälp av dessa mätpunkter kan beräkningar göras baklänges för att få fram
spillvärden, hur mycket som kasseras och var det kasseras mest mellan dessa olika
mätpunkter.

+898� /��),�6�������"�-6����'�����6�����'�,�

Personalen på linjen har fått fylla i en lista som har legat vid rullmaskinen (se bilaga 2).
Listan används sedan för vidare uppföljning.

De detaljer som fylldes i var:

• Papperskvalitet (så man vet när det har skett ett byte).

• Datum.

• Skift.

• Moderrullsnummer.

• Moderrullsvikt.

• Moderrullsbredd.

• Hur mycket som har skurits bort i början av varje moderrullen.

• Om det har varit någon skarv.

• I slutet på rullen renskärs hylsan eftersom den återanvänds. Noteringar har gjorts om
hur mycket som har skurits bort.

I dag finns en osäkerhet över hur mycket som skärs bort på en moderrulle, eftersom det
kan variera mycket på olika papperskvaliteter.
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Uppgifterna från personalen fylldes sedan i på ett kalkylblad i Excel för vidare
bearbetning per papperskvalitet och körning (se bilaga 3).

I detta uppföljningsdokument räknas spillet på respektive körning och kvalitet ut.
Uppgifter som inte fanns i personalens lista hämtades enligt följande:

• Tjocklek på pappret hämtas från artikelspecifikation.

• Ytvikt hämtas från artikelspecifikation.

• Mantelarean räknas fram med formeln (2*π*r*h).

• Antalet varv räknas fram med hjälp av (hur mycket i m som har skurits
bort/tjockleken).

• Vad ett varv väger fås genom (mantelarean * ytvikten).

• Renskärningen i kilo fås genom (antal varv * vad ett varv väger).

• Spillet fås genom att ta hur mycket i kg som är bortskuret i förhållande till vad rullen
vägde från början utan hylsa.

• Kapändar (det som blir kvar av en logg och som går i retur till massaberedningen).
På en normal logg av toapapper får man ut 34 rullar som har en bredd på 0,099 m
och en normal moderrulle har bredden 3.41 m (34*0,099 =3,366 m) vilket ger ett
överskott på 0,044 m som blir Kapändar.

Denna procedur upprepas för de olika varianterna av spill (skarv och slutskärning mot
hylsa). Efter detta fås ett totalt spill inklusive kapändar.

Denna uppföljning gjordes under en längre tid för att ha ett stort underlag för
utvärdering. Trots att underlaget var stort begränsades urvalet betydligt på grund av att
det är vanligt att man endast byter order och inte papper. Det är viktigt att veta att man
har en ny order och nytt papper, så att kilona stämmer.

Det var även väldigt viktigt att listan fylldes i ordentligt, så att alla moderrullar var med.
Detta hade missats på några ordrar, vilket gjorde att dessa inte gick att använda.

Med hjälp av detta Excelblad gjordes ytterligare beräkningar (se bilaga 3):

• Hur mycket spill det blev totalt på denna order fås genom att lägga ihop spillet i de
tre spillkolumnerna (3,01 %).

• Vikten totalt utan hylsa togs sedan och multiplicerades med spillet i procent
33.163*(1-0,0301)=32.164 kilo finns kvar efter spillet räknats bort.

• Antalet rullar fås genom att ta antalet kilo gånger vad en rulle normal väger enligt
specifikation 32.164*0,173=185.919 rullar. Detta antal rullar är ett teoretiskt antal
och inte det faktiska.
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• Rullmaskin – Antalet rullar som har gått ur rullmaskin, fås ur datasystemet Plain,
genom att veta när orden startat och slutat räknas antalet rullar fram.

• Differens ur rullmaskin. Det är skillnaden mellan det teoretiska antalet rullar och det
faktiska antalet rullar, som i detta fallet är 2,01 %.

• Ytvikt – Medeltalet på ytvikten har tagits fram ur QIS vilket gav 17,8 g/m2 men
enligt specifikation skall den vara17,5 g/m2. Ligger alltså 0,3 g/m2 över
specifikation.
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En sammanställning gjordes för att få en överblick över hur mycket spill det blev på
olika ställen som följdes upp (se bilaga 4). Här får man en överblick över hur det ser ut
totalt. Detta omfattar endast en liten del av alla körningar som blev gjorda, på grund av
att alla inte gick att använda. Eftersom det var viktigt att man startade med en ny rulle
och slutade när rullen var slut. Nedan följer en förklaring till sammanställningen:

• Kvalitet – talar om vilken papperskvalitet det är.

• Spill på moderrullen – anger hur många procent som har kasserats på en moderrulle.
Detta är inklusive kapändar som utgör cirka 1,3 %.

• Antalet rullar – är antalet rullar som kan produceras på ett visst antal kilo in i
rullmaskinen minskat med spillet.

• Diff – skillnad i procent mellan det teoretiska antalet rullar från moderrullen och vad
det faktiskt var i verkligheten som kom ut ur rullmaskin.

• Rullmaskin - det faktiska antalet rullar som har gått ur rullmaskinen.

• Diff – spill i procent mellan rullmaskin och kapverk.

• Kap - hur många rullar som har gått till kapverket.

• Diff – spill i procent mellan kapen och optiman.

• Optiman – hur många rullar som har paketerats i optiman.

• Diff – spill i procent mellan optiman och titepacken.

• Titepak – hur många rullar som har paketerats i säck (i detta fallet hur många rullar
som har tillverkats)

• Tot – hur mycket i procent som är spill mellan rullmaskin och titepacken.

• Toto – den totala spillprocenten i rapportens beräkningar.

• Ti-prod – spillsiffror från Ti-prod.

• Ytvikt – ytvikten uppmätt i egenkontrollen som finns i QIS.
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• Ytvikt - enligt specifikation.

• +/- - skillnad i ytvikt mot specifikation.

• % - hur detta påverkar spillsiffrorna i procent uttryckt i plus eller minus.

2 �� ���!�
I detta kapitel redovisas spillet punkt för punkt. En sammanställning över de ställen var
spillet mättes finns i tabell 6.1 samt se bilaga 4.

Tabell 6.1 Resultat

 Spill på Diff mellan Diff mellan Diff mellan Diff mellan
 moderrullen teoretiskt och faktiskt rullmaskin och kap kap och optima optima och titepak
  Antal rullar    

Medel 2,72 % 0,35 % 0,85 % 0,16 % 1,30 %

����������#����

Spillet på en moderrulle blir cirka 2,7 %, ungefär hälften av det totala, varav 1,3 % är
kapändar. Alltså är det cirka 1,4 % som skärs bort på rullen innan start har skett. Detta
bör kunna minskas. En viss förbättring kommer troligen att ske eftersom spillet är något
som kommer att vara med och påverka personalens resultatbonus. Troligen kommer
personalen att köra ett par varv till på moderrullen.

Mycket av det spillet som blir på en moderrulle kan inte personalen på konverteringen
påverka. Det är framförallt personalen som kör pappersmaskinen som kan påverka detta
genom att köra bättre och jämnare kvalitet på moderrullarna samt minimera antalet
skarvar.

3�))����%�����'���'�� ���'���$-�)'���%���'��'���#��'�

Siffran 0,35 % är vilseledande eftersom det är plus och minus siffror i kolumnen.
Skillnaden i kalkylerat och faktiskt antal rullar kan bero på att det avlästa värdet på vad
som har gått ur rullmaskin är svårt att få exakt. Detta har inneburet att vissa antaganden
har gjorts. Detta beror på att det klockslag som finns för ordern är när optima är tom och
inte när rullmaskin stoppar. Rullmaskinen stoppas cirka en halvtimme innan optiman,
eftersom rolcon och buffert före kapen måste sluttömmas.

Plus och minusvärdena kan också bero på att ytvikten inte följer specifikationen utan
den kan variera. Ligger den cirka 0,3 g/m2 över specifikation innebär detta ett spill på
1,7 %, alltså att moderrullarna väger för mycket från början, vilket i sin tur leder till att
spillet ökar. Är det tvärt om att ytvikten ligger under specifikationen blir spillet negativt.
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Denna differens är cirka 1 % i medeltal, vilket verkar vara trovärdigt, eftersom det vid
varje start av rullmaskinen kasseras några loggar. En felkälla är räkningen, som sker när
tomhylsan går upp i maskinen. Ibland kan det vara så att det slängs några tomhylsor som
redan är räknade, vilket sker om maskinen har stått stilla en längre stund, eftersom
hylsan bör vara nylimmad. Det innebär att här kan det också finnas en skillnad.

3�))����%�����'���'���$-������'

Här är spillet litet eftersom inte mycket kan gå snett. Det enda är att loggen kan vara
dåligt limmad eller att det är något problem med kapverket.

3�))����%�����'�������'��$-������'�

Här är spillet cirka 1,3 % och det som kan krångla är att påsarna inte är bra på något sätt
eller att kniven inte skär som den borde eller att rullar hamnar snett och orsakar stopp.
Dessa rullar slängs i en plastbinge, för att sedan gå i retur till massaberedningen. Här
kan spillet variera mycket beroende på om det körs 2, 4, 6 eller 12-pack. 12-pack
innebär att det slängs 12 rullar om en påse är dålig. Plastpåsen tas alltid bort innan det
slängs i bingen. All plast samlas in för sig. Resultatet för titepak menas i detta fallet
antalet rullar in i lager, hänsyn är inte taget till om man har kasserat några säckar ute i
palleteringen då detta ansågs försumbart.

���'���%���������'���#���'%����?������'�

Medel på detta ligger på cirka 2,3 % av det totala på 5,4 %, vilket innebär cirka hälften
av det totala.

@��),�����"��2*���"

Dessa stämmer inte till 100 % och det beror på att vikten på moderrullarna från början
inte stämmer helt, men skillnaderna är försumbara.

A�����

Ytvikten finns specificerad enligt specifikation men den kan variera från körning till
körning på pappersmaskinen. Är ytvikten högre än specifikation påverkar detta spillet så
att det blir mer och det behövs inte så stor ökning för att det skall påverka. 0,3 g/m2 över
ger cirka 1,7 % i spill.

Utdrag från PM:s egenkontroll (QIS) över ett antal olika papperskvaliteter finns i
(bilaga 5).Dessa diagram visar ytvikten (g/m2) i medeltal per körning under en 12
månads period samt per kvalitet.

Där kan man bland annat se att 1713 kvalitet inte följer specifikation speciellt bra, utan
denna specifikation kan ifrågasättas. Även papperskvalitet 1514 följer inte specifikation,
utan den ligger under riktvärdet, vilket ger mindre spill.



�����������	
�
����������	��
��
���
��	����
�������� ����������

17

,��� -��������

Ett antal felkällor har konstaterats under projektets gång. Dessa felkällor bör has i
åtanke när rapporten läses.

• Att personalen ibland fyller i listan slentrianmässigt.

• Att inte alla moderrullar noteras.

• Hur loggarna räknas som går ur rullmaskin. Eftersom det här räknas när hylsa
går upp, kan det finnas en differens.

• Orderns start och sluttid är när optiman byter artikel. Det är svårt att hitta rätt tid
för rullmaskinen, eftersom den oftast stoppas tidigare.

• Vikten på en moderrulle går inte att kontrollera. Det finns därför en osäkerhet i
vad som hänt med rullen i lagret.

3 ���� !� 
Kapitel 7 beskriver slutsatserna.
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Ytvikten på pappret i moderrullarna är något som bör diskuteras med ansvarig på
pappersmaskinen, eftersom flera kvaliteter har riktvärden som kan ifrågasättas. Studeras
kurvorna (se bilaga 5) för PM:s självkontroll under de senaste 12 månaderna visar dessa
bland annat följande:

• Kvalitet 1713 skall enligt specifikation ligga på 17,5 g/m2 men ligger snarare på
17,8 g/m2 i snitt. De flesta värden ligger inom toleransgränserna men genomsnitt
ligger över riktvärdet. Trots att ytvikten är hög väger rullarna som de skall enligt
konverteringens självkontroll. Här bör man fundera på om specifikationen är
korrekt, eller om det är PM som inte följer eller inte kan producera det pappret
som är beställt. Liten skillnad i ytvikten kan påverka spillet mycket, 0,3 g/m2

över ger en påverkan på cirka 1,7 % på spillet och ungefär lika mycket mindre
vid 0,3 g/m2 under normalvikten.

• Även papperskvalitet 1514 (se bilaga 5) följer inte specifikation. Målvärdet är
17,8 g/m2 men ligger snarare på 17,6 g/m2. Alltså under specifikation vilket ger
minusspill. Enligt konverteringens självkontroll ligger rullens vikt under
specifikation, vilket är påverkat av att ytvikten inte stämmer

De flesta andra kvaliteter som körs på linje 12 följer specifikationerna något bättre (se
bilaga 5). Om ytvikten är högre eller lägre påverkar detta inte kvaliteten som går till
kund eftersom man kör på meter per rulle och inte vikt, kunden får alltid rätt antal meter
på rullen.
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Spillet på en moderrulle blir cirka 2,7 %, ungefär hälften av det totala, varav 1,3 % är
kapändar. Kapändar är något som är svårt att påverka, det enda är att minska bredden på
moderrullen något.

Personalen i konverteringen har svårt att påverka de återstående 1,4 % utan detta är
något som framförallt personalen på pappersmaskinen kan påverka genom att köra
jämnare och bättre kvalitet och så få skarvar som möjligt.

Konverteringens personal bör ha kontinuerlig diskussion med personalen på
pappersmaskinen, för att de skall ha möjlighet att kunna köra bättre papper och kunna
förstå personalen på konverteringen.

.��� �0�))���
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Idag kasseras samtliga rullar trots att det oftast inte är något fel på rullen utan oftast
endast på plasten. 1,3 % på det som produceras är mycket, eftersom detta är färdiga
rullar och dessa har ett högt förädlingsvärde. Här bör man fundera på om det inte vore
värt besväret/kostanden att lägga tillbaka dessa. Eftersom konverteringen strävar efter
att minska sitt spill med 1 %, kan hela det målet nås här.

4 ���������!����������"��� !��!�)���
• Utföra liknande mätningar på samtliga linjer i konverteringen.

• Titta på de papperskvaliteter på linje 12 som är ett bekymmer, 1760 och 1511.

• Förbättra kommunikationen mellan PM och konvertering.

• Förbättra mätmetoden så att den blir mer exakt.

• Diskutera ytvikten samt specifikation för ytvikten.

• Diskutera vad som skall ske med de rullar som kasseras mellan optima och titepak.
Här är 1 % av spillet vilket är samma som man behöver minska med.

• Diskutera om det kan vara idé att teamleadern på skiftet i konverteringen är med
personalen på pappersmaskinen någon dag och tvärtom, för att få en ökad förståelse
för varandras problem?
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