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8. ESTACIÓ 3: ETIQUETATGE I TANCAMENT DE LA CAIXA  

8.1 Distribució física dels elements i la seva connexió al PLC 

La figura 8.1 mostra els elements d’informació i actuació disponibles en 

l’estació 3. Es disposa de sis pistons pneumàtics dels quals cinc són de simple 

efecte i un de doble efecte, cada un d’ells disposa de detectors d’inici o final de 

cursa; un sistema de buit, format per el venturi i el vacuòstat; un detector de 

presència; i un detector analògic que ens indica el nombre de peces que hi ha 

al magatzem de caixes. 

 

Fig. 8.1. Dibuix en planta de l’estació 3 

La figura 8.2 mostra els elements d’entrada d’ordres o comandament. En 

aquest cas es disposa d’un polsador de marxa (verd) normalment obert 

(NO), un polsador d’aturada (vermell) normalment tancat (NT), una aturada 

d’emergència que consisteix d’un polsador normalment tancat amb 

enclavament i un selector. 
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Fig. 8.2. Dibuix de la botonera de l’estació 3 

Per portar a terme el control de l’estació 3 es disposa d’un PLC Omron 

Sysmatic (CPM1A CPU-40). La connexió entre els polsadors, selectors i 

sensors amb el PLC és punt a punt. En la Taula 8.1 es mostra la relació de 

components, el tipus i  l’adreça de l’autòmat per les entrades digitals. 

Taula 8.1. Llista d’entrades digitals 

Direcció Símbol Descripció Tipus 

000.00 SPE3.1 Polsador emergència Polsador circular NT 
000.01 SP3.2 Polsador paro Polsador circular NT 
000.02 SP3.1 Polsador marxa Polsador circular NO
000.03 SS3.1 Selector manual – automàtic Selector 
000.04 TE_PALET Estació 3 té palet Adreça del bus AS-I 
000.05 DT3.1 Sensor desplaçador 1 davant Sensor magnètic 
000.06 DT3.2 Sensor desplaçador 2 davant Sensor magnètic 
000.07 DT3.3 Sensor marcatge davant Sensor magnètic 
000.08 DT3.4 Sensor barrera davant Sensor magnètic 
000.09 DT3.5 Sensor eix horitzontal darrera Sensor magnètic 
000.10 DT3.6 Sensor eix horitzontal davant Sensor magnètic 
000.11 DT3.7 Sensor eix vertical davant Sensor magnètic 
001.00 DT3.8 Sensor eix vertical darrera Sensor magnètic 
001.01 DT3.9 Vacuòstat peça subjecta Sensor vacuòstat 
001.02 DT3.10 Sensor òptic presencia tapa Sensor òptic 
001.03 DT3.11 Inductiu codi 1 Sensor inductiu 
001.04 DT3.12 Inductiu codi 2 Sensor inductiu 
001.05  Lliure  
001.06  Lliure  
001.07  Lliure  
001.08  Lliure  
001.09  Lliure  
001.10  Lliure  
001.11  Lliure  

La connexió entre les adreces de sortides del PLC i accionadors de l’estació es 

descriuen en la següent taula en la que es mostra la relació de components, el 

tipus i  l’adreça de l’autòmat: 



 

Página 183 de 293 

Taula 8.2. Llista de sortides digitals 

Direcció Símbol Descripció Tipus 

10.00 E3_CON Estació 3 connectada Adreça del bus AS-I
10.01 YV3.1 Electrovàlvula desplaçador 1 (A) Illa de vàlvules 
10.02 YV3.2 Electrovàlvula desplaçador 2 (B) Illa de vàlvules 
10.03 YV3.3 Electrovàlvula marcatge (C) Illa de vàlvules 
10.04 YV3.4 Electrovàlvula barrera (D) Illa de vàlvules 
10.05 YV3.5 Electrovàlvula eix vertical (E) Illa de vàlvules 
10.06 YV3.6 Electrovàlvula eix horitzontal (H-) Illa de vàlvules 
10.07 YV3.7 Electrovàlvula eix horitzontal (H+) Illa de vàlvules 
11.00 YV3.8 Electrovàlvula ventosa (V) Generador de buit 
11.01 KA3.1 Motor cinta Motor elèctric CC 
11.02  Lliure  
11.03  Lliure  
11.04  Lliure  
11.05  Lliure  
11.06  Lliure  
11.07  Lliure  

8.2 Pràctiques auto-contingudes 

Al igual que en les estacions anteriors, hi haurà quatre nivells de dificultat en 

els quals es tractaran els temes de formació necessaris per adquirir els 

coneixements sobre l’automatització de processos industrials. L’objectiu final 

dels quatre nivells és l’automatització complerta de l’estació, tenint en compte 

dos modes de funcionament automàtic i manual, i la gestió de l’aturada 

d’emergència o altres alarmes pròpies de cada estació. El material proporcionat 

a l’alumna es mostra en l’annex B. 

8.2.1 . Objectiu global de les quatre sessions de pràctiques 

L’objectiu global és l’automatització complerta de l’estació 3 i la seva 

monitorització mitjançant el programa EXCEL. En ella es volen preveure tres 

modes de funcionament: 

 Funcionament automàtic: en el qual el sistema de control ha de 

permetre que l’estació realitzi les tasques descrites en l’apartat 2.2.4. 

 Funcionament manual: en el qual s’ha de poder activar manualment 

mitjançant un polsador específic algun dels elements d’actuació 

presents a l’estació. 

 Aturada d’emergència: cal que quan s’activi el polsador d’aturada 

d’emergència, s’activi una alarma i s’aturi el funcionament de l’estació 
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fins que l’operari indiqui que el problema està solucionat, i que porti 

l’estació al mode de funcionament manual per tal de que l’operari 

decideixi les tasques a fer abans de posar de nou l’estació en mode 

automàtis.   

Per assolir aquest objectiu caldrà realitzar una sèrie de programes. Per tal de 

desenvolupar correctament la seqüència de control, emprarem el GRAFCET. 

La taula 8.3 mostra quins són els GRAFCETs que caldrà resoldre juntament 

amb la zona de memòria que s’utilitzarà per programar-los i el seu bit inicial.   

Taula 8.3. Descripció dels GRAFCETs a desenvolupar al llarg de les quatre 

sessions de pràctiques  

Grafcet Descripció Espai de memòria Bit inicial 

G0 
Gestió dels modes de 

funcionament: manual /automàtic 
200 200.00 

G10 Gestió automàtica de l’estació 201 201.00 
G20 Comandament del pistó A 202 202.00 
G25 Comandament del pistó B 202 202.05 
G30 Comandament del pistó C 203 203.00 
G35 Comandament del pistó D 203 203.05 

G40 
Comandament del marcatge  

de la caixa, conjunt del  
pistó A, B i C 

204 204.00 

G50 
Comandament del manipulador, 
conjunt del pistó E, H i del buit 

205 205.00 

G60 Comandament del pistó E 206 206.00 

G65 
Comandament del generador  

de buit 
206 206.05 

G70 Comandament del pistó H+ 207 207.00 
G75 Comandament del pistó H- 207 207.05 
G80 Cinta transportadora 208 208.00 

G100 Gestió d’aturades d’emergència 209 200.00 

Aquests GRAFCETs s’aniran resolent al llarg de les quatre sessions, per tant 

caldrà que guardeu al servidor de l’escola els programes que aneu realitzant, 

per fer l’automatització complerta ja que sols caldrà canviar alguna de les 

receptivitats associades a cada transició. 

A cada nivell es disposa d’una rubrica en la que s’indica com s’avaluarà cada 

una de les activitats realitzades, l’avaluació es descriu en el capítol 10. En 

general cada activitat disposarà d’un treball previ que caldrà mostrar al 

professor avanç d’iniciar la sessió de pràctiques, un qüestionari que caldrà 

resoldre a mesura que es doni solució a les activitats proposades i, finalment, 
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caldrà mostrar al professor el funcionament de la pràctica. La solució de la 

implementació de tots els exercicis proposats en aquest projecte la trobem a 

l’annex C.  

Per a la realització de les següents activitats es proporcionarà a l’alumne: 

 La descripció de la maqueta, descrita en l’apartat 2.2.4 

 El funcionament del programa CX_programmer, descrit en el capítol 4. 

 La descripció de tots els components presentes a la maqueta de 

treball, descrits en el capítol 3. 

 El manual de funcionament dels APIs disponibles a cada estació de 

treball. 

8.2.2 Nivell 1: Introducció al llenguatge de programació  

L’objectiu d’aquesta pràctica és familiaritzar-se amb els components de la 

maqueta, amb el PLC disponible a l’estació i amb l’entorn de programació (CX-

Programmer).  

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTIQUES DE L’ ESTACIÓ 3: NIVELL 1 

Activitat E3.1:  Característiques de l’autòmat  

Objectiu: Familiaritzar-se amb el PLC que s’utilitza a l’estació i amb les seves 

característiques. 

Resoldre el següent qüestionari: 

- Model d’API disponible al banc de treball. 

- Característiques de la CPU.  

- Unitats d’entrada i sortida disponibles. 

-  Distribució de les àrees de dades.  

- Significat del bits SR 253.15 i SR 255.02. 

Material de suport: Manuals d’operació dels APIs. 

 

Resposta:  

En aquesta estació es disposa d’un PLC Omron Sysmac i la seva CPU és una CPM1A CPU-40. 

La fulla de característiques tècniques sobre el PLC per exemple podria ser la que apareix en 

les referència bibliogràfiques [21].  
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Activitat E3.2:  Familiarització amb els elements de la maqueta 

Objectiu: Aprendre a identificar els diferents elements que hi ha a la maqueta i 

saber classificar-los en elements d’entrada (sensors) o de sortida (actuadors). 

Treball a realitzar: 

- La figura següent mostra un esquema dels diferents elements de l’estació, 

identifica’ls i posar-hi el nom assignat.  

- Un cop identificats tots els elements omple les següents taules. 

 

Activitat E3.3:   Configuració del PLC 

Objectiu: Aconseguir crear un nou projecte, configurar-lo adequadament i 

connectar-lo amb l’API. 

Treball a realitzar: 

- Connecteu el vostre autòmat al port sèrie del ordinador i, amb el CX-

Programmer, creeu un nou projecte, configureu-lo adequadament i 

establiu-hi comunicació. 

 

Activitat E3.4:  Programació de seqüències bàsiques per a l’activació de pistons 

Objectiu: Aprendre a programar el moviment d’un pistó en funció de les seves 

característiques (de simple efecte o doble efecte), modelar el seu funcionament 

en un GRAFCET i programar-lo en llenguatge dels APIs. 

 

Exemple:  

A continuació us mostrem com programar amb el CX programmer una seqüència de 

funcionament representada amb un GRAFCET.  

Les especificacions de funcionament són:  

Resposta: 

com. crear un proyecte, configurar-lo i establir connexió amb l’API, s’explica en l’apartat 4.1.1 

i 4.1.3.      

Resposta: 

La resposta a aquesta qüestió es visualitza en la figura 8.1.  

Les Taules es correspon amb la informació de les taules 8.1 i  8.2.  



 

Página 187 de 293 

 

En accionar el polsador de marxa, el pistó E de simple efecte s’ha de desplaçar fins a l’extrem 

superior, posició que ha de mantenir fins a nova ordre. 

 En accionar el polsador de parar, cal que el pistó E retorni a la posició inicial.   

Nota: el polsador marxa és normalment obert mentre que el de ‘parar’ es normalment tancat. 

 

- El GRAFCET que ens representa el comportament del pistó E és:  

 

- El programa emprant el llenguatge CX-programer s’ha estructurat en tres seccions: 

 Secció 1: conté la seqüència d’events, a on cada etapa esta representada per un 

biestable. El SET del biestable ens la dóna l’etapa anterior més les condicions 

associades a les receptivitats. El RESET ens el dóna l’activació de l’etapa següent.  
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Treball a realitzar: 

A.- Realitzeu el GRAFCET de la seqüència de funcionament de  

l’exemple que us hem facilitat. Programeu-lo mitjançant el CX-

Programmer i verifiqueu el seu funcionament.  

B.-  Cal que en accionar el polsador de marxa el pistó H de doble efecte 

es desplaça horitzontalment fins al final del seu recorregut i amb el 

polsador parar el pistó H retorni a la posició inicial. Feu el GRAFCET que 

modeli el comportament del sistema, implementeu-lo mitjançant el CX-

Programmer i verifiqueu el seu funcionament. 

 

 

 Secció 2: hi ha l’activació de les sortides, en aquest cas al ser un pistó de simple 

efecte sols cal activar l’enviar l’odre d’obrir a l’electrovàlvula YV2.5. 

 

 Secció 3: conté la instrucció END. 
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C.- Respon a la qüestió: Quina és la principal diferència en programar un 

pistó de simple efecte i un de doble efecte? 

 

Activitat E3.5:  Utilització dels temporitzadors i comptadors 

Objectiu: Aprendre a utilitzar els temporitzadors i comptadors, modelar-los amb 

un  GRAFCET i implementar-lo en llenguatge dels APIs. 

Treball a realitzar:  

A.-  Quan s’acciona el polsador de marxa el pistó A es desplaça 

horitzontalment, fins a la seva posició final. Després d’un temps el pistó 

A retrocedeix tornat  a la seva   posició inicial. 

Resposta: 

En la implementació d’un pistó de doble efecte cal donar l’ordre d’avançar i retrocedir, mentre 

que en un de simple efecte sols cal donar l’ordre d’avançar. 

Resposta: 
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Nota: Ja que aquest pistó no disposa de inici o final de cursa, caldrà 

utilitzar un temporitzador per garantir que el pistó arribi a la posició 

desitjada. En aquest cas podeu emprar un temporitzador de 3 segons 

per cadascun dels temporitzadors. 

 

B.-  Quan s’acciona el polsador de marxa cal que el pistó A es desplaci 

horitzontalment i desprès de prémer tres vegades el polsador parar, el 

pistó A ha de retornar a la seva posició inicial. 

Nota: per a implementar-ho cal emprar un comptador que s’activi quan el 

pistó A està a la posició màxima.  

 

Resposta:  
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Activitat E3.6:  Programació d’estructures bàsiques: Seqüència 

Objectiu: Aprendre a programar una seqüència d’events, modelar-lo amb un  

GRAFCET i implementar-lo en llenguatge dels APIs. 

Treball a realitzar: 

- En accionar el polsador de marxa cal que el pistó E es desplaci 

verticalment, quan es torni a polsar marxa s’activi el sistema de buit. 

Amb el polsador parar cal que el pistó E retorni a la seva posició alta. En 

tornar a prémer marxa el pistó E s’ha de tornar a desplaçar verticalment. 

Per últim, al prémer el polsador parar el sistema de buit s’ha de 

desactiva i quan es torna a polsar el pistó E ha de retrocedir a la seva 

posició inicial. Utilitza la funció de memòria  per resoldre l’exercici per tal 

d’evitar la repetició de les accions. 

 

Resposta:  
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Resposta: 
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8.2.3 Nivell 2: Introducció al llenguatge de programació i  petit sistema 

de supervisió 

L’objectiu d’aquesta pràctica és aprendre a implementar GRAFCETs una mica 

més complicats incorporant instruccions de nivell avançat   i  realitzar un petit 

sistema de supervisió emprant el programa Microsoft office Excel per tal 

d’aprendre a monitoritzar un procés.  

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 3: NIVELL 2 

Activitat E3.7:  Programació d’una seqüència d’accions.  

Objectiu: Aprendre a modelar i implementar una seqüències d’accions 

incorporant la crida a altres GRAFCETs  

 Especificacions de funcionament: Transportar una tapa de sota el 

manipulador (sota el pistó E) al palet. Per això cal fer els següents moviments: 

- En accionar el polsador de marxa el pistó E es desplaça verticalment 

fins a la seva posició final; 

- Un cop assolida, s’ha d’’activa el sistema de buit;  

- A continuació, mantenint el buit actiu, cal portar el pistó E fins a la 

posició alta; 

- Desplaçar el pistó H fins al final del seu recorregut; 

- Desplaçar de nou el pistó H fins a la posició baixa; 

- Un cop a la posició baixa, cal desactivar el sistema de buit i, 

seguidament, retornar el pistó E a la seva posició alta i el H a la seva 

posició retrocedida.  

Treball a realitzar: 

- Fes un GRAFCET seqüencial, G50, que coordini totes la seqüència de 

funcionament del manipulador. 

- Modifiqueu les receptivitats dels grafcets G60, G65, G70 i G75 de 

forma convenient per tal de que s’activin quan G50 els ordeni. 

Nota: La majoria de GRAFCETs han sigut  realitzats a l’activitat E3.4, 

recupera’ls i fes les modificacions pertinents per resoldre el problema plantejat.  



 

Pàgina 194 de 293 

 

 

Resposta: 

- G50 (Grafcet master) 
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- G60 (Pistó E) 

 

- G65 (Generador de buit) 
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- G70 (Pistó H+) 

 

 

- G75 (Pistó H-) 
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Activitat E3.8:  Selecció de seqüència  

Objectiu: Aprendre a programar una selecció de seqüència, la realització 

d’accions condicionades i accions en paral·lel. 

 Especificacions: Es vol que en premi marxa, en funció de la codificació del 

palet es realitzin una sèrie d’accions: 

- Llegir el codi que porta el palet.  

- Seguidament és realitza el marcatge de la caixa amb una marca de 

diferent color segons la peça que porta la caixa. Aquest es fa mitjançant 

els pistons A i B en posició avançada detectada amb els sensors DT3.2 i 

DT3.1. La codificació és la següent: 

Taula 8.4. Relació codificació, pistó i marcatge 

DT3.12 DT3.11 Posició marcatge Posició pistons 

0 0 Marcatge groc A=0, B=0 
0 1 Marcatge Vermell A=0, B=1 
1 0 Marcatge verd A=1, B=0 
1 1 Sense marcatge No es realitza el marcatge 

- Per marcar la caixa cal avançar el pistó A i/o B en funció de la 

codificació. 

-  A continuació desplaçar verticalment el pistó C fins a la seva posició 

final i mantenir aquesta posició durant 5 segons per simbolitzar el 

tintatge del segell de marcatge. 

- Tornar el pistó C a la seva posició alta. 

-  Després avançar els  pistons A i/o B per tal de tenir els dos avançats. 

- Un cop els dos pistons estan a la seva posició màxima, tornar a 

desplaçar verticalment el pistó C fins a la seva posició final i mantenir 

aquesta posició durant 5 segons per simbolitzar el tintatge de la caixa. 

- Tornar el pistó C a la seva posició alta.. 

- Per últim tornar ela pistons A, B i C a la seva posició de repòs. 

Treballa realitzar:  
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- Fes un GRAFCET MASTER de selecció de seqüència que coordini la 

tasca. 

- Fes un GRAFCET vinculat amb l’anterior de funcionament per el pistó 

A, B i C de forma que s’activin amb aquest nou GRAFCET. 

 

    

     

Resposta: 

- G40 (Grafcet master) 
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- G20 (Pistó A) 

 
- G25 (Pistó B) 
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Activitat E3.9:  Seqüències en paral·lel  

Objectiu: Aprendre a programar una seqüència en paral·lel 

 Especificacions: Quan s’acciona el polsador de marxa (SP3.1) s’ha d’iniciar 

dues seqüències en paral·lel. La primera ha de fer que el pistó el pistó C es 

desplaci verticalment  i en arribar al final del seu recorregut retrocedeixi. La 

segona a de fer que el pistó H avanci fins al final del seu recorregut i després 

torni a la posició de repòs.  

Treball a realitzar: 

- Fes un GRAFCET MASTER de paral·lelisme d’accions i que coordini la 

tasca especificada 

- Modifica les receptivitats dels GRAFCETs realitzats en els problemes 

anteriors amb el nou GRAFCET. 

 

- G30 (Pistó C) 
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Resposta: 

- G10 (Grafcet master) 

 
- G20 (Pistó C) 
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- G70 (Pistó H+) 

 

 

- G75 (Pistó H-) 
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Activitat E3.10: Sistema de supervisió 

Objectiu: Aprendre a realitzar un petit sistema de supervisió d’un procés 

d’automatització utilitzant el programa Microsoft office  Excel.  

Treball a realitzar: 

- A.- Realitza el sistema de supervisió de l’exemple que us hem facilitat en 

l’activitat E3.4.A. El sistema ha d’estar format per un selector circular que 

substitueixi als polsadors de marxa i paro del tauler de funcionament de 

l’estació i de dos leds que ens indiquin quan el pistó E està avançat i 

quan està retrocedit. 

 

Resposta: 

Per poder utilitzar el selector i els dos leds hem de seguir els passos esmentats al capítol 4.2. 

En el nostre cas la configuració i adreces especifiques que hem utilitzat són les següents: 

 El temps de cicle del Timer control serà de 500. 

 La llista de direccions que hem utilitzat per crear els punts és la següent: 

 Selector  direcció: 210.00 (opcional). 

 Pistó E avançat  direcció: 206.02 (etapa del grafcet que ens ho indica). 

 Pistó E retrocedit   direcció: 206.00 (etapa del grafcet que ens ho 

indica). 

La modificació del fitxer serà canviar la direcció que fa que s’iniciï el funcionament del 

pistó per la direcció que hem posat al selector. Per tant haurem de canviar la direcció 

0.02 (marxa) per la 210.00 i la 0.01 (paro) per la 210.00 negada. 

El resultat que obtenim és el següent: 

 

Fig. 8.3. Solució de l’activitat. 
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- B.- Afegeix un comptador al sistema de supervisió realitzat a l’apartat 

anterior per tal de saber en tot moment quantes vegades s’ha realitzat 

l’acció avança-retrocedir el pistó E. La seqüència del pistó s’ha de repetir 

un total de 10 cops. 

 

8.2.4 Nivell 3: Programació del funcionament normal de l’estació 3 

L’objectiu d’aquesta pràctica és realitzar la programació en mode de 

funcionament automàtic de l’estació 3.  

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

Resposta: 

Per poder utilitzar el comptador hem de seguir els passos esmentats al capítol 4.2. Hem 

d’utilitzar el resultat de l’activitat anterior i afegir el que farem en aquesta. En el nostre la 

direcció que hem utilitzat per crear el punt és la  TC000 on 000 és el nom del comptador. 

La modificació del fitxer serà afegir un comptador amb el nom 000. Aquest s’activarà 

quan l’etapa 206.01 es posi en funcionament i un quan ho estigui a de comptar que 

aquesta etapa s’activi 10 vegades. Un cop hagi finalitzat aquest comptatge s’ha de 

reinicialitzar per poder començar a comptar un altre cop. Per poder fer aquest resert el 

que fem és agafar un actuador amb una direcció lliure, exemple 210.01, que s’activi 

quant el comptador arribi a 0 i aquesta direcció 210.01 activa és la que ens fa el reset. 

Com el funcionament d’aquest dispositiu és descomptar, partirem del valor 10 fins 

arribar a 0.  

El resultat que obtenim és el següent: 

 

Fig. 8.4. Solució de l’activitat. 
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ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 3: NIVELL 3 

Activitat E3.11: Programació del funcionament automàtic de l’estació 

Objectiu: Aprendre a fer funcionar tots els elements de l’estació de forma 

coordinada i a integrar un sistema de supervisió mitjançant una seqüència 

senzilla. 

 Especificacions de funcionament: Les condicions inicials són: el selector en 

posició automàtic i el pistó H ha d’estar retrocedit. En prémer el polsador de 

marxa, cal que s’iniciï la seqüència següent: 

1. Activar el motor i col·locar la barrera mitjançant D.  

2. Quan hi hagi peça a la zona de marcatge, sensor òptic DT3.10 actiu, parar el 

motor i retirar la barrera.  

3. En funció de la codificació del palet fer el marcatge de la tapa. Per exemple 

podem fer el marcatge vermell (medalla de plàstic).  

4. Activar novament el motor de la cinta per transportar la caixa sota el 

manipulador.  

5. Transportar la tapa cap al palet, tapant així la caixa que transporta. 

Seqüència realitzada en problema E3.5. 

6. Un cop la caixa s’ha retirat de sota el manipulador pot entrar una nova tapa a 

la zona de marcatge. 

Aquest procés s’ha de realitzar 4 vegades ja que volem marcar 4 tapes i portar-

les al palet.  

Treball a realitzar: 

- Feu el G0 que permeti: arrancar l’estació en prémer marxa, portar 

l’estació a condicions inicials en el cas de que aquesta no hi sigui, operar 

de forma automàtica i aturar l’estació a un final de cicle en prémer parar.  

- Feu el GRAFCET G10 amb les seqüències de funcionament de l’estació 

en mode automàtic, tracteu el manipulador i el marcatge de la peça com 

a element. 
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- Modifiqueu les receptivitats dels GRAFCETS G20, G25, G30, G35, G40, 

G50, G60, G65, G70, G75 i G80 per tal de que s’activin quan G10 ho 

indiqui i enviïn la indicació de feina realitzada per tal de que G10 

progressi. 

- Implementeu-los. 

- Utilitzeu el EXCEL per supervisar el color amb el que marquem la tapa,  

activar l’alarma quan haguem portat les quatre tapes i porteu el 

comptatge de les peces que s’han portat al palet. 

Nota: La majoria de GRAFCETs han sigut  realitzats a les activitats de les 

pràctiques anterior. Recupera’ls i fes les modificacions pertinents per resoldre 

el problema plantejat. 

 

Resposta: 

Cal dir que les tapes de les caixes les haurem d’introduir a la cinta transportadora 

manualment i que cada cop que portem una tapa al palet, la hem de treure manualment 

perquè sinó al portar la segona tapa el pistó E no arriba al final del seu recorregut, 

impedint l’activació del final de cursa, i el sistema deixa de funcionar correctament. 

- G0 (Condicions inicials) 

 



 

Página 207 de 293 

 

- G10 (Funcionament automàtic) 

 
- G20 (Pistó A) 
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- G25 (Pistó B) 

 
- G30 (Pistó C) 
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  - G40 (Marcatge peça) 
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  - G35 (Pistó D) 

 
- G60 (Pistó E) 
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- G50 (Funcionament manipulador) 
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- G65 (Generador de buit) 

 

 

- G70 (Pistó H+) 
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- G75 (Pistó H-) 

 

 

- G80 (Motor cinta) 
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Per poder utilitzar els dos leds i el comptador hem de seguir els passos esmentats al capítol 

4.2. En el nostre cas la configuració i adreces especifiques que hem utilitzat són les 

següents: 

 El temps de cicle del Timer control serà de 500. 

 La llista de direccions que hem utilitzat per crear el punts és la següent: 

 Número de peces  direcció: TC011on 011 és el nom del comptador.  

 Comptatge de peces utilitzades  direcció: TC011. Ens indica el número 

de caixes que s’han portat al palet.  

 Marcatge groc  direcció: 210.00 (opcional). 

 Marcatge vermell  direcció: 210.01 (opcional). 

 Marcatge verd  direcció: 210.02 (opcional). 

 Sense marcatge  direcció: 210.03 (opcional). 

 Afegeix el text “Número de peces” al led que ens indica que ja hem portat quatre  

peces al palet, “Marcatge groc ”, “Marcatge vermell”, “Marcatge verd” i “Sense 

marcatge” en funció de la marca de la tapa. 

El resultat que obtenim és el següent: 

 

Fig. 8.5. Solució de l’activitat. 
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8.2.5 Nivell 4: Programació de l’estació amb la gestió d’aturades 

d’emergència. 

L’objectiu d’aquesta pràctica és aprendre a realitzar una seqüència de 

GRAFCET més complexa introduint la gestió dels modes de funcionament 

manual/automàtic i l’aturada d’emergència per tal de conèixer com es comporta 

l’estació segons el mode de funcionament i com es realitza una parada 

d’emergència segura per el sistema. 

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 3: NIVELL 4 

Activitat E3.12:  Programació complerta de l’estació 

Objectiu: Aplicar els diferents modes de funcionament (manual-automàtic) i 

aconseguir realitzar una para d’emergència segura per l’estació. 

 

      

La modificació del fitxer serà afegir un comptador amb el nom 011 i quatre KEEPs. En el 

cas del comptador s’activarà quan l’etapa 201.02 és posi en funcionament i comptarà la 

seva activació 4 vegades ja que el nostre objectiu, com em dit a l’enunciat, és portar 4 

tapes al palet. Escollim aquesta etapa del grafcet perquè és la que ens indica que ja 

tenim una tapa per marcar. Un cop hagi finalitzat aquest comptatge s’ha d’il·luminar el 

led “Número de caixes ” indicant que ja hem portat les 4 tapes al palet i reinicialitzar-se 

el comptador per poder començar a comptar novament. El reset es farà quan s’acabi la 

seqüència i per tant s’activi la direcció 200.00. Com el funcionament d’aquest dispositiu 

és descomptar, partirem del valor 4 fins arribar a 0. 

Els KEEPs ens serviran per activar els leds que ens identificaran quin tipus de marcatge 

fem a la tapa de la caixa. Les adreces que ens activaran els KEEPs de marcatge seran 

la 201.02 i els dos sensors de codificació (DT3.12 i DT3.11) que estaran negats o no en 

funció del color a marcar. Escollim aquesta etapa del grafcet perquè és la que ens indica 

que s’inicia el procés de marcatge de la tapa. El reset dels KEEPs es farà cada cop que 

es finalitza la seqüència, és a dir quan s’activi l’etapa 201.00. Segons aquest muntatge 

veurem el led del tipus de marcatge de la tapa durant la seqüència de funcionament de 

cada tapa. 
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 Especificacions:  

- Es vol que, emprant selector manual-automàtic (SS3.1), es pugui escollir 

el mode de funcionament. En model automàtic cal fer la seqüència 

especificada de la pràctica de nivell 3 i en mode manual, s’ha de poder 

activar amb un polsador cada un dels pistons de l’estació.  

- També es vol aconseguir que en prémer el polsador d’emergència 

(SPE3.1) en qualsevol moment s’aturi el funcionament automàtic de 

l’estació i un cop s’activi de nou SPE3.1 cal que aquesta s’ubiqui a mode 

manual, per tal de que puguem retornar l’estació a la posició inicial. 

- Es vol que en funció de la codificació del palet (DT3.12 i DT3.11) es 

pugui escollir el tipus de peça que volem portar fins al palet seguint la 

codificació que ens indica la següent taula: 

Taula 8.5. Relació codificació, pistó i marcatge 

DT3.12 DT3.11 Posició marcatge Posició pistons 

0 0 Marcatge groc; Medalla alumini A=0, B=0 
0 1 Marcatge vermell; Medalla plàstic A=0, B=1 
1 0 Marcatge verd; Clauer alumini A=1, B=0 
1 1 Sense marcatge; Clauer plàstic No es mouen 

Treball a realitzar: 

-  Modifiqueu el GRAFCET  G0 de forma que permeti la gestió del 

funcionament manual o automàtic en funció de la posició del selector 

SS3.1. 

- Feu el GRAFCET  G100 de forma que en donar-se l’ordre de marxa la 

màquina entri en servei. En el cas de que es produeixi una aturada 

d’emergència cal que s’aturi en l’estat que es trobi, fins que un cop 

activat de nou SPE3.1, l’estació es situí en mode manual, fins que 

s’activi parar.  

- Modifiqueu les receptivitats vinculades en els altres GRAFCETs de 

forma que quedin coordinats amb G10 i G100. 

- Feu un projecte en EXCEL de forma de que es disposi de 9 polsadors 

que permetin moure els pistons independentment. Associeu a cada 

polsador l’adreça de la taula: 
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Taula 8.6. Relació de les direccions i els polsadors 

Direcció Polsador Descripció 

210.05 PPA Polsador del pistó A 
210.06 PPB Polsador del pistó B 
210.07 PPC Polsador del pistó C 
210.08 PPD Polsador del pistó D 
210.09 PPE Polsador del pistó E 
210.10 PPH+ Polsador del pistó H+ 
210.11 PPH- Polsador del pistó H- 
210.12 PV Polsador del generador de buit (V) 

210.013 PM Polsador del motor 

- Modifiqueu les receptivitats associades als GRAFCETs dels pitons de 

forma que puguin funcionar en mode manual quan es premi un dels 

polsadors de l’EXCEL. 

 

   

Resposta: 

- G0 (Condicions inicials) 
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  - G10 (Funcionament automàtic) 

 
- G20 (Pistó A) 
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  - G25 (Pistó B) 

 
  

G30 (Pistó C) 
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- G40 (Marcatge) 
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  - G35 (Pistó D) 

 
 - G60 (Pistó E) 
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- G50 (Funcionament manipulador) 
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- G65 (Generador de buit) 

  

 

- G70 (Pistó H+) 
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- G75 (Pistó H-) 

 

  

- G80 (Motor cinta) 
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- G100 (Aturada d’emergència) 

 

  

Per poder utilitzar els polsadors hem de seguir els passos esmentats al capítol 4.2. Hem 

d’utilitzar el resultat de la pràctica anterior i afegir el que farem en aquesta. En el nostre cas 

la configuració i adreces especifiques que hem utilitzat són les següents: 

 El temps de cicle del Timer control serà de 500. 

 La llista de direccions que hem utilitzat per crear el punts és la que ens mostra la 

taula 8.6. 

 Afegir a cada polsador el text “Pistó X” on la X és el nom del pistó, “Buit” i “Motor” 

segons el tipus d’actuador. 

El resultat que obtenim és el següent: 
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Fig.8.6. Solució de l’activitat 
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9. ESTACIÓ 4: MAGATZEM  

9.1 Distribució física dels elements i la seva connexió al PLC 

La figura 9.1 mostra els elements d’informació i actuació disponibles en 

l’estació 4. Es disposa de dos pistons pneumàtic, un de simple efecte i l’altre de 

doble efecte, cada un d’ells disposa de detectors d’inici o final de cursa;  un 

sistema de buit, format per el venturi i el vacuòstat;  

 

Fig. 9.1. Dibuix en planta de l’estació 4 

La figura 9.2 mostra els elements d’entrada d’ordres o comandament. En 

aquest cas es disposa d’un polsador de marxa (verd) normalment obert 

(NO), un polsador d’aturada (vermell) normalment tancat (NT), una aturada 

d’emergència que consisteix d’un polsador normalment tancat amb 

enclavament i un selector. 

 
Fig. 9.2. Dibuix de la botonera de l’estació 4 
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Per portar a terme el control de l’estació 4 es disposa d’un PLC Omron 

Sysmatic (CPM1A CPU-40). La connexió entre els polsadors, selectors i 

sensors amb el PLC és punt a punt. En la Taula 9.1 es mostra la relació de 

components, el tipus i  l’adreça de l’autòmat per les entrades digitals. 

Taula 9.1. Llista d’entrades digitals 

Direcció Símbol Descripció Tipus 

000.00 Z4-A A posició carro Encòder 
000.01 Z4-B B posició carro Encòder 
000.02 Z4-C C posició carro Encòder 
000.03  Lliure  
000.04 SPE4.1 Polsador emergència Polsador circular NT 
000.05 SP4.2 Polsador paro Polsador circular NT 
000.06 SP4.1 Polsador marxa Polsador circular NO 
000.07 SS4.1 Selector manual – automàtic Selector 
000.08 TE_PALET Estació 4 té palet Adreça del bus AS-I 
000.09 DT4.1 Sensor eix vertical a dalt Sensor magnètic 
000.10 DT4.2 Sensor eix vertical a baix Sensor magnètic 

000.11 DT4.3 
Inductiu posició inicial 

descarregador 
Sensor inductiu 

001.00 DT4.4 
Inductiu posició màxima 

descarregador 
Sensor inductiu 

001.01 DT4.5 Sensor pinça peça subjecta Sensor magnètic 
001.02 DT4.6 Inductiu codi 1 Sensor inductiu 
001.03 DT4.7 Inductiu codi 2 Sensor inductiu 
001.04 DT4.8 Sensor presència palet Sensor capacitiu 
001.05 DT4.9 Sensor pistó palet davant Sensor magnètic 
001.06 DT4.10 Sensor pista palet darrere Sensor magnètic 
001.07  Lliure  
001.08  Lliure  
001.09  Lliure  
001.10  Lliure  
001.11  Lliure  

La connexió entre les adreces de sortides del PLC i accionadors de l’estació es 

descriuen en la següent taula en la que es mostra la relació de components, el 

tipus i  l’adreça de l’autòmat: 

Taula 9.2. Llista de sortides digitals 

Direcció Símbol Descripció Tipus 

10.00 E4_CON Estació 4 connectada Adreça  del bus AS-I
10.01 YV4.1 Electrovàlvula eix vertical Illa de vàlvules 
10.02 YV4.2 Electrovàlvula buit efecte venturi (E) Generador de buit 
10.03 KM2.1 Contactor avançar husillo Contactor NO 
10.04 KM2.2 Contactor recular husillo Contactor NO 

10.05 YV4.3 
Electrovàlvula desplaçador 

avançat de palet (A+) 
Illa de vàlvules 
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10.06  Lliure  

10.07 YV4.4 
Electrovàlvula desplaçador 

retrocedit de palet (A-)
Illa de vàlvules 

11.00  Lliure  
11.01  Lliure  
11.02  Lliure  
11.03  Lliure  
11.04  Lliure  
11.05  Lliure  
11.06  Lliure  
11.07  Lliure  

 

9.2 Pràctiques auto-contingudes 

Al igual que en les estacions anteriors, hi haurà quatre nivells de dificultat en 

els quals es tractaran els temes de formació necessaris per adquirir els 

coneixements sobre l’automatització de processos industrials. L’objectiu final 

dels quatre nivells és l’automatització complerta de l’estació, tenint en compte 

dos modes de funcionament automàtic i manual, i la gestió de l’aturada 

d’emergència o altres alarmes pròpies de cada estació. El material proporcionat 

a l’alumna es mostra en l’annex B. 

9.2.1 . Objectiu global de les quatre sessions de pràctiques 

L’objectiu global és l’automatització complerta de l’estació 4 i la seva 

monitorització mitjançant el programa EXCEL. En ella es volen preveure dos 

modes de funcionament: 

 Funcionament automàtica: en el qual el sistema de control ha de 

permetre que l’estació realitzi les tasques descrites en l’apartat 2.2.5. 

 Funcionament manual: en el qual s’ha de poder activar manualment 

mitjançant un polsador específic algun dels elements d’actuació 

presents a l’estació. 

 Aturada d’emergència: cal que quan s’activi el polsador d’aturada 

d’emergència, s’activi una alarma i s’aturi el funcionament de l’estació 

fins que l’operari indiqui que el problema està solucionat, i que porti 

l’estació al mode de funcionament manual per tal de que l’operari 

decideixi les tasques a fer abans de posar de nou l’estació en mode 

automàtic.   
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Per assolir aquest objectiu caldrà realitzar una sèrie de programes. Per tal de 

desenvolupar correctament la seqüència de control, emprarem el GRAFCET. 

La taula 9.3 mostra quins són els GRAFCETs que caldrà resoldre juntament 

amb la zona de memòria que s’utilitzarà per programar-los i el seu bit inicial.   

Taula 9.3. Descripció dels GRAFCETs a desenvolupar al llarg de les quatre 

sessions de pràctiques  

Grafcet Descripció Espai de memòria Bit inicial 

G0 
Gestió dels modes de 
funcionament: manual 

/automàtic 
200 200.00 

G10 
Gestió automàtica de 

l’estació 
201 201.00 

G20 
Comandament del 
contactor KM4.1 

202 202.00 

G25 
Comandament del 
contactor KM4.2 

202 202.05 

G30 Comandament del pistó A+ 203 203.00 
G35 Comandament del pistó A- 203 203.05 

G40 
Comandament conjunt del 

pistó A+ i del pistó A- 
204 204.00 

G45 Comandament del pistó E 204 204.05 

G50 
Comandament del pistó E, 

el generador de buit 
205 205.00 

G60 
Comandament del 
generador de buit 

206 206.00 

G100 
Gestió d’aturades 

d’emergència 
209 209.00 

Aquests GRAFCETs s’aniran resolent al llarg de les quatre sessions, per tant 

caldrà que guardeu al servidor de l’escola els programes que aneu realitzant, 

per fer l’automatització complerta ja que sols caldrà canviar alguna de les 

receptivitats associades a cada transició. 

A cada nivell es disposa d’una rubrica en la que s’indica com s’avaluarà cada 

una de les activitats realitzades, l’avaluació es descriu en el capítol 10. En 

general cada activitat disposarà d’un treball previ que caldrà mostrar al 

professor avanç d’iniciar la sessió de pràctiques, un qüestionari que caldrà 

resoldre a mesura que es doni solució a les activitats proposades i, finalment, 

caldrà mostrar al professor el funcionament de la pràctica. La solució de la 

implementació de tots els exercicis proposats en aquest projecte la trobem a 

l’annex C. 

Per a la realització de les següents activitats es proporcionarà a l’alumne: 
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 La descripció de la maqueta, descrita en l’apartat 2.2.5 

 El funcionament del programa CX_programmer, descrit en el capítol 4. 

 La descripció de tots els components presentes a la maqueta de 

treball, descrits en el capítol 3. 

 El manual de funcionament dels APIs disponibles a cada estació de 

treball. 

9.2.2 Nivell 1: Introducció al llenguatge de programació  

L’objectiu d’aquesta pràctica és familiaritzar-se amb els components de la 

maqueta, amb el PLC disponible a l’estació i amb l’entorn de programació (CX-

Programmer).  

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTIQUES DE L’ ESTACIÓ 4: NIVELL 1 

Activitat E4.1:  Característiques de l’autòmat  

Objectiu: Familiaritzar-se amb el PLC que s’utilitza a l’estació i amb les seves 

característiques. 

Resoldre el següent qüestionari: 

- Model d’API disponible al banc de treball. 

- Característiques de la CPU.  

- Unitats d’entrada i sortida disponibles. 

-  Distribució de les àrees de dades.  

- Significat del bits SR 253.15 i SR 255.02. 

Material de suport: Manuals d’operació dels APIs. 

 

Resposta:  

En aquesta estació es disposa d’un PLC Omron Sysmac i la seva CPU és una CPM1A CPU-40. 

La fulla de característiques tècniques sobre el PLC per exemple podria ser la que apareix en 

les referència bibliogràfiques [21].  
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Activitat E4.2:  Familiarització amb els elements de la maqueta 

Objectiu: Aprendre a identificar els diferents elements que hi ha a la maqueta i 

saber classificar-los en elements d’entrada (sensors) o de sortida (actuadors). 

Treball a realitzar: 

- La figura següent mostra un esquema dels diferents elements de l’estació, 

identifica’ls i posar-hi el nom assignat.  

- Un cop identificats tots els elements omple les següents taules. 

 

 Activitat E4.3:   Configuració del PLC 

Objectiu: Aconseguir crear un nou projecte, configurar-lo adequadament i 

connectar-lo amb l’API. 

Treball a realitzar: 

- Connecteu el vostre autòmat al port sèrie del ordinador i, amb el CX-

Programmer, creeu un nou projecte, configureu-lo adequadament i 

establiu-hi comunicació. 

 

Activitat E4.4:  Programació de seqüències bàsiques per a l’activació de pistons 

Objectiu: Aprendre a programar el moviment d’un pistó en funció de les seves 

característiques (de simple efecte o doble efecte) i el d’un contactor, modelar el 

seu funcionament en un GRAFCET i programar-lo en llenguatge dels APIs. 

Resposta: 

La resposta a aquesta qüestió es visualitza en la figura 9.1.  

Les Taules es correspon amb la informació de les taules 9.1 i  9.2 .  

Resposta: 

Com crear un projecte, configurar-lo i establir connexió amb l’API, s’explica en l’apartat 4.1.1 i 

4.1.3.      
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Exemple:  

A continuació us mostrem com programar amb el CX programmer una seqüència de 

funcionament representada amb un GRAFCET.   

Les especificacions de funcionament són:  

En accionar el polsador de marxa, el pistó E de simple efecte s’ha de desplaçar fins a 

l’extrem superior, posició que ha de mantenir fins a nova ordre. 

 En accionar el polsador de parar, cal que el pistó E retorni a la posició inicial.  

Nota: el polsador marxa és normalment obert mentre que el de ‘parar’ es normalment tancat. 

- El GRAFCET que ens representa el comportament del pistó E és: 

 

- El programa emprant el llenguatge CX-programer s’ha estructurat en tres seccions: 

 Secció 1: conté la seqüència d’events, a on cada etapa esta representada per un 

biestable. El SET del biestable ens la dóna l’etapa anterior més les condicions 

associades a les receptivitats. El RESET ens el dóna l’activació de l’etapa 

següent. 
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Treball a realitzar: 

A.- Realitzeu el GRAFCET de la seqüència de funcionament de  

l’exemple que us hem facilitat. Programeu-lo mitjançant el CX-

Programmer i verifiqueu el seu funcionament.  

 

 

 Secció 2: hi ha l’activació de les sortides, en aquest cas al ser un pistó de simple 

efecte sols cal activar l’enviar l’odre d’obrir a l’electrovàlvula YV4.2. 

 

 Secció 3: conté la instrucció END. 
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B.-  Cal que en accionar el polsador de marxa el contactor KM4.1 és  

posi en funcionament desplaçant el manipulador fins al final del seu 

recorregut i amb el polsador parar el contactor KM4.2 és posi en 

funcionament desplaçant el manipulador fins a la posició inicial. Feu el 

GRAFCET que modeli el comportament del sistema, implementeu-lo 

mitjançant el CX-Programmer i verifiqueu el seu funcionament. 

 

C.- Respon a la qüestió: Quina és la principal diferència en programar un 

pistó de simple efecte i un de doble efecte? 

 

Activitat E4.5:  Utilització dels temporitzadors i comptadors 

Objectiu: Aprendre a utilitzar els temporitzadors i comptadors, modelar-los amb 

un  GRAFCET i implementar-lo en llenguatge dels APIs. 

Resposta: 

En la implementació d’un pistó de doble efecte cal donar l’ordre d’avançar i retrocedir, mentre 

que en un de simple efecte sols cal donar l’ordre d’avançar. 

Resposta: 

       



 

Pàgina 236 de 293 

Treball a realitzar: 

A.-  Quan s’acciona el polsador de marxa el pistó E es desplaça 

verticalment fins a la seva posició final. Després d’un temps el pistó E 

retrocedeix tornat  a la seva   posició inicial. 

Nota: Ja que aquest pistó no disposa de final de cursa, caldrà utilitzar un 

temporitzador per garantir que el pistó arribi a la seva posició final, en 

aquest cas podeu emprar un temporitzador de 3 segons. 

 

B.-  Quan s’acciona el polsador de marxa el pistó A es desplaça 

horitzontalment, fins a la seva posició final. Desprès de prémer tres 

vegades el polsador para, el pistó A retrocedeix tornat  a la seva   posició 

inicial. 

Nota: per a implementar-ho cal emprar un comptador que s’activi quan el 

pistó A estigui a la seva posició màxima. 

 

Resposta: 
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Activitat E4.6:  Programació d’estructures bàsiques: Seqüència 

Objectiu: Aprendre a programar una seqüència d’events, modelar-lo amb un  

GRAFCET i implementar-lo en llenguatge dels APIs. 

Treball a realitzar: 

- En accionar el polsador de marxa cal que el pistó E es desplaci 

verticalment, quan es torni a polsar marxa s’activin el sistema de buit 

tancant les pinces. Amb el polsador parar cal que el pistó E retorni a la 

seva posició alta. En tornar a prémer marxa el pistó E s’ha de tornar a 

desplaçar verticalment. Per últim, al prémer el polsador parar el sistema 

de buit s’ha de desactiva, obrint les pinces, i quan es torna a polsar el 

pistó E ha de retrocedir a la seva posició inicial. Utilitza la funció de 

memòria  per resoldre l’exercici per tal d’evitar la repetició de les accions. 

 

 

Resposta: 
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Resposta: 
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9.2.3 Nivell 2: Introducció al llenguatge de programació i  petit sistema 

de supervisió 

L’objectiu d’aquesta pràctica és aprendre a implementar GRAFCETs una mica 

més complicats incorporant instruccions de nivell avançat   i  realitzar un petit 

sistema de supervisió emprant el programa Microsoft office Excel per tal 

d’aprendre a monitoritzar un procés.  

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 4: NIVELL 2 

Activitat E4.7:  Programació d’una seqüència d’accions.  

Objectiu: Aprendre a modelar i implementar una seqüències d’accions 

incorporant la crida a altres GRAFCETs  

 Especificacions: Es vol agafar una caixa situada al palet i portar-la fins al 

magatzem. Amb aquest objectiu la seqüència a realitzar és: 

- En accionar el polsador de marxa desplaçar el manipulador (KM4.1) 

fins al final del seu recorregut; 

- Després el pistó E es desplaça verticalment fins a la seva posició final; 

- Un cop assolida, s’ha d’’activa el sistema de buit tancant les pinces; 

- Posteriorment, mantenint el buit actiu, cal portar el pistó E fins a la 

posició alta; 

- A continuació s’ha de retornar el manipulador (KM4.2) a la seva posició 

inicial.  

- Desplaçar de nou el pistó E fins a la posició baixa; 

- Un cop a la posició baixa, cal desactivar el sistema de buit i, 

seguidament, retornar el pistó E a la seva posició alta. 

Treball a realitzar: 

- Fes un GRAFCET MASTER seqüencial que coordini totes la seqüència 

de funcionament del manipulador. 

- Fes un GRAFCET vinculat amb l’anterior de funcionament per el pistó 

E, el contactor KM4.1, el contactor KM4.2 i el sistema de buit. 

 Nota: La majoria de GRAFCETs han sigut  realitzats a l’activitat E4.4, 

recupera’ls i fes les modificacions pertinents per resoldre el problema plantejat.  
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Resposta: 

- G20 (Contactor KM4.1) 

 

- G25 (Contactor KM2.2) 
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- G45 (Pistó E) 

 

 

- G60 (Generador de buit) 

 



 

Pàgina 242 de 293 

 

- G50 (Grafcet master) 
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Activitat E4.8:  Instruccions d’alt nivell: comptador d’alta velocitat 

Objectiu: Aprendre el funcionament de les entrades analògiques i a llegir els 

polsos del encòder. 

Treball a realitzar: 

- Indica les accions que caldria fer per configurar el comptador d’alta 

velocitat  

-  Observa el valor que ens dóna el comptador d’alta velocitat en funció 

de les posicions en que es troba el carretó a les diferents posicions del 

alimentador de peces.  

- Explica quines són les especificacions de funcionament que has escollit 

per fer ús del comptador de polsos, és a dir quan s’ha de produir la seva 

activació i perquè, quan s’ha de desactivar...  

 

 

Resposta: 

Per poder mirar quins són els valors que obtenim del comptador de polsos en funció de la 

posició en la que es troba el carretó, cal seguir els passos esmentats al capítol 4.1. En el 

nostre cas la direcció que ens dóna el número de polsos és la SR248 i la que ens fa el reset 

del comptador és IR215. La següent taula ens mostra els valors segons la posició en que es 

troba el carretó en funció del tipus de peça: 

Taula 9.4. Valors del comptadors de polsos segons el tipus de peça 

Tipus de peça 
Valor en BCD del número de polsos del  

comptador d’alta velocitat 

Medalles 9500 
Clauers - 

En el cas dels clauers, ja siguin de alumini o de plàstic, no utilitzem el comptador d’alta 

velocitat ja que la posició del carretó la marca el sensor DT4.3. 

Per poder utilitzar el comptador d’alta velocitat hem de seguir els passos esmentats al capítol 

4.1. Aquest dispositius ens indica la posició en la que es troba el manipulador en tot moment. 

Per aconseguir que el carretó s’aturi a la posició desitjada (EM), en aquest cas la posició de 

les medalles ja siguin d’alumini o de plàstic, ja que com hem dit la dels clauers ve detectada 

per el  sensor  DT4.3,  el que  hem  fet ha  sigut utilitzar  les dades de la taula 9.4. Aquest 
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Activitat E4.9:  Selecció de seqüència  

Objectiu: Aprendre a programar una selecció de seqüència. 

 Especificacions: Es vol que en prémer marxa, es comprovi el codi que porta el 

palet de l’estació (DT4.7 i DT4.6) i el manipulador es desplaci fins el final del 

seu recorregut. En funció del codi, el manipulador s’ha de desplaçar fins a la 

posició on a de deixar la caixa. Posteriorment aquet s’ha de mantenir en 

aquella posició durant un temps (temporitzador de 3 segons) i després a de 

retrocedir fins a la posició de repòs. Les posicions venen donades en funció del 

que guardem a l’interior de la caixa que hem d’emmagatzemar. 

Taula 9.5. Relació sensors, tipus de peça i posició de la caixa 

DT4.6 DT4.5 Tipus de peça Posició de la caixa 

0 0 Medalla alumini Medalla (EM) 
0 1 Medalla plàstic Medalla (EM) 
1 0 Clauer alumini Clauer (DT4.3) 
1 1 Clauer plàstic Clauer (DT4.3) 

Treballa realitzar: 

- Fes un GRAFCET MASTER de selecció de seqüència que coordini la 

tasca. 

- Fes un GRAFCET vinculat amb l’anterior de funcionament per el 

contactor KM4.1 i el KM4.2. 

 

 

 

 

valor el comparem  amb  el  valor  actual  del  comptador  per  tal de que el carretó s’aturi a la 

posició desitjada quan els dos siguin iguals o quan sigui més gran el valor de comptador, és 

a dir que el KEEP s’activarà quan els dos valors siguin iguals o més gran el del comptador i 

estarà inactiu quan el valor del comptador de polsos sigui més petit que el valor fix. En el 

nostre cas la variable que ens dóna el valor del comptador és  “CONTADOR_ACTUAL_L” i la 

que ens fa el reset és “RESET_CONTADOR_L“. 
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Resposta: 

- G10 (Grafcet master) 
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- G20 (Contactor KM4.1) 

 

- G25 (Contactor KM4.2) 
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Activitat E4.10:  Seqüències en paral·lel  

Objectiu: Aprendre a programar una seqüència en paral·lel 

 Especificacions: Quan s’acciona el polsador de marxa (SP4.1) s’ha d’iniciar 

dues seqüències en paral·lel. La primera ha de fer que el E es desplaci 

verticalment fins al final del seu recorregut i en arribar-hi retrocedeixi. La 

segona a de fer que el pistó A avanci i després torni a la seva posició de repòs.  

Treball a realitzar: 

- Fes un GRAFCET MASTER de paral·lelisme d’accions i que coordini la 

tasca especificada 

- Modifica les receptivitats dels GRAFCETs realitzats en el problema 

E4.9 per tal de que s’activin amb el nou GRAFCET. 

 

 

Resposta: 

- G10 (Grafcet master) 
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- G45 (Pistó E) 

 

- G30 (Pistó A+) 
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Activitat E4.11: Sistema de supervisió 

Objectiu: Aprendre a realitzar un petit sistema de supervisió d’un procés 

d’automatització utilitzant el programa Microsoft office  Excel.  

Treball a realitzar: 

- A.- Realitza el sistema de supervisió de l’exemple que us hem facilitat en 

l’activitat E2.4.A. El sistema ha d’estar format per un selector circular que 

substitueixi als polsadors de marxa i paro del tauler de funcionament de 

l’estació i de dos leds que ens indiquin quan el pistó E està avançat i 

quan està retrocedit. 

 

 

Resposta: 

Per poder utilitzar el selector i els dos leds hem de seguir els passos esmentats al capítol 4. 

En el nostre cas la configuració i adreces especifiques que hem utilitzat són les següents: 

 El temps de cicle del Timer control serà de 500. 

 La llista de direccions que hem utilitzat per crear els punts és la següent: 

 

- G35 (Pistó A-) 
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- B.- Afegeix un comptador al sistema de supervisió realitzat a l’apartat 

anterior per tal de saber en tot moment quantes vegades s’ha realitzat 

l’acció avança-retrocedir el pistó E. La seqüència del pistó s’ha de repetir 

un total de 10 cops. 

 

 

Resposta: 

Per poder utilitzar el comptador hem de seguir els passos esmentats al capítol 4.2. Hem 

d’utilitzar el resultat de l’activitat anterior i afegir el que farem en aquesta. En el nostre la 

direcció que hem utilitzat per crear el punt és la  TC000 on 000 és el nom del comptador. 

La modificació del fitxer serà afegir un comptador amb el nom 000. Aquest s’activarà 

quan l’etapa 204.06 es posi en funcionament i un quan ho estigui a de comptar que 

aquesta etapa s’activi 10 vegades. Un cop hagi finalitzat aquest comptatge s’ha de 

reinicialitzar  per  poder  començar a comptar un altre cop. Per poder fer aquest resert el 

que fem és agafar un actuador amb una direcció lliure, exemple 210.01, que s’activi 

quant el comptador arribi a 0 i aquesta direcció 210.01 activa és la que ens fa el reset. 

 

 Selector  direcció: 210.00 (opcional). 

 Pistó E avançat  direcció: 204.07 (etapa del grafcet que ens ho indica). 

 Pistó E retrocedit   direcció: 204.05 (etapa del grafcet que ens ho 

indica). 

La modificació del fitxer serà canviar la direcció que fa que s’iniciï el funcionament del 

pistó per la direcció que hem posat al selector. Per tant haurem de canviar la direcció 

0.06 (marxa) per la 210.00 i la 0.05 (paro) per la 210.00 negada. 

El resultat que obtenim és el següent: 

 

Fig. 9.3. Solució de l’activitat. 
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9.2.4 Nivell 3: Programació del funcionament normal de l’estació 4 

L’objectiu d’aquesta pràctica és realitzar la programació en mode de 

funcionament automàtic de l’estació 4.  

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 4: NIVELL 3 

Activitat E4.12: Programació del funcionament automàtic de l’estació 

Objectiu: Aprendre a fer funcionar tots els elements de l’estació de forma 

coordinada i a integrar un sistema de supervisió mitjançant una seqüència 

senzilla. 

 Especificacions de funcionament: Les condicions inicials són: el selector en 

posició automàtic i el carretó a d’estar a la posició inicial (DT4.3). En prémer el 

polsador de marxa, cal que s’iniciï la seqüència següent: 

1. Activar el motor amb el contactor KM4.1 per portar el manipulador fins a la 

caixa que està en el palet.  

 

Com el funcionament d’aquest dispositiu és descomptar, partirem del valor 10 fins 

arribar a 0.  

El resultat que obtenim és el següent: 

 

Fig. 9.4. Solució de l’activitat. 
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2. Seguidament es realitza l’operació de agafar la caixa que està dins el palet, 

seqüència realitzada en problema E4.5 tenint en compte que els contactors els 

fem funcionar de forma independent. 

3. Activar el motor  fins a la posició on hem de deixar la caixa. Per exemple 

podem deixar una caixa amb el contingut d’una medalla.  

4. Seguidament es realitza l’operació de deixar la caixa a la posició adequada 

segons el seu tipus. Seqüència realitzada en problema E4.5 tenint en compte 

que els contactors els fem funcionar de forma independent. 

5. Tornar el manipulador a la seva posició inicial en el cas que no ho estigues. 

6. Realitzar la seqüència 4 vegades ja que el nostre objectiu es portar quatre 

caixes al magatzem. 

7. Un cop realitzada quatre vegades la seqüència s’ha de carregar el palet de 

sortida amb les quatre caixes. 

8. Posteriorment s’ha d’evacuar el palet empentant-lo cap a la posició de 

sortida mitjançant el pistó A.  

Nota: La càrrega del palet s’hauria de realitzar mitjançant un robot que no tenim 

disponible a l’estació per això aquesta tasca s’haurà de fer manualment cada 

cop que deixem una caixa al magatzem. 

Treball a realitzar: 

- Feu el G0 que permeti: arrancar l’estació en prémer marxa, portar 

l’estació a condicions inicials en el cas de que aquesta no hi sigui, operar 

de forma automàtica i aturar l’estació a un final de cicle en prémer parar.  

- Feu el GRAFCET G10 amb les seqüències de funcionament de l’estació 

en mode automàtic, tracteu el manipulador com un element. 

- Modifiqueu les receptivitats dels GRAFCETS G20, G25, G30, G35, G40, 

G45, G50 i G60, per tal de que s’activin quan G10 ho indiqui i enviïn la 

indicació de feina realitzada per tal de que G10 progressi. 

- Utilitza el calibratge i el mode de funcionament del comptador d’alta 

velocitat que s’ha utilitzat a les activitat E4.8 i E4.9. 

- Implementeu-los. 
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- Utilitzeu el EXCEL per activar l’alarma quan haguem portat les 4 peces 

al palet i porteu el comptatge de les peces que s’han portat al palet.  

Nota: La majoria de GRAFCETs han sigut  realitzats a les activitats de les 

pràctiques anterior. Recupera’ls i fes les modificacions pertinents per resoldre 

el problema plantejat. 

 

 

Resposta: 

Cal dir que la introducció de caixes al palet s’haurà de realitzar manualment i que cada 

cop que deixem una caixa al magatzem la hem de portar al palet de sortida ja que si la 

deixem al magatzem la segona caixa que portem impedeix al pistó E arriba al final del 

seu recorregut, és a dir que no s’activa el final de cursa, i el sistema deixa de funcionar 

correctament. 

- G0 (Condicions inicials) 
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- G10 (Funcionament) 
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- G20 (Contactor KM4.1) 

 
 
- G25 (Contactor KM4.2) 
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- G30 (Pistó A+) 

 

 

- G35 (Pistó A-) 
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- G40 (Funcionament  palet de sortida) 

 

 
- G45 (Pistó E) 
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- G50 (Funcionament manipulador) 
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- G60 (Generador de buit) 

 

 

Per poder utilitzar el led i el comptador hem de seguir els passos esmentats al capítol 4.2. En 

el nostre cas la configuració i adreces especifiques que hem utilitzat són les següents: 

 El temps de cicle del Timer control serà de 500. 

 La llista de direccions que hem utilitzat per crear el punts és la següent: 

 Número de peces  direcció: TC005 on 005 és el nom del comptador.  

 Comptatge de peces utilitzades  direcció: TC005. Ens indica el número 

de caixes que s’han portat al palet.  

 Afegeix el text “Número de peces” al led que ens indica que ja hem portat quatre  

peces al palet. 

El resultat que obtenim és el següent: 
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9.2.5 Nivell 4: Programació de l’estació amb la gestió d’aturades 

d’emergència. 

L’objectiu d’aquesta pràctica és aprendre a realitzar una seqüència de 

GRAFCET més complexa introduint la gestió dels modes de funcionament 

manual/automàtic i l’aturada d’emergència per tal de conèixer com es comporta 

l’estació segons el mode de funcionament i com es realitza una parada 

d’emergència segura per el sistema. 

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

 

 

Fig. 9.5. Solució de l’activitat. 

La modificació del fitxer serà afegir un comptador amb el nom 005. Aquest s’activarà 

quan l’etapa 201.02 és posi en funcionament i comptarà la seva activació 4 vegades ja 

que el nostre objectiu, com em dit a l’enunciat, és portar 4 peces al palet de sortida del 

magatzem. Escollim aquesta etapa del grafcet perquè és la que ens indica que agafem 

la caixa que tenim al palet per poder-la desplaçar fins al magatzem. Un cop hagi 

finalitzat aquest comptatge s’ha d’il·luminar el led “Número de caixes ” indicant que ja 

hem portat les 4 caixes al magatzem i reinicialitzar-se el comptador per poder començar 

a comptar novament. El reset es farà quan s’acabi la seqüència i per tant s’activi la 

direcció 200.00. Com el funcionament d’aquest dispositiu és descomptar, partirem del 

valor 4 fins arribar a 0.  
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ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 4: NIVELL 4 

Activitat E4.13:  Programació complerta de l’estació 

Objectiu: Aplicar els diferents modes de funcionament (manual-automàtic) i 

aconseguir realitzar una para d’emergència segura per l’estació. 

 Especificacions:  

- Es vol que, emprant selector manual-automàtic (SS4.1), es pugui escollir 

el mode de funcionament. En model automàtic cal fer la seqüència 

especificada de la pràctica de nivell 3 i en mode manual, s’ha de poder 

activar amb un polsador cada un dels pistons de l’estació.  

- També es vol aconseguir que en prémer el polsador d’emergència 

(SPE4.1) en qualsevol moment s’aturi el funcionament de l’estació i un 

cop s’activi de nou SPE4.1 cal que aquesta s’ubiqui a mode manual, per 

tal de que puguem retornar l’estació a la posició inicial. 

- Es vol que en funció de la codificació del palet (DT4.5 i DT4.6) es pugui 

escollir el tipus de caixa que volem portar fins al magatzem en funció del 

seu contingut seguint la codificació que ens indica la següent taula: 

Taula 9.6. Relació sensors, tipus de peça i posició de la caixa 

DT4.6 DT4.5 Tipus de peça Posició de la caixa 

0 0 Medalla alumini Medalla (EM) 
0 1 Medalla plàstic Medalla (EM) 
1 0 Clauer alumini Clauer (DT4.3) 
1 1 Clauer plàstic Clauer (DT4.3) 

Treball a realitzar: 

-  Modifiqueu el GRAFCET  G0 de forma que permeti la gestió del 

funcionament manual o automàtic en funció de la posició del selector 

SS4.1. 

- Feu el GRAFCET  G100 de forma que en donar-se l’ordre de marxa la 

màquina entri en servei. En el cas de que es produeixi una aturada 

d’emergència cal que s’aturi en l’estat que es trobi, fins que un cop 

activat de nou SPE4.1, l’estació es situí en mode manual, fins que 

s’activi parar.  

- Modifiqueu el GRAFCET  G10 de forma que compleixi la taula 9.6. 
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- Modifiqueu les receptivitats vinculades en els altres GRAFCETs de 

forma que quedin coordinats amb G0 i G100. 

- Feu un projecte en EXCEL de forma de que es disposi de 11 polsadors 

que permetin moure els pistons independentment. Associeu a cada 

polsador l’adreça de la taula: 

Taula 9.7. Relació de les direccions i els polsadors 

Direcció Polsador Descripció 

210.05 PPA+ Polsador del pistó A+ 
210.06 PPA- Polsador del pistó A- 
210.07 PPE Polsador del pistó E 
210.08 PV Polsador del generador de buit (V) 
210.09 PKM1 Polsador del contactor KM4.1 

210.10 PEM 
Polsador del contactor KM4.2  

que porta fins a la posició M del 
comptador del comptador de polsos 

210.11 PKM2 
Polsador del contactor KM4.2, posició 
inicial i posició on s’han de deixar les 
caixes amb el contingut d’un clauer 

- Modifiqueu les receptivitats associades als GRAFCETs dels pitons de 

forma que puguin funcionar en mode manual quan es premi un dels 

polsadors de l’EXCEL. 

 

Resposta: 

- G0 (Condicions inicials) 
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- G10 (Funcionament) 
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- G20 (Contactor KM4.1) 

 

- G25 (Contactor KM4.2) 
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- G30 (Pistó A+) 

 

 

- G35 (Pistó A-) 
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- G40 (Funcionament  palet de sortida) 

 

- G45 (Pistó E) 
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- G50 (Funcionament manipulador) 
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- G60 (Generador de buit) 

 

- G100 (Aturada d’emergència) 
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Per poder utilitzar els polsadors hem de seguir els passos esmentats al capítol 4.2. Hem 

d’utilitzar el resultat de la pràctica anterior i afegir el que farem en aquesta. En el nostre cas 

la configuració i adreces especifiques que hem utilitzat són les següents: 

 El temps de cicle del Timer control serà de 500. 

 La llista de direccions que hem utilitzat per crear el punts és la que ens mostra la 

taula 9.7. 

 Afegir a cada polsador el text “Pistó X” on la X és el nom del pistó, “Buit”,  

“avançar manipulador”, “retrocedit manipulador”, “manipulador medalles“, segons 

el tipus d’actuador. 

El resultat que obtenim és el següent: 

 
Fig. 9.6. Solució de l’activitat 
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10. CRITERIS D’AVALUACIÓ  

En aquest capítol expliquem quins són els criteris d’avaluació que haurà 

de servir el professor per tal de poder avaluar els coneixements dels alumnes a 

les activitats pràctiques realitzades a les diferents estacions. Com el nivell de 

dificultat i d’aprenentatge és el mateix per les 4 estacions, aquests criteris seran 

els mateixos per qualsevol de les maquetes.  

A continuació mostrem quins són els objectius de les activitats a realitzar a 

cada nivell de dificultat establerts a les pràctiques i les taules que haurà 

d’omplir el professor per tal de realitzar l’avaluació dels coneixements pràctics 

de l’assignatura basats en els objectius a superar.  

10.1 Nivell 1: Introducció al llenguatge de programació  

Els objectius a superar en aquet nivell segons l’activitat a realitzar són els 

següents: 

 Activitat EX.1:  Característiques de l’autòmat  

Objectiu: Familiaritzar-se amb el PLC que s’utilitza a l’estació i amb les 

seves característiques. 

 Activitat EX.2:  Familiarització amb els elements de la maqueta 

Objectiu: Aprendre a identificar els diferents elements que hi ha a la 

maqueta i saber classificar-los en elements d’entrada (sensors) o de 

sortida (actuadors). 

 Activitat EX.3:   Configuració del PLC 

Objectiu: Aconseguir crear un nou projecte, configurar-lo 

adequadament i connectar-lo amb l’API. 

 Activitat EX.4:  Programació de seqüències bàsiques per a l’activació 

de pistons 

Objectiu: Aprendre a programar el moviment d’un pistó en funció de 

les seves característiques (de simple efecte o doble efecte) i/o el d’un 

contactor, modelar el seu funcionament en un GRAFCET i programar-

lo en llenguatge dels APIs. 
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 Activitat EX.5:  Utilització dels temporitzadors i comptadors 

Objectiu: Aprendre a utilitzar els temporitzadors i comptadors, 

modelar-los amb un  GRAFCET i implementar-lo en llenguatge dels 

APIs. 

 Activitat EX.6:  Programació d’estructures bàsiques: Seqüència 

Objectiu: Aprendre a programar una seqüència d’events, modelar-lo 

amb un  GRAFCET i implementar-lo en llenguatge dels APIs. 

La taula a completar és la següent: 

Taula 10.1 Criteris d’avaluació per el nivell pràctic 1 

NIVELL 1 Molt bé Bé Regular Malament

S’han identificat les característiques del 
PLC. 

    

S’han identificat i classificat de forma 
correcta els diferents elements de la 
maqueta. 

    

S’ha creat, configurat i connectat de 
forma correcta l’arxiu CX-programmer 
amb l’API. 

    

S’ha aprés a programar el moviment 
d’un pistó en funció de les seves 
caracteristiques i/o el d’un contactor en 
un GRAFCET en llenguatge dels APIs. 

    

S’ha aprés a utilitzar temporitzadors i 
comptadors en llenguatge dels APIs en 
un GRAFCET . 

    

S’ha aprés a programar les seqüències 
d’events especificats en un GRAFCET 
en llenguatge dels APIs. 

    

Nota: La X en el nom de les activitats ens indica el número d’estació.  

10.2 Nivell 2: Introducció al llenguatge de programació i  petit 

sistema de supervisió 

En aquest apartat hem de tenir en compte que segons l’estació, l’activitat EX.8, 

té uns objectius diferents i per tants uns criteris d’avaluació diferents. Per 

aquest motiu farem una taula per a cada estació.  

Els objectius de l’estació 1 són: 
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 Activitat E1.7:  Programació d’una seqüència d’accions.  

Objectiu: Aprendre a modelar i implementar una seqüències d’accions 

incorporant la crida a altres GRAFCETs  

 Activitat E1.8:  Instruccions d’alt nivell: sensor analògic   

Objectiu: Aprendre el funcionament de les entrades analògiques. 

 Activitat E1.9:  Selecció de seqüència  

Objectiu: Aprendre a programar una selecció de seqüència. 

 Activitat E1.10:  Seqüències en paral·lel  

Objectiu: Aprendre a programar una seqüència en paral·lel 

 Activitat E1.11: Sistema de supervisió 

Objectiu: Aprendre a realitzar un petit sistema de supervisió d’un 

procés d’automatització utilitzant el programa Microsoft office  Excel.  

 La taula a completar és la següent: 

Taula 10.2 Criteris d’avaluació per el nivell pràctic 2 de l’estació 1 

NIVELL 2 Molt bé Bé Regular Malament

S’ha après a modelar i implementar 
una seqüències d’accions incorporant 
la crida a altres GRAFCETs. 

    

S’ha après a fer funcionar les entrades 
analògiques i la configuració del sensor 
analògic. 

    

S’ha après a programar una selecció 
de seqüència. 

    

S’ha après a programar una seqüència 
en paral·lel. 

    

S’ha après a realitzar un petit sistema 
de supervisió amb el programa EXCEL.

    

Els objectius de l’estació 2 i 4 són: 

 Activitat EX.7:  Programació d’una seqüència d’accions.  

Objectiu: Aprendre a modelar i implementar una seqüències d’accions 

incorporant la crida a altres GRAFCETs  
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 Activitat EX.8:  Instruccions d’alt nivell: Comptador d’alta velocitat   

Objectiu: Aprendre el funcionament de les entrades analògiques i a 

llegir els polsos del encòder. 

 Activitat EX.9:  Selecció de seqüència  

Objectiu: Aprendre a programar una selecció de seqüència. 

 Activitat EX.10:  Seqüències en paral·lel  

Objectiu: Aprendre a programar una seqüència en paral·lel 

 Activitat EX.11: Sistema de supervisió 

Objectiu: Aprendre a realitzar un petit sistema de supervisió d’un 

procés d’automatització utilitzant el programa Microsoft office  Excel.  

La taula a completar és la següent: 

Taula 10.3 Criteris d’avaluació per el nivell pràctic 2 de l’estació 2 i 4 

NIVELL 2 Molt bé Bé Regular Malament

S’ha après a modelar i implementar 
una seqüències d’accions incorporant 
la crida a altres GRAFCETs. 

    

S’ha après a fer funcionar les entrades 
analògiques a fer ús del comptador 
d’alta velocitat. 

    

S’ha après a programar una selecció 
de seqüència. 

    

S’ha après a programar una seqüència 
en paral·lel. 

    

S’ha après a realitzar un petit sistema 
de supervisió amb el programa EXCEL.

    

Nota: La X en el nom de les activitats ens indica el número d’estació.  

Els objectius de l’estació 3 són: 

 Activitat E3.7:  Programació d’una seqüència d’accions.  

Objectiu: Aprendre a modelar i implementar una seqüències d’accions 

incorporant la crida a altres GRAFCETs  

 Activitat E3.8:  Selecció de seqüència  

Objectiu: Aprendre a programar una selecció de seqüència. 
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 Activitat E3.9:  Seqüències en paral·lel  

Objectiu: Aprendre a programar una seqüència en paral·lel 

 Activitat E3.10: Sistema de supervisió 

Objectiu: Aprendre a realitzar un petit sistema de supervisió d’un 

procés d’automatització utilitzant el programa Microsoft office  Excel.  

La taula a completar és la següent: 

Taula 10.4 Criteris d’avaluació per el nivell pràctic 2 de l’estació 3 

NIVELL 2 Molt bé Bé Regular Malament

S’ha après a modelar i implementar 
una seqüències d’accions incorporant 
la crida a altres GRAFCETs. 

    

S’ha après a programar una selecció 
de seqüència. 

    

S’ha après a programar una seqüència 
en paral·lel. 

    

S’ha après a realitzar un petit sistema 
de supervisió amb el programa EXCEL.

    

10.3 Nivell 3: Programació del funcionament normal de l’estació 1 

Els objectius a superar en aquet nivell segons l’activitat a realitzar són els 

següents: 

 Activitat EX.12: Programació del funcionament automàtic de l’estació 

Objectiu: Aprendre a fer funcionar tots els elements de l’estació de 

forma conjunta i a integrar un sistema de supervisió mitjançant una 

seqüència senzill. 

La taula a completar és la següent: 

Taula 10.5 Criteris d’avaluació per el nivell pràctic 3 

NIVELL 3 Molt bé Bé Regular Malament

S’ha après a fer funcionar tots els 
elements de l’estació de forma 
coordinada mitjançant una seqüència 
senzilla. 

    

S’ha après a integrar el sistema de 
supervisió al funcionament de l’estació. 

    

Nota1: La X en el nom de les activitats ens indica el número d’estació.  
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Nota2: A l’estació 3 el nom de l’activitat és E.11 ja que tenim una de menys.  

10.4 Nivell 4: Programació de l’estació amb la gestió d’aturades 

d’emergència. 

Els objectius a superar en aquet nivell segons l’activitat a realitzar són els 

següents: 

 Activitat EX.13:  Programació complerta de l’estació 

Objectiu: Aplicar els diferents modes de funcionament (manual-

automàtic) i aconseguir realitzar una para d’emergència segura per 

l’estació. 

La taula a completar és la següent: 

Taula 10.6 Criteris d’avaluació per el nivell pràctic 3 

NIVELL 4 Molt bé Bé Regular Malament

S’ha aplicat el mode de funcionament 
automàtic de forma correcta. 

    

S’ha aplicat el mode de funcionament 
manual de forma correcta mitjançant 
els polsadors. 

    

S’ha aconseguit realitzar una aturada 
d’emergència segura 

    

Nota1: La X en el nom de les activitats ens indica el número d’estació.  

Nota2: A l’estació 3 el nom de l’activitat és E.11 ja que tenim una de menys.  
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11. CONCLUSIONS  

En aquest projecte final de carrera, s'han assolit amb èxit els objectius 

inicialment plantejats. 

Destaquem en aquestes conclusions les principals tasques realitzades i 

resultats obtinguts: 

 Estudi previ de la maqueta  

La primera tasca realitzada ha sigut estudiar la finalitat de cada una de 

les estacions, identificar  el seu sistema de control, que en aquest cas 

consisteix en una autòmat programable industrial (API) ,i caracteritzar els 

elements de comandament disponibles a cada estació..  

Cada una de les estacions té un objectiu concret, el qual es detalla a 

continuació:  

- Estació 0: Codificació i transport del palet.  

- Estació 1: Introducció d'una caixa buida al palet.  

- Estació 2: Introducció de la peça escollida a la caixa. 

- Estació 3: Tapat i marcatge de la caixa. 

- Estació 4: Emmagatzematge de la caixa finalitzada. 

 Descripció dels components disponibles a les diferents estacions 

La segona tasca ha consistit en identificar tots els components 

disponibles en les maquetes i descriure les seves característiques de 

funcionament. Per tal de poder descriure d’una forma clara tots els  

components disponibles, aquest s’han classificat en funció de  l’objectiu i 

segons el seu principi físic. 

 Descripció del funcionament dels programes a utilitzar: CX-

Programmer i CX-Server 

La tercera tasca a realitzar va ser la d’aprendre i descriure d’una forma 

entenedora els programes a utilitzar, CX-programmer dedicat a la programació 

dels autòmats i CX-Server per enllaçar l’autòmat amb un programa estàndard i 

conegut com és el Microsoft office. 
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 Descripció detallada de les estacions i presentació de les activitats a 

realitzar juntament amb la seva solució 

La quarta tasca a realitzar ha sigut la més llarga i la més complicada que 

s’ha hagut de realitzar al llarg del treball. Ha consistit  en fer un estudi més a 

fons de cada estació i desenvolupar el material pràctic dirigit- als alumnes. Les 

activitats s’han programat tenint en compte tres objectius: 

-  Que el grau de complexitat fos incremental al llarg de les sessions; 

- Que es cobrissin alguns del aspectes bàsics de l’automatització de 

processos; 

- Que ‘pas a pas’ s’anés desenvolupant el programa per assolir l’objectiu 

final de controlar cada una de les estacions de forma complerta.  

Per aquest motiu les activitats s’han estructurat en quatre nivells de dificultat: 

- Nivell 1: Familiaritzar-se amb el PLC, identificar els components de la 

maqueta, fer ús del programa CX-Programmer i realitzar petites accions 

amb aquest (fer moure un pistó, un contactor, utilitzar temporitzadors, 

comptadors i memòries). 

- Nivell 2: Programar una seqüència d’accions, utilitzar les entrades 

analògiques juntament amb un sensor analògic o un comptador d’alta 

velocitat, seleccionar una seqüència de funcionament, realitzar una 

seqüència en paral·lela  i un sistema supervisor utilitzar l’Excel. 

- Nivell 3: Fer funcionar tots els elements de l’estació de forma 

coordinada i a integrar un sistema de supervisió mitjançant una 

seqüència senzilla. 

- Nivell 4: Aplicar els diferents modes de funcionament (manual-

automàtic) i aconseguir realitzar una para d’emergència segura per 

l’estació. On en el cas del funcionament manual s’ha d’utilitzar el 

programa Excel per tal de poder realitzar els polsadors de funcionament 

manual. 

 Proposar el mètode d’avaluació.  

L'última tasca a realitzar a sigut la d’establir un mètode d’avaluació tenint en 

compte  els  objectius   a  superar  en  cada  activitat  realitzada en els diferents 
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nivells de dificultat de les activitats pràctiques. S’ha intentat establir un mètode 

clar i senzill per tal de poder facilitat la feina d’avaluació al professor mitjançant 

una sèrie de taules dividides segons els nivells de dificultat establerts en les 

quals s’ha d’indicar quin tipus de coneixement a adquirit l’aluma en funció de 

l’activitat que hagut realitzat. 

 

A continuació explicaré perquè vaig decidir fer aquest projecte i quins eren i 

quins són els meus coneixements sobre aquest tema abans i després de 

realitzar aquest treball.  

En el meu cas ja havia fet funcionar alguna de les maquetes disponibles al 

laboratori de regulació i automatització i també el programa CX-Programmer 

quan vaig cursar l’assignatura d’automatització industrial que es realitza a 

l'especialitat de la meva carrera i com em va atreure molt aquest món, vaig 

decidir fer el projecte relacionat amb aquest tema.  No volia fer una feina que 

no es fes servis en un futur, si no que volia fer alguna cosa que es pogués 

utilitzar per això la meva professora i coordinadora del treball, la Teresa 

Escobet, em va proposar fer aquest treball i em va semblar molt bona idea. 

En quan als coneixements sobre el tema d’automatització la veritat és que els 

tenia una mica oblidats ja que vaig cursar l’assignatura fa un any i mig i havia 

de tornar a refrescar tots els conceptes. No havia utilitzar l’Excel per fer un 

sistema de supervisor  ja que mai l’havia fet servi per una altra cosa que no fos 

fer càlculs estadístics i gràfics i a sigut una sorpresa la facilitat amb la que es 

pot utilitzar aquest programa per substituir i afegir elements de comandament l 

funcionament de l’estació. 

La part de crear el material pràctic ha sigut una de les parts més complexes 

juntament amb la d’establir un mètode d’avaluació ja que mai m’havia trobat en 

la situació de ser professora en aquest nivell de dificultat, si que havia fet de 

professora de repàs però a nivell de primària i secundaria. Ha sigut curiós 

posar-me en la pell d’un professor i m’he donat compta que no és una tasca 

senzilla com molta gent pensa ja que aplicar tots el coneixements a 

desenvolupar i després saber com estructurar-los i avaluar-los no es gens fàcil, 
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però la Teresa m’ha ajudat i assessorat per poder desenvolupar-ho tot de la 

millor forma possible. 

En quant a la solució de les activitats també a sigut una part complexa encara 

que a la vegada reconfortant quan aconseguies fer funcionar les diferents 

estacions. Durant la seva realització han sorgit problemes i dificultats però això 

ha fet que aprengués molt més ja que he aconseguit ser autosuficient o al 

menys internar-ho quan es produïa un problema ja que he tingut la capacitat 

d’esbrinar que era el que passava i posteriorment poder-ho solucionar.    

Realitzar el aquest projecte ha sigut molt enriquidor i útil de cara al meu futur i 

als meus coneixements ja que no tenia massa clar que era el que volia fer quan 

acabes de cursar la carrera i després de fer-lo tinc bastant més clar que 

m’agradaria aprofundir molt més en aquest tema de l’automatització de 

processos i potser especialitzar-me en aquest tema. 
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ANNEXOS 

Annex 1: Components de les maquetes 

Aquí trobarem la imatge i el full de dades dels components utilitzats en 

les diferents maquetes classificats amb el mateix criteri que en el capítol 3: 

A.1 Sistema de Control  

AUTÒMATES PROGRAMABLES (PLCs) 
► SIEMENS S7-200  

(ESTACIÓ 0)  
http://www.datasheetarchive.com/Indexer

/Datasheet-078/DSAE0070708.html 
 

http://www.datasheetarchive.com/Indexer
/Datasheet-07/DSA00115723.html 

►OMROM SYSMAC CQM1 
(ESTACIÓ 1) http://www.ia.omron.com/data_pdf/data_s

heet/xw2z-___p-v_s-v_s-
cv_t_ds_csm1354.pdf 

 

http://www.omron247.com/doc/pdfcatal.n
sf/980F29F21C3CE56186256CCA00550

476/$FILE/M11W238E110.pdf 

► OMROM SYSMAC CPM1A http://www.google.es/url?sa=t&source=w
eb&cd=5&ved=0CDYQFjAE&url=http%3
A%2F%2Fdownloads.industrial.omron.eu
%2FIAB%2FProducts%2FAutomation%2
520Systems%2FPLCs%2FCompact%25
20PLC%2520Series%2FCPM1A%2FP03

9%2FP039-E1-
11.pdf&ei=rb7ATMn6NcjK4AbypsXqCw&
usg=AFQjCNFwWVC85qRARVgAk24Yq

81KRK9d4Q 

A.2 Sensors 

SENSORS DE PRESÈNCIA O PROXIMITAT 
Sensors inductius 

► XS2 D12PA140 

 

http://www.aton-
stroy.ru/fileson_cat_schneider_file2885.pdf 
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Sensors magnètics 
► HOERBIGER-ORIGA 

KL3045 

http://es.rs-online.com/web/3492014.html 

 

► BOSCH 0 830 100 380 (DT1.1) 

http://www.boschrexroth.com/country_units/america/united_states/en/produc
ts/bri/Products_and_Catalogs/bosch_branded_products/literature_download
s_pdfs/a_downloads/pdf_erl/bosch_pneumatics_15_31_03.pdf?searchQuery

=0+830+100+380 
 

► BOSCH 0 830 100 365 (DT1.12, DT1.13, DT3.3 i DT3.4) 

http://www.boschrexroth.com/country_units/america/united_states/en/produc
ts/bri/Products_and_Catalogs/bosch_branded_products/literature_download
s_pdfs/a_downloads/pdf_erl/bosch_pneumatics_15_31_03.pdf?searchQuery

=0+830+100+380 
 

INTERRUPTORS DE POSICIÓ 
Microinterruptors de palanca 

►OMROM  Z-15GW 255·B 

 

http://datasheet.octopart.com/Z-15GW255-
B-Omron-datasheet-109987.pdf 

 

http://www.ia.omron.com/data_pdf/data_she
et/z_dsheet_csm568.pdf 

 

http://datasheet.octopart.com/Z-15GW-B7-K-
Omron-datasheet-97448.pdf 
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SENSORS FOTOELÈCTRIC  
Sensors òptics 

►TELECOMUNIQUE 
XU8-M18 PP34OD 

 

http://docs-
asia.origin.electrocomponents.com/webdocs/00

2c/0900766b8002c9ee.pdf 

 

 

SENSORS DE POSICIÓ LINEAL O ANGULAR 
Encòders (contadors de polsos) 

► AUTEMADCES S.L hohner 
conexionado 21-231-200 

 

http://www.hohner.es/index.php?lang=es&
sec=productos&idcat=7d38aa7cbc26e30c
33ddf3ad9f6505c9&idsubcat=43226de10f

3811667b529c1bd26a38e3 

(sèrie 21) 

 

VACUÒSTATS 

► AR XV 600   

 

http://cgi.ebay.it/VACUOSTATO-1-4-220V-
150-1000-mbar-VITE-DI-REGOLAZIONE-

/250408855091 

 

A.3 Actuadors 

EMPRANT TECNOLOGIA ELÈCTRICA  
Motors elèctrics 

► Bühler motor 1.61.070.325.02 
DC (ESTACIÓ 3) 

 

http://www.landaelectronic.com/datash
eet/1_61_070.pdf 



 

Pàgina 286 de 293 

► VALEO ENTSTÖRT  403.475 
DC (ESTACIÓ 2 i 4) 

 

http://www.autoteileplus.de/Scheibenwi
schermotor-MAN-TGA-TGM-TGL-

id6262103.html 
 

http://www.autoteileplus.de/Wischermo
tor-passend-fuer-DAF-95-XF-

id3605267.html 

► BOSCH 3 842 999 760,  
BOSCH 3 842 506 722, BOSCH 3 

842 999 759  (Trànsfert) 

 

http://www.boschrexroth.com/country_
units/america/united_states/en/product
s/brl/a_documentation/ts_spares/TS1_

SPARE_PARTS.pdf 
 

http://cmafh.com/WebsiteCatalogs/Ven
dorCatalogs/Mechanical/Rexroth%20-
%20Aluminum%20Framing/Rexroth%2
0%20%20%20%20Aluminum%20Struc
tral%20Framing%20Systems%20Catal
og/Rexroth%20%20%20%20Section%
2017%20Part%20Number%20Index.p

df 

 

Proteccions 
Relés tèrmics 

► IDEC RR3PA-U 

 

http://www.galco.com/techdoc/idec/rr3pa-u-
dc12_cp.pdf 

Contactors 
► TELEMECANIQUE 

CA3KN 22BD 

 

http://datasheet.octopart.com/CA2KN22F7-
Telemecanique-datasheet-507536.pdf 

 

http://datasheet.octopart.com/CA3KN22BD-
Telemecanique-datasheet-509991.pdf 
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Variadors 
► SIEMENS 

Micromaster 420 

 

http://docs-
europe.origin.electrocomponents.com/ 

0900766b8008e8a8.pdf 

 

 

EMPRANT TECNOLOGIA PNEUMÀTICA 
Pistons 

► HOERBIGER-ORIGA 
R6016/80 

 

http://www.tecalemit.fi/layout/dokumentit/1174
635561-Paineilmasylinteriluettelo.pdf 

 

http://www.pneumatiek.nl/pdf/hoerbiger-
origa/cat1/Cilinders.ISO.VDMA.complete.pdf 

 

http://www.operatorserv.ro/downloads/Cataloa
ge_PARKER-

ORIGA/Cylinders/A4P002E_14.01.2008_02-
R.pdf 

Electrovàlvules (Illa de vàlvules IM10) 
► HOERBIGER-ORIGA 

S20 581 RRF-30 

 

http://www.hoerbiger.com/fileadmin/files/intern
et/AT/Industriepneumatik/BAL/IM10_valves/A7

P025S_BAL_IM10_ES_060117_Screen.pdf 
 

http://www.parker-
origa.fr/catalog/fiches/distrib/ft_S20_T3_an.pdf 

 

http://www.wincofp.com/catalogs%2Fparker-
origa%2F/8%20-

%20Piezo_Pneumatics~2001.pdf 
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Tècniques de buit 
Pistons 

►HOERBIGER-ORIGA 
RDV 5025 / 80 

 

http://www.origa.com.au/uploads/35/1/Entire
_Catalog.pdf 

http://www.pneumatiek.nl/pdf/hoerbiger-
origa/cat1/Cilinders.ISO.VDMA.complete.pdf 

Generadors de buit 
► BOSCH Rexroth  

1 824 210 243  

► BOSCH Rexroth  
0 821 305 026 

 

http://www.boschrexroth.com/country_units/a
merica/united_states/en/products/brp/Product
s_&_Solutions/Catalog_Downloads/product_
catalogs/pneumatic_valves_fieldbus/NPTFbo

dyportedvalves9535233030.pdf 

http://www.boschrexroth.com/country_units/a
merica/united_states/en/products/bri/Product
s_and_Catalogs/bosch_branded_products/lit
erature_downloads_pdfs/a_downloads/pdf_er
l/bosch_pneumatics_15_31_10.pdf?searchQ

uery=0+821+303+400 

Annex B: Documentació de l’alumna  

En aquest annex s’ajunta una taula amb el nom dels arxius que formen 

part del material pràctic que s’haurà d’entregar als alumes. Aquest material el 

teniu disponibles al CD adjunt al projecte a la carpeta “Material pràctic”. 

Aquestes fitxes estan organitzats segons les estacions i el nivell en el qual 

s’han de realitzar.   

- Estació 0: Trànsfert, codificació i transport del palet 

Les fitxes d’aquesta estació són les següents: 

Nom Descripció 

Descripció E0.doc  Descripció de la maqueta 
Fitxa N1.E0.doc Fitxa del nivell 1 
Fitxa N2.E0.doc Fitxa del nivell 2 
Fitxa N3.E0.doc Fitxa del nivell 3 
Fitxa N4.E0.doc Fitxa del nivell 4 
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- Estació 1: Carregador base caixa 

Les fitxes d’aquesta estació són les següents: 

Nom Descripció 

Descripció E1.doc  Descripció de la maqueta 
Fitxa N1.E1.doc Fitxa del nivell 1 
Fitxa N2.E1.doc Fitxa del nivell 2 
Fitxa N3.E1.doc Fitxa del nivell 3 
Fitxa N4.E1.doc Fitxa del nivell 4 

- Estació 2: Col·locador peça  

Les fitxes d’aquesta estació són les següents: 

Nom Descripció 

Descripció E2.doc  Descripció de la maqueta 
Fitxa N1.E2.doc Fitxa del nivell 1 
Fitxa N2.E2.doc Fitxa del nivell 2 
Fitxa N3.E2.doc Fitxa del nivell 3 
Fitxa N4.E2.doc Fitxa del nivell 4 

- Estació 3: Etiquetatge i tancament de la caixa  

Les fitxes d’aquesta estació són les següents: 

Nom Descripció 

Descripció E3.doc  Descripció de la maqueta 
Fitxa N1.E3.doc Fitxa del nivell 1 
Fitxa N2.E3.doc Fitxa del nivell 2 
Fitxa N3.E3.doc Fitxa del nivell 3 
Fitxa N4.E3.doc Fitxa del nivell 4 

- Estació 4: Magatzem  

Les fitxes d’aquesta estació són les següents: 

Nom Descripció 

Descripció E4.doc Descripció de la maqueta 
Fitxa N1.E4.doc Fitxa del nivell 1 
Fitxa N2.E4.doc Fitxa del nivell 2 
Fitxa N3.E4.doc Fitxa del nivell 3 
Fitxa N4.E4.doc Fitxa del nivell 4 
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Annex C: Resultat de les pràctiques: Programes 

En aquest annex s’ajunta una taula amb el nom dels arxius de les 

solucions de les activitats proposades a les diferents estacions que hauran de 

realitzar els alumnes , és a dir els programes realitzats amb CX-Programmer i 

els realitzats amb el Microsoft Office Excel. Aquestes activitats resoltes les 

teniu disponibles al CD adjunt al projecte a la carpeta “Activitats pràctiques”. Els 

resultats estan organitzats segons les estacions i el nivell en el qual s’han de 

realitzar.   

- Estació 1: Carregador base caixa 

Les implementacions d’aquesta estació són les següents: 

NIVELL 1 
Nom Descripció 

Activitat E1.4.A.cxp Implementació de l’activitat E1.4.A 
Activitat E1.4.B.cxp Implementació de l’activitat E1.4.B 
Activitat E1.5.A.cxp Implementació de l’activitat E1.5.A 
Activitat E1.5.B.cxp Implementació de l’activitat E1.5.B 
Activitat E1.6.cxp Implementació de l’activitat E1.6 

 

NIVELL 2 
Nom Descripció 

Activitat E1.7.cxp Implementació de l’activitat E1.7 
Activitat E1.9.cxp Implementació de l’activitat E1.9 

Activitat E1.10.cxp Implementació de l’activitat E1.10 
Excel E1.11.cdm Solució amb Excel de l’activitat E1.11 

Activitat E1.11.A.cxp Implementació de l’activitat E1.11.A 
Excel E1.11.A.xls Solució amb Excel de l’activitat E1.11.A  

Activitat E1.11.B.cxp Implementació de l’activitat E1.11.B 
Excel E1.11.B.xls Solució amb Excel de l’activitat E1.11.B  

 

NIVELL 3 
Nom Descripció 

Activitat E1.12.cxp Implementació de l’activitat E1.12 
Excel E1.12.cdm Solució amb Excel de l’activitat E1.12 
Excel E1.12.xls Solució amb Excel de l’activitat E1.12  

 

NIVELL 4 
Nom Descripció 

Activitat E1.13.cxp Implementació de l’activitat E1.13 
Excel E1.13.cdm Solució amb Excel de l’activitat E1.13 
Excel E1.13.xls Solució amb Excel de l’activitat E1.13  
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- Estació 2: Col·locador peça  

Les implementacions d’aquesta estació són les següents: 

NIVELL 1 
Nom Descripció 

Activitat E2.4.A.cxp Implementació de l’activitat E2.4.A 
Activitat E2.4.B.cxp Implementació de l’activitat E2.4.B 
Activitat E2.5.A.cxp Implementació de l’activitat E2.5.A 
Activitat E2.5.B.cxp Implementació de l’activitat E2.5.B 
Activitat E2.6.cxp Implementació de l’activitat E2.6 

 

NIVELL 2 
Nom Descripció 

Activitat E2.7.cxp Implementació de l’activitat E2.7 
Activitat E2.9.cxp Implementació de l’activitat E2.9 

Activitat E2.10.cxp Implementació de l’activitat E2.10 
Excel E2.11.cdm Solució amb Excel de l’activitat E2.11 

Activitat E2.11.A.cxp Implementació de l’activitat E2.11.A 
Excel E2.11.A.xls Solució amb Excel de l’activitat E2.11.A  

Activitat E2.11.B.cxp Implementació de l’activitat E2.11.B 
Excel E2.11.B.xls Solució amb Excel de l’activitat E2.11.B  

 

NIVELL 3 
Nom Descripció 

Activitat E2.12.cxp Implementació de l’activitat E2.12 
Excel E2.12.cdm Solució amb Excel de l’activitat E2.12 
Excel E2.12.xls Solució amb Excel de l’activitat E2.12  

 

NIVELL 4 
Nom Descripció 

Activitat E2.13.cxp Implementació de l’activitat E2.13 
Excel E2.13.cdm Solució amb Excel de l’activitat E2.13 
Excel E2.13.xls Solució amb Excel de l’activitat E2.13  

- Estació 3: Etiquetatge i tancament de la caixa  

Les implementacions d’aquesta estació són les següents: 

NIVELL 1 
Nom Descripció 

Activitat E3.4.A.cxp Implementació de l’activitat E3.4.A 
Activitat E3.4.B.cxp Implementació de l’activitat E3.4.B 
Activitat E3.5.A.cxp Implementació de l’activitat E3.5.A 
Activitat E3.5.B.cxp Implementació de l’activitat E3.5.B 
Activitat E3.6.cxp Implementació de l’activitat E3.6 
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NIVELL 2 
Nom Descripció 

Activitat E3.7.cxp Implementació de l’activitat E3.7 
Activitat E3.8.cxp Implementació de l’activitat E3.8 
Activitat E3.9.cxp Implementació de l’activitat E3.9 
Excel E3.10.cdm Solució amb Excel de l’activitat E3.10 

Activitat E3.10.A.cxp Implementació de l’activitat E3.10.A 
Excel E3.10.A.xls Solució amb Excel de l’activitat E3.10.A  

Activitat E3.10.B.cxp Implementació de l’activitat E3.10.B 
Excel E3.10.B.xls Solució amb Excel de l’activitat E3.10.B  

 

NIVELL 3 
Nom Descripció 

Activitat E3.11.cxp Implementació de l’activitat E3.11 
Excel E3.11.cdm Solució amb Excel de l’activitat E3.11 
Excel E3.11.xls Solució amb Excel de l’activitat E3.11  

 

NIVELL 4 
Nom Descripció 

Activitat E3.12.cxp Implementació de l’activitat E3.12 
Excel E3.12.cdm Solució amb Excel de l’activitat E3.12 
Excel E3.12.xls Solució amb Excel de l’activitat E3.12  

- Estació 4: Magatzem  

Les implementacions d’aquesta estació són les següents: 

NIVELL 1 
Nom Descripció 

Activitat E4.4.A.cxp Implementació de l’activitat E4.4.A 
Activitat E4.4.B.cxp Implementació de l’activitat E4.4.B 
Activitat E4.5.A.cxp Implementació de l’activitat E4.5.A 
Activitat E4.5.B.cxp Implementació de l’activitat E4.5.B 
Activitat E4.6.cxp Implementació de l’activitat E4.6 

 

NIVELL 2 
Nom Descripció 

Activitat E4.7.cxp Implementació de l’activitat E4.7 
Activitat E4.9.cxp Implementació de l’activitat E4.9 

Activitat E4.10.cxp Implementació de l’activitat E4.10 
Excel E4.11.cdm Solució amb Excel de l’activitat E4.11 

Activitat E4.11.A.cxp Implementació de l’activitat E4.11.A 
Excel E4.11.A.xls Solució amb Excel de l’activitat E4.11.A  

Activitat E4.11.B.cxp Implementació de l’activitat E4.11.B 
Excel E4.11.B.xls Solució amb Excel de l’activitat E4.11.B  
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NIVELL 3 
Nom Descripció 

Activitat E4.12.cxp Implementació de l’activitat E4.12 
Excel E4.12.cdm Solució amb Excel de l’activitat E4.12 
Excel E4.12.xls Solució amb Excel de l’activitat E4.12  

 

NIVELL 4 
Nom Descripció 

Activitat E4.13.cxp Implementació de l’activitat E4.13 
Excel E4.13.cdm Solució amb Excel de l’activitat E4.13 
Excel E4.13.xls Solució amb Excel de l’activitat E4.13  

 

 


