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RESUM  

Aquest projecte de final de carrera amb el títol “Automatització de variables 
ambientals per a la producció de productes farmacèutics ” pretén fer l’estudi per a 
la implantació d’un sistema de control i adquisició de dades en un entorn amb 
especificacions ambientals pròpies dels productes farmacèutics. 

Prèviament es realitzarà l’estudi de necessitats del procés a implementar i 
després es buscaran les solucions oportunes per a garantir que  aquest ha 
complert les especificacions requerides i així poder assegurar la qualitat del 
producte final. 

Per tal d’evidenciar la viabilitat de les solucions aportades es simularà tot el 
sistema d’adquisició i control de les variables ambientals, i es realitzarà un 
prototip per verificar les simulacions obtingudes. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

Aquest primer capítol exposa les necessitats i/o condicions inicials d’aquest 
projecte, aconseguint una solució d’implementació i un planificació d’aquesta. 

 

1.1. Estat de l’art 
A les últimes dècades, la competència en els mercats, sobretot industrials, a 
provocat un canvi en les polítiques de les empreses. Ja no es suficient el 
desenvolupament d’instal�lacions que cobreixin les necessitats del mercat, sinó 
que es necessari obtenir instal�lacions que ofereixin millors prestacions que la 
competència, al menor cost possible. 

Avui en dia, aquesta filosofia afecta a tots als nivells de la industria,  justificant la 
investigació i l’aplicació de noves tecnologies sobre les instal�lacions actuals.  

Malauradament tot l’àmbit professional farmacèutic està envoltat per un 
secretisme i una confidencialitat absoluta. Això té com a conseqüència una 
dificultat important en la tasca de la recerca d’informació de l’estat de l’art en 
aquest àmbit. 

El més habitual en aquest tipus d’instal�lacions, per a l’adquisició i control de 
variables ambientals, és realitzar la implementació mitjançant controladors lògics 
programables o bé mitjançant hardware específic, dels fabricants més rellevants 
d’aquest sector, que ja impliquen el control d’aquestes variables. 

Tenint en compte tot això s’han plantejat les possibles solucions d’implantació 
d’un sistema d’automatització de variables ambientals per a la producció de 
productes farmacèutics. 
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1.2. Estudi de necessitats 
Una empresa farmacèutica pretén ampliar el seu capital afegint una nova línia de 
producció de classe 5 (UNE-EN ISO 14644-1) i ampliant així el rendiment de les 
seves instal�lacions. 

Els processos necessaris que engloba aquesta nova línia de producció son: 

• Recepció i emmagatzematge dels materials 

• Producció i tractament del producte, producte final 

• Envasat 

• Control de Qualitat 

• Preparació pel transport i emmagatzematge 

Tots ells necessiten d’unes condicions ambientals molt específiques. 

En aquest projecte s’estudiarà com aconseguir les condicions ambientals 
especifiques del procés d’envasat. 

En el plànols adjunts a la memòria del projecte es troba tot la informació sobre el 
la planta de producció així com de la zona del procés d’envasat. 

 

1.3. Característiques del procés d’envasat 
La zona d’envasat disposa d’una zona tècnica, entreplantes,  així com d’una zona 
de producció. 

 

 

 

 

Figura 1. Zona tècnica i zona de producció 
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Figura 2. Layout procés d’envasat 

 

La zona tècnica alberga tota la instal�lació de subministrament de d’aire així com 
la de vapor i aigua freda. 

La zona de producció alberga la màquina necessària per al procés d’envasat. 

Per tal de garantir un procés d’envasat segons les especificacions del producte a 
envasar cal controlar les variables que hi intervenen. 

• Temperatura: és important que la temperatura sigui l’adequada per no 
alterar el producte. 

• Humitat: també és important per a no alterar el producte. 

• Pressió: les diferencies de pressions són molt importants, ja que ha 
d’existir una pressió superior a la zona d’envasat a fi d’evitar d’intrusisme 
de les partícules de pols de l’exterior. 

• Partícules de pols: l’aire de la zona d’envasat ha de ser filtrat per evitar 
que hi hagi pols i amb ella agents externs indesitjables. 
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1.4. Possibles solucions 
No es disposa d’informació de referència prou solida sobre aquest tipus 
d’instal�lacions així que les solucions s’han plantejat de forma pràctica i eficient, 
alhora que el més realistes possible. 

Partint del que s’ha comentat amb anterioritat, en primera instància es podria 
plantejar fer un sistema governat mitjançant controladors lògics programables, 
ja que seria una solució practica, degut a la estandardització dels elements 
introduïts de fàcil programació i recanvi. No obstant la funcionalitat d’aquests 
equips de control no engloba tot el que es pretén implementar en aquest 
projecte. Es requereixen unes característiques que aniran més enllà de les 
capacitats dels PLC, si més no en alguna futura modificació de la instal�lació. 

Anant una mica més enllà s’ha estudiat la possibilitat d’implementar el control de 
la instal�lació mitjançant una targeta d’adquisició de dades, és a dir, un control 
des del PC. La gran problemàtica d’aquesta solució també és evident, ja que un 
control des del PC esdevé un sistema dèbil alhora de garantir la funcionalitat 
continua. Això però, també es pot solucionar fàcilment, mitjançant un sistema 
d’alimentació ininterrompuda, que proporciona energia elèctrica a equips que 
requereixen estar en tot moment operatius i sense errors. Així doncs, un cop 
solucionat el major desavantatge del sistema de control des del PC anem 
analitzar els avantatges d’aquest. Per tal connectar les senyals amb el PC es 
necessari una targeta d’adquisició de dades que serveixi de interfície entre 
aquests. Les possibilitats de targetes d’adquisició de dades existents en el 
mercat, són evidents, flexibilitat de processament, possibilitat de realitzar 
tasques en temps real o en anàlisis posteriors a fi d’analitzar els possibles errors, 
gran capacitat d’emmagatzematge, ràpid accés a la informació y presa de 
decisions, es poden analitzar una gran quantitat de dades, possibilitat d’emular 
una gran quantitat de dispositius de medició y activar varis instruments al mateix 
temps, facilitat d’automatització, etc. A més a més moltes d’elles son 
compatibles amb diferents softwares, ampliant encara més les possibilitats per al 
control de les dades. 
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1.5. Solució adoptada 
La solució adoptada serà, per tant, la última solució exposada a l’apartat 
anterior. Ja que els avantatges engloben moltes de les funcions que es volen 
obtenir en el sistema d’adquisició i control de les variables ambientals. 

El sistema d’adquisició i control de les variables ambientals estarà format per: 

 

 

Figura 3. Imatge de la solució adoptada. 

 

• PC: subministrat per l’empresa i amb sistema operatiu Windows XP. 

• SAI: sistema d’alimentació ininterrompuda a fi d’assegurar la continuïtat 
del subministrament d’energia elèctrica al sistema. 

• PCI: targeta d’adquisició de dades com a interfície necessària entre les 
variables a mostrejar i/o controlar i el PC. 

• LabVIEW: software escollit per al control i monitorització de les variables, 
disposa d’ una ampli ventall de possibilitats per a l’anàlisi avançat i la 
visualització de les dades obtingudes.  
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1.6. Planificació del projecte 
Un dels punts més important alhora de realitzar un projecte tècnic és la 
planificació del mateix. Una bona planificació determina l’èxit del projecte. 

A les següents figures estan enumerades les fites i/o objectius del projecte així 
com la duració i/o dedicació, en hores, d’aquests/es i la existència de les 
dependencies entre ells/es, mitjançant un diagrama de Gantt. 

Cal comentar que aquest diagrama de Gantt no és definitiu ni molt menys, ja 
que una planificació sempre és canviant durant la implementació d’un projecte, 
una revisió de planificació davant d’una incidència en un projecte es 
imprescindible per tal d’assolir els objectius marcats en el mateix. 

 

 

 

Figura 4. Llistat de les fites i/o objectius amb la correspondència de la 
dedicació i/o duració. 
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Figura 3. Diagrama de Gantt del projecte Control i Automatització de Variables Ambientals per a la producció de Productes 
Farmacèutics. 
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CAPÍTOL 2: 

CONTROL I ADQUISICIÓ 

DE LES VARIABLES 

AMBIENTALS 

En aquest capítol es mostra tota la confecció del sistema de d’adquisició i control 
de les dades. 

El més usual en les instal�lacions, a fi de poder afirmar que el procés s’ha 
realitzat assegurant les especificacions requerides pel producte, és diferir entre 
les variables de mostreig de les variables per al control, sent els dos totalment 
independents. D’aquesta forma si en un futur la instal�lació ha de ser acotada per 
normativa Gamp Good Automated Manufacturing Practice (especifica per aquest 
tipus d’instal�lacions de l’industria Farmacéutica),només caldria aplicar-la a la 
part del sistema de les variables de mostreig, donat que són l’evidencia del 
correcte funcionament de l’etapa de control. 

No obstant el sistema a implementar està en una zona reduïda i s’ha considerat 
fer-ne el mostreig i el control de les variables de forma conjunta, ja que si en un 
futur ha de ser acotada per normativa, no suposa una gran inversió per 
l’empresa. 

Tal hi com s’ha comentat anteriorment, les variables ambientals a controlar són: 
la temperatura, la humitat, la pressió i les partícules de pols. 
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2.1. Elements per a l’adquisició i el control de 
les variables ambientals 

A continuació s’especifiquen els sensors i els actuadors necessaris perquè el 
procés d’envasat és dugui a terme dins de les especificacions del producte a 
envasar. 

Els sensors a més a més de servir com a referència per al control de les 
variables, són els elements que asseguren que el procés d’envasat s’ha realitzat 
segons les especificacions del producte. Per això les variables sensades pel 
conjunt d’elements que conformen el sistema seran mostrades a l’usuari i alhora 
s’enregistraran per tal de poder obtenir l’històric de l’evolució de les condicions 
ambientals que hi han hagut durant al procés d’envasat. 

Els sensors del sistema són: 

• 1 sensor de temperatura i humitat 

• 2 sensors de pressió 

• 1 sensor de partícules 

El climatitzador és l’actuador que s’utilitza en aquests tipus d’instal�lacions de 
control de variables ambientals, ja que abasteix d’aire la instal�lació i engloba 
tots els actuadors necessaris per al control de les variables ambientals. 

A continuació es fa esmena de les parts principals d’un climatitzador 

 

 

Figura 5. Sinòptic d’un climatitzador. 
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• Motor C.A: el motor és l’encarregat d’injectar aire a la zona d’envasat. El 
motor, controlat per una variador de freqüència, disposa d’un conjunt  
corretges, que fan moure un ventilador. Mitjançant el variador de 
freqüència es varia la velocitat de gir del ventilador. 

• Humectadors: per tal de proporcionar humitat a l’aire, injecta aigua a l’aire 
en forma de vapor (aigua polvoritzada). 

• Equip de calor i fred: consta de dos serpentinats, que conduiran, un vapor 
i l’altre aigua freda, per tal d’escalfar o refredar l’aire que es dirigeix a la 
zona d’envasat. Està controlat mitjançant dos vàlvules, una per la 
instal�lació vapor i l’altre per l’aigua freda. 

• Etapa de filtres: per tal d’evitar el intrusisme d’elements indesitjats l’etapa 
de filtres filtre l’aire extern. 

• Guillotines: regulen la quantitat d’aire que s’agafa de l’exterior i la 
quantitat d’aire que s’aprofita com a retroalimentació. El fet que hi hagi 
una retroalimentació suposa un estalvi energètic ja que les condicions 
ambientals són més pròximes, donat que l’aire de retorn ja ha sigut 
controlat i/o tractat. No obstant per tal de no viciar l’aire cal aportar-ne de 
l’exterior. Les guillotines es mantenen en un grau d’obertura constant.  

 

El climatitzador, que és proporcionat pel client, consta de tres possibles estats de 
funcionament: 

• Aturada: el ventilador està parat i el control de vàlvules també està parat. 

• Marxa: el ventilador i les vàlvules estan modulant. 

• Espera: el ventilador està en marxa modulant, i les vàlvules parades. 

Taula 1. Actuadors dels que disposa el climatitzador. 

Elements d’un climatitzador 

Humectador De 0% al 100% d’aportació d’humitat 

Vàlvula fred De 0% al 100% d’obertura de la vàlvula 

Vàlvula calor De 0% al 100% d’obertura de la vàlvula 

Variador de freqüència del motor De 0 a 3000 rpm 

Tots els elements del climatitzador són activats mitjançant senyals analògics de 
4 a 20mA. 

El climatitzador, a més a més, genera les següents alarmes: 

• Alarma de corretges. L’estat de les corretges no és l’òptim. Entrada digital 
corresponent activa 

• Alarma de Filtre. L’estat del filtre no es l’òptim. Entrada digital 
corresponent activa. 
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Per tal d’alertar als operaris de planta s’inclouran dos avisadors lumínics. Un per 
tal d’alertar de les incidències i/o prealarmes que succeeixin durant la producció 
en el procés d’envasat, que serà de color taronja. I un altre per avisar les 
alarmes crítiques de aturada de producció, aquest a més a més estarà dotat d’un 
avisador acústic i serà de color vermell. 

 

 

Figura 6. Sinòptic del elements per al control de les variables 
ambientals. 

 

2.2. Sistema d’adquisició i control de les 
variables ambientals. 

 

El sistema d’adquisició i control es defineix mitjançant 4 llaços de control.  

 

2.2.1. Els llaços de control i les seves funcions 

 

1. Llaç de control de partícules de pols: té com a objectiu informar de l’estat 
del filtres ja que no es pot regular de forma variable. Per a realitzar el llaç de 
control de partícules de pols s’utilitza: 

• Alarma de filtre del climatitzador. 

• El sensor de partícules. 
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Figura 7. Sinòptic filtratge 

 

L’etapa de filtres del climatitzadors, que filtre tant l’aire de l’exterior com l’aire de 
retorn, requereix d’un manteniment de substitució dels mateixos. En funció de la 
qualitat del filtre aquest manteniment preventiu, canvi del filtre, es durà a terme 
més o menys sovint. El climatitzador disposa d’una senyal digital d’estat del 
filtre. 

No obstant el sensor de partícules, que és l’encarregat d’informar del nombre de 
partícules existent a l’aire, també ens informa si el filtre funciona correctament, 
ja que si hi ha una desviació en la quantitat de partícules que hi ha a l’aire és 
segur que és degut al mal estat del filtre. 

 

2. Llaç de control de temperatura: té como a objectiu mantenir la 
temperatura de consigna. Per a realitzar el control de la temperatura 
s’utilitza: 

• El sensor de temperatura  

• Les vàlvules de tres vies fred/calor 

• El regulador PID 

• L’entrada de Setpoint de temperatura 

 

El control es realitza mitjançant una regulació automàtica PID que actua sobre la 
vàlvula de fred i la vàlvula de calor per a mantenir la temperatura i/o consigna 
introduïda per software. 
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Figura 8. Sinòptic exemple control de temperatura 

 

El funcionament del regulador PID per a realitzar el control de temperatura es el 
següent: 

• Es llegeix el valor de la temperatura y la temperatura de Setpoint. 

• Mitjançant el control PID es genera una sortida de control de -100 a +100. 

• Finalment es genera un Split de 2 senyals de sortida per a les dues 
vàlvules de fred i calor de manera que si la senyal té un valor de 0 a +100 
la vàlvula de vapor calor s’obrirà amb un % d’obertura igual al valor 
obtingut, i la vàlvula de fred  romandrà tancada. Si en canvi el valor de la 
senyal té una valor de 0 a -100 la vàlvula de fred s’obrirà amb un % 
d’obertura igual al valor obtingut, i la vàlvula de fred romandrà tancada. 
Cada senyal es convertirà a una senyal de 4 a 20 mA per a l’activació de la 
vàlvula, sent 4mA el 0% d’obertura i 20mA el 100% d’obertura de les 
vàlvules. 

 

OUT

OUT-100

+100
0..100%
Válvula calor

0..100%
Válvula frío

PID

TTR

SP Temp.

OUT

Split

 

Figura 9. PID de control de temperatura 
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3. Control de pressió: té com a objectiu mantenir la sobrepressió de la zona 
d’envasat. Per a realitzar el control de pressió s’utilitzen: 

• Els dos sensors de pressió 

• El variador de freqüència 

• El regulador PID 

• L’entrada de Setpoint de pressió 

El control es realitza mitjançant una regulació automàtica PID que actua sobre el 
variador de freqüència, és a dir, sobre la velocitat en rpm del motor, mantenint 
una sobrepressió a la zona d’envasat, definida mitjançant software. 

 

Figura 10. Sinòptic exemple control de pressió 

 

El funcionament del PID per a realitzar el control de pressió és el següent: 

• Es realitza la lectura de les pressions i és fa el diferencial. 

• Es llegeix la pressió diferencial i el Setpoint. 

• Mitjançant el control PID es genera una sortida de control de 0 a 100. 

• Es genera, per tant, una senyal de sortida del PID que controla la velocitat 
de gir del motor que injecta aire al sistema. Cada senyal es convertirà a 
una senyal de 4 a 20 mA per a aconseguir velocitats de 0rpm a 3000rpm, 
sent 4mA el 0% (0 rpm) i 20mA el 100% (3000rpm). 

PID

PS

SP 
Presión

OUT

Grado 
apertura 
compuerta 
retorno

∑

 

Figura 11. PID de control de pressió 
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4. Control d’humitat: té com a objectiu aportar humitat a la zona d’envasat. 
Per a realitzar el control de la humitat s’utilitzen: 

• El sensor d’humitat 

• L’humectador 

• El regulador PID 

• L’entrada de Setpoint d’humitat 

El control es realitza mitjançant una regulació automàtica PID que actua sobre 
l’humectador per injectar vapor a l’aire i així augmentar la humitat per a 
mantenir la consigna introduïda per software. 

Aquest llaç de control només proporciona humitat, en el cas d’excés d’humitat el 
llaç de control romandrà en espera, ja que la mateixa recirculació d’aire, el calor i 
fred aplicat a l’aire i l’etapa de filtres del climatitzador són elements que extreuen 
humitat a l’aire.  

 

Figura 12. Sinòptic exemple control d’humitat 

 

El funcionament del regulador PID per a realitzar el control de d’humitat és el 
següent: 

• Es llegeix el valor de la humitat i el Setpoint. 

• Mitjançant el control PID es genera una sortida de control de 0 a 100. 

• Es genera, per tant, una senyal de sortida del PID que controla el % 
d’humitat a injectar. La senyal es convertirà a una senyal de 4 a 20 mA 
per a aconseguir humitats del 0% al 100%, sent el 0% 4 mA i el 100% 
20mA per a l’activació del humectador. 
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PID

PS

SP 
Presión

OUT

Grado 
apertura 
compuerta 
retorno

 

Figura 13. PID de control d’humitat 

 

 

2.2.2. Rangs de treball i d’acceptació 

Les consignes seran introduïdes per l’usuari/operari, sempre condicionades per al 
producte a envasar, mitjançant la interfície del PC.  

 

Taula 2. Rangs de treball i d’acceptació de les variables a controlar. 

Rangs de treball i d’acceptació de les variables a controlar 

Variables Rangs de treball Rangs d’acceptació Rangs 
d’avís 

Rangs  
d’alarma 

Temperatura De 0ºC a 50ºC ±2º ±1,5º >±2º 

Pressió 
diferencial 

De 0mbar 0 10mbar ±1mbar ±0,5mbar >±1mbar 

Humitat De 0% al 100% ±20% ±15% >±20% 

Partícules de 
pols de 0,5µm 

3520 <3520 >3200 >3520 

Partícules de 
pols de 5µm 

29 <29 >28 >29 

 

El valors dels rangs d’acceptació, avís i alarmes, seran els valors per definició, i 
es podran variar en el cas en que en algun producte així ho especifiqui. 

Segons la normativa UNE-EN ISO 14644-1 una instal�lació d’aquest tipus, és a 
dir, de classe 5 pot tenir una valor màxim de partícules per metre cúbic d’aire de 
3520 per a partícules de 0,5µm i 29 per a partícules de 5µm. 

Les partícules de 0,1µm, 0,2µm, i 0,3µm no es sensen ja que no són 
suficientment grans com per a poder portar agents externs indesitjables. 
Aquestes són sensades en processos molt específics. 

A continuació és mostra la taula resum del valor màxim de la concentració de 
partícules segons la classe d’especificació del procés. 
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Taula 3. Classe de partícules contingudes a l’aire per a sales netes i 
zones annexes. 

Valor màxim de la concentració de partícules (partícules per 
metre cúbic d’aire) igual o major les mides indicades. 

Número de 
classificació 
N de ISO 

0,2µm 0,2µm 0,3µm 0,5µm 1µm 5µm 

Classe ISO 1 10 2 - - - - 

Classe ISO 2 100 24 10 4 - - 

Classe ISO 3 1 000 237 102 35 8 - 

Classe ISO 4 10 000 2 370 1 020 352 83 - 

Classe ISO 5 100 000 13 700 10 200 3 520 832 29 

Classe ISO 6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293 

Classe ISO 7 - - - 352 000 83 200 2 930 

Classe ISO 8 - - - 3 520 000 832 000 29 300 

Classe ISO 9 - - - 35 200 
000 

8 320 000 293 000 

NOTA – Inseguretats relacionades amb el procés de medició requereixen que la informació de la 
concentració no s’utilitzi més de tres xifres per determinar el nivell de la classificació. 
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2.3. Entrades i sortides necessàries per al 
mostreig i control de les variables 

 

Taula 4. Taula d’entrades i sortides del sistema. 

Variable 
Tipus: 

E=Entrada 

S=Sortida 

Naturalesa: 

A=analògica 

D=digital 

Rangs de 
treball Observacions 

SH E A 
de 4mA a 

20mA Senyal del sensor d’ humitat 

ST E A de 4mA a 
20mA 

Senyal del sensor de 
temperatura 

SP1 E A de 4mA a 
20mA 

Senyal del sensor de pressió de 
la zona de producció 

SP2 E A de 4mA a 
20mA 

Senyal del sensor de pressió de 
la sala 

SPAR E A de 4mA a 
20mA 

Senyal del sensor de partícules 

ECor E D TTL de 0 a 5V Alarma de corretges del motor 
del climatitzador 

EFil E D TTL de 0 a 5V Estat del filtre del climatitzador 

Vfred S A de 4mA a 
20mA 

Electrovàlvula d’aigua 

Vcalor S A de 4mA a 
20mA 

Electrovàlvula de vapor 

Vmotor S A de 4mA a 
20mA 

Variador de freqüència 

AL S D TTL de 0 a 5V 
Avisador lumínic 
d’avís/prealarma 

ALA S D TTL de 0 a 5V Avisador lumínic i acústic 
d’alarma 
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2.4. Elements comercials 
De la majoria de sensors industrials més utilitzats a la industria farmacèutica 
s’obté una senyal analògica de 4 a 20 mA, així doncs, s’ha plantejat tot el 
sistema tenint en compte la naturalesa de les dades obtingudes d’alguns dels 
sensors necessaris en el sistema. Per això s’ha buscat una continuïtat, amb la 
recerca d’elements amb sortides analògiques, per aconseguir la homogeneïtat del 
sistema. 

A continuació es llisten els elements comercials escollits per a la implementació 
del sistema d’adquisició i control. 

Taula 5. Elements comercials. 

Element Descripció Referència 

Targeta 
d’adquisició de 

dades PCI 

Targeta multifunció de 12bits i 100ks/s que té 16 
entrades analògiques simples o 8 de diferencials, 2 
canals de sortida analògica de 12 bits. Convertidor 
A/D de 12bits. 16 entrades i sortides digitals. 

PCI-1710L 

Placa de 
connexió de 
terminals 

Placa de connexió de terminals compatible amb 
PCI-1710L i es munta sobre rail DIN. Té terminals 
per a poder fer la medició del termopar i un espai 
reservat per a l’acondicionament de senyals com 
filtre passa baix, atenuador de voltatge o corrent 
shunt. 

PCLD-8710 

SAI 

Sistema d’alimentació ininterrompuda per a PC 
amb tensió de sortida 230V 50Hz, autonomia entre 
5 i 20 minuts i amb un temps de recarrega de 2 
hores, protecció de sobrecarrega, sobrecorrent, 
curtcircuit. Té sis sortides del tips IEC amb toma a 
terra. Possibilitat de muntatge en rack o torre. 

Pus sèrie II-R 

Sensor de 
temperatura i 

humitat 

Les sortides son analògiques de 4..20mA i 
escalables tant la de ºC com la de %HR l’exactitud 
es de ±2HR i ±0,3ºC. Longitud de cable variable de 
250...2000mm. 

Hygrotest  600 

Sensor de 
pressió 

Sensor de pressió absoluta de 5mbar a 40mbar, 
amb sortida analògica de 4 a 20mA. Precisió alta 
del ±0,075% 

Endress&Hauser 
pressure y 
transmitters 
PMC71 

Sensor de 
partícules 

Les sortides son analògiques de 4..20mA, pot tenir 
una concentració màxima de 50000/m3. 

Airnet particle 
sensors  310 

Avisador 
lumínic Llum taronja 

RS 235-893 

v10998 

Avisador 
lumínic i acústic 

Llum vermella 
RS 235-922 

V10998 

A més a més de tenir en compte les entrades i les sortides alhora d’escollir la PCI 
també s’ha tingut en compte la compatibilitat de la targeta amb el Labview, 
programa amb el qual es durà a terme la programació per al control i el 
mostreig, mitjançant la interfície, de les variables ambientals. 
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2.5. La interfície i les seves funcions 
El punt de partida en el disseny de la interfície d’aquest sistema ha estat la 
simplicitat. 

La interfície s’ha plantejat perquè sigui d’un ús senzill per a l’usuari alhora que 
ofereixi totes les funcionalitats requerides pel sistema de control i adquisició. 

La part més visual de l’entorn serà tractada després d’estudiar totes les 
possibilitats que ofereix el software amb el que es realitzarà el control i el 
mostreig de les variables del sistema, el Labview. 

A continuació es presenta un sinòptic de les funcionalitats de la interfície i una 
breu explicació de les funcions que es pretenen assolir. 
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Figura 14. Sinòptic de la interfície 
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Per tal de assolir la simplicitat del disseny s’ha considerat oportú dividir les 
funcions en tres camins possibles per a l’usuari: modificar i/o afegir productes i/o 
característiques del mateixos, consulta del històric de processos i iniciar un 
procés de producció. 

• Inici: donar la benvinguda a l’usuari qui haurà d’escollir entre: 

Modificar i/o afegir productes i/o característiques del mateixos 

• Consulta i/o actualització de les fitxes de productes: enumerar las 
possibilitats sobre les fitxes de producte, que contindran totes les 
especificacions ambientals d’aquests. L’usuari podrà escollir si desitja crear 
una nova fitxa de producte que es necessiti produir, o buscar un producte 
ja existent en el sistema i  modificar alguna de les especificacions de la 
seva fitxa de producte. 

• Fitxa de producte (nova): permet a l’usuari crear una nova fitxa de 
producte on s’introduiran totes les especificacions del mateix. 

• Fitxa de producte (editable): permet editar tots el camps que apareixen a 
la fitxa d’un producte preseleccionat a la pantalla de consulta i/o 
actualització de les fitxes de productes. 

Consulta de l’històric de processos 

• Consulta històric de processos:l’usuari podrà escollir un producte del qual 
vulgui consultar l’històric. 

• Històric de procés: proporciona l’evolució de les variables ambientals 
durant el procés, així com les prealarmes i alarmes que hagin succeït, 
podent-ne editar les causes i solucions adoptades. 

Iniciar un procés de producció 

• Començar un procés: en aquesta pantalla l’usuari haurà d’escollir el 
producte que és vol fabricar. 

• Inici procés: aquesta pantalla es una pantalla amb pestanyes que aporten 
diferents dades a l’usuari, totes elles estan disponibles duran el procés, 
exceptuen la 7 i la 8 que son condicionants de l’etapa el procés que s’està 
duent a terme. Prèviament aquesta pantalla d’Inici de procés inhabilitarà 
l’inici fins que el sistema estigui dins d’uns rangs específics d’acceptació de 
les variables ambientals, és a dir, quan el sistema estigui estabilitzat. Un 
cop el sistema estigui estabilitzat començarà el procés d’envastat i 
s’activaran totes les funcions (pestanyes) de la pantalla. 

5. Sinòptic del procés en temps real més les especificacions del producte: en 
aquesta pestanya es visualitzarà en forma de sinòptic tot el control en temps 
real de les variables ambientals. També estarà visible en tot moment el 
producte que s’està produint i les especificacions que té associades. 

6. Evolució de la humitat i la temperatura en temps real: aquesta pestanya 
permet a l’usuari veure numèricament els canvis de valor de la humitat i la 
temperatura en temps real, i l’històric de forma gràfica també en temps real. 
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7. Evolució de la pressió, velocitat i les partícules en temps real: aquesta 
pestanya permet a l’usuari veure numèricament els canvis de valor de la 
pressió i la velocitat en temps real, i l’històric de forma gràfica també en 
temps real. També visualitzarà el sensat de les partícules de pols qui hi ha a 
la zona d’envasat. 

8. Manteniment preventiu: serveix de recordatori sobre la programació de canvi 
de filtre i visualitzarà l’estat de les corretges, quan sigui necessari el canvi 
també ho indicarà. 

9. Alarmes del procés: enumeració de totes les peralarmes i/o avisos o alarmes 
de aturada de producció que han succeït fins al moment. Aquesta pantalla 
permet que l’usuari editi les possibles causes o les solucions adoptades 
d’alguna de les alarmes que es presenten. 

10. Històric del procés: és presenta a l’usuari l’històric guardat fins al moment 
sobre l’evolució de les variables ambientals del procés que està actiu. 

11. Fi del procés: un cop el procés de fabricació ha finalitzat aquesta pantalla 
dona l’avís de fi de producció i espera la confirmació de l’usuari. Aquesta 
pestanya s’activa i té prioritat sobre les altres quan ja ha finalitzat el procés. 

12. Informe del procés: Al finalitzar el procés de producció l’entorn torna a 
mostrar la pantalla d’Inici. Abans però, aquesta pantalla dona l’opció a l’usuari 
si vol imprimir en el mateix moment l’informe del procés. Aquesta pantalla es 
predecessora de la de fi de procés. 

 

 

2.5.1. Paràmetres de la fitxa de producte. 

A continuació es presenta el concepte del que serà la fitxa tècnica i els camps 
que contindrà. La fitxa tècnica alberga tota la informació per al control del 
sistema, es per això, que té una rellevància important en fase de disseny per tal 
de tenir en compte tots els paràmetres específics del producte i condicionants 
per al control. 

 



Marta Álvarez Borràs  

 - 26 - 

 

 

Figura 15. Fitxa tècnica                
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CAPÍTOL 3: 

BIBLIOGRAFIA 

A continuació es presenta un llistat amb la bibliografia consultada per a la 
elaboració d’aquest PFC1, la majoria d’ells fabricants. 

3.1. Bibliografia de Consulta 
www.advantech.es 

www.tempel.es 

www.ni.com 

www.venchage.es 

www.quecalor.com.mx/ 

www.trendcontrols.com 
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CAPÍTOL 1:                    

UN PRIMER ESTUDI 

ECONÒMIC  

Realitzant una aproximació, estimació dels costos dels diferents aspectes 
valorats, i aplicant un criteri d’avaluació de costos, s’obtenen les següents taules. 

Així doncs, a partir de les valoracions, s’ha elaborat una taula de preus unitari i 
una taula resum amb el cost de cada concepte, tant per a dur a terme 
integrament tot el projecte, com per a la elaboració de la documentació del 
Projecte de Final de Carrera. En aquest últim s’ha considerat un cost d’enginyeria 
de 7,5 €/hora (enginyer no titulat). 
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1.1. Estudi econòmic del projecte d’adquisició i 
control de variables ambientals al procés 
d’envasat 

 

Taula 1. Taula estudi econòmic procés d’envasat. 

ESTUDI ECONÒMIC DEL PROJECTE D’ADQUISICIÓ I CONTROL DE LES VARIABLES 
AMBIENTALS AL PROCÉS D’ENVASAT 

Descripció Unitats Preu unitat (€) Import (€) 

Equips necessaris per a l’adquisició i el control 

PCI-1710L 1 300,00 300,00 

PCLD-8710 1 200,00 200,00 

SAI Pus sèrie II-R 1 350,00 350,00 

Sensors 
Sensor d’humitat Hygrotest  600 

Sensor de pressió PMC71 

Sensor de partícules Airnet 310 

4 1.600,00 1.600,00 

Avisador lumínic taronja RS  1 40,00 40,00 

Avisador lumínic i acústic vermell RS 1 65,00 65,00 

Llicencia LabVIEW Real-Time 1 800,00 800,00 

Total: 3.355,00 € 

Petit material (cables, connectors, relés,...) 

Total: 700,00 € 

Hores enginyeria 

Cap de Projectes & Enginyeria 10h 40,00 400,00 

Programador 60h 50,00 3.000,00 

Enginyer Tècnic 100h 25,00 2.500,00 

Total: 5.900,00 € 

Hores d’implementació i posta apunt a casa client 

Personal Tècnic (x2 persones) 40h 7,50 600,00 

Encarregat 30h 15 450,00 

Enginyer  10h 40 400,00 

Total: 1.450 € 
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Taula 2. Taula resum estudi econòmic procés d’envasat. 

PRESSUPOST DEL PROJECTE D’ADQUISICIÓ I CONTROL DE LES VARIABLES 
AMBIENTALS AL PROCÉS D’ENVASAT 

Pressupost global 

Equips necessaris per a l’adquisició i el control 3.355,00 € 

Petit material (cables, connectors, relés,...) 700,00 € 

Hores enginyeria 5.900,00 € 

Hores d’implementació i posta apunt a casa client 1.450 € 

Cost total: 11.405 € 
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1.2. Estudi econòmic per a dur a terme el 
projecte de final de carrera 

 

Taula 3. Taula estudi econòmic PFC. 

ESTUDI ECONÒMIC PER A DUR A TERME EL PROJECTE DE FINAL DE CARRERA 

Descripció Unitats Preu unitat (€) Import (€) 

Equip necessari per a la realització del projecte 

PC sobretaula Pentium 4, monitor LG 1710S  1 700,00 100,00 

PC portàtil Lenovo, Intel Centrino 1 800,00 120,00 

Impressora Hp Deskjet F2280 1 350,00 50,00 

Total: 270,00 € 

Realització del projecte PFC1 

Recerca d’informació 30h 7,50 225,00 

Plantejament de la memòria (solucions, 
raonaments, disseny del control...) 

65h 7,50 487,50 

Redacció de la memòria 25h 7,50 187,50 

Total: 900,00 € 

Realització del projecte PFC2 

Plantejament de la resta de memòria 
(solucions, raonaments, ...) 

100h 7,50 750,00 

Programació Labview 100h 7,50 750,00 

Estudi de millores  40h 7,50 300,00 

Simulacions y verificació 35h 7,50 262,50 

Redacció de la memòria 75h 7,50 562,50 

Total: 1.874 € 

Edició del projecte 

Edició del projecte (fulls, tinta impressora, 
cd, enquadernacions, ...) 

1 100,00 100,00 

Total: 100,00 € 
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Taula 4. Taula resum estudi econòmic PFC. 

ESTUDI ECONÒMIC PER A DUR A TERME EL PROJECTE 

Cost  global 

Equip necessari per a la realització del projecte 270,00 € 

Realització del projecte PFC1 900,00 € 

Realització del projecte PFC2 1.874 € 

Edició del projecte 100,00 € 

Cost total: 3.144 € 
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