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Resum –  El projecte consisteix en el disseny i la implementació d’un sistema automàtic per optimitzar un 
procés en una empresa que fabrica targetes de PVC. El projecte es divideix en tres grans blocs: la 
mecànica de la màquina per a les diferents operacions d’aquest procés,  el circuit elèctric de connexió 
dels diferents elements i la programació del PLC. 
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1 Introducció 
 
Aquest projecte consisteix en el disseny i la 
implementació d’un sistema automàtic per a 
l’enganxat de targetes i targetes clauer en un 
suport de paper. 
 
El projecte es troba en el marc de treball de la 
empresa NTI Figueras S.L., la qual encarrega el 
sistema per automatitzar i optimitzar el procés 
d’enganxat de les targetes que fabrica. El procés 
manual és lent i car ja que s’implementa amb 
etiquetes que són molt més costoses que un punt 
de cola. A més, la màquina automàtica de la que 
disposa l’empresa no pot fer el procés 
d’enganxar d’alguns productes. 
 
Tot i que existeixen diferents tipus de màquines 
d’enganxat al mercat, la majoria utilitza 
etiquetes que encareixen el procés i a més cap 
d’elles permet enganxar les mides i formes que 
fabrica l’empresa sol· licitant del sistema. 
 
La màquina consisteix en una cinta accionada 
per un servomotor, per on es dispensen els fulls 
de paper. El full de paper va recorrent els 
diversos mòduls i a sobre s’hi van aplicant les 
diferents operacions per a finalitzar amb el 
producte acabat. 
 
Tota la part mecànica està accionada mitjançant 
motors i pistons pneumàtics controlats en tot 
moment per sensors i finals de carrera. Els 
elements elèctrics del sistema estan comandats 
per un PLC central que a través d’entrades i 
sortides digitals, ports sèrie i comunicació 
Ethernet, gestiona tota la màquina.  
 
El fet de la gran precisió necessària per a 
encaixar la targeta en el disseny del paper junt a 
la alta velocitat que es necessita per a fer el 
sistema viable econòmicament, ha suposat 
haver-ho d’accionar amb un servomotor. 
 
 

La màquina final és el resultat de la millora d’un 
prototip inicial que sols enganxava la targeta 
estàndard al paper sense fer-hi cap altre 
operació. El sistema que s’ha creat és molt 
flexible i  mitjançant uns rails per on es 
desplacen les targetes, es poden incloure nous 
productes en el cas de que sigui necessari. 

 

 
Figura 1: Visió general de la màquina 

 
2 Funcionalitat general  

 
La base inicial del projecte era enganxar una 
targeta automàticament en un suport de paper de 
diferents mides.  
 
Una vegada creat el prototip es va veure que el 
pressupost de la màquina s’amortitzava 
ràpidament i es va decidir ampliar-la per poder 
enganxar diferents mides de targetes no 
estàndards i plegar el paper per aconseguir el 
producte acabat. 
  
Quan es va dissenyar el sistema definitiu, es va 
incorporar un mòdul de plegat, tres rails per 
dispensar diferents tipus de targetes i un sistema 
comparador de codis de barres per enllaçar 
targetes personalitzades amb el paper 
personalitzat corresponent. També es va 
substituir la pistola de cola inicial per un 
sistema professional molt més precís (Hotmelt). 
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El procés d’encartat segueix els següents 
passos: 
 
Primer el sistema dispensa un full de paper a 
sobre d’una cinta transportadora composta per 
dues corretges amb topalls que transporten el 
paper. El paper fa una primera parada per a que 
s’hi apliqui un punt de cola calenta Hotmelt per 
a poder-hi enganxar la targeta. Seguidament el 
servomotor torna a fer un avanç i el paper es 
posa a la posició d’aplicació de targeta. En 
funció del tipus de producte seleccionat,  un dels 
tres mòduls d’aplicació enganxa la targeta sobre 
del paper. Els lectors de codis de barres 
llegeixen el codi de barres de la targeta i del 
paper i en cas de que no coincideixin la màquina 
es pausa a la espera de que es coprobi la 
ordenació. Finalment el paper entra en un mòdul 
de plegat que doblega el paper per el punt 
ajustat, i el diposita en un sistema de rodets que 
el pressionen per a que no torni a la seva forma 
inicial. El producte acabat es diposita en una 
cinta de sortida on queda apilat acuradament per 
a l’òptima recollida de l’operari. 
 

 
Figura 2: Parts del sistema d’enganxat 

 
Una de les particularitats del sistema és que tots 
els mòduls són ajustables amb la fi de que la 
varietat de productes diferents que es poden 
enganxar sigui molt amplia. Seguidament 
s’exposen alguns exemples. 
 
La cinta transportadora de paper es pot ajustar 
en amplada per poder posar fulls de paper de 
fins a 297 mm d’amplada i 360 mm de llarg 
amb una amplada mínima de 85 mm. 
 
Els mòduls de targetes es poden desplaçar 
lateralment i, també mitjançant l’ajust del 
servomotor, es pot aconseguir posar la targeta 
en qualsevol punt del paper. 
 
A més, amb la selecció de rail que es fa des de 
la pantalla, es poden aplicar diferents tipus de 
targetes: 
 
-Al primer rail es poden processar targetes de 
0.5 mm de gruix i targetes clauer totes 
horitzontalment sobre el paper. Per fer el canvi 
de producte cal canviar el carregador del 
dispensador i les guies. 
 

-Al segon rail es pot processar la targeta clauer 
verticalment. Aquesta tasca és molt freqüent, i 
es va dissenyar exclusivament per a aquest tipus 
de targetes.  
 
-El tercer rail està dissenyat per dispensar 
targetes de 0.76 mm tant vertical com 
horitzontalment i targetes de 0.5 mm 
verticalment. 
 

3 Descripció mecànica 
 
El sistema d’enganxat de targetes està basat en 
una cinta de desplaçament acoblada a sobre 
d’una estructura amb rodes.  
 
L’estructura està feta de perfil d’alumini 
recobert d’una placa d’acer inoxidable. A cada 
extrem d’aquesta estructura metàl· lica hi ha un 
eix amb coixinets que mitjançant el servomotor 
accionen les corretges amb topalls que 
desplacen el paper. 
 
Al prototip inicial es va intentar dissenyar un 
dispensador de paper. Finalment es va acoblar a 
l’inici del carro de desplaçament un dispensador 
de paper de la marca ARDEL, Fabricación de 
Equipos de Marcaje y manipulación, S.L., ja 
que del seu bon funcionament en depenia l’èxit 
del sistema. 
 
Tot i que la idea inicial va sorgir al trobar una 
pistola d’aplicació de Hotmelt que tenia una 
carrega molt limitada, quan es va posar en 
marxa la màquina, es va veure que aquest era un 
sistema molt limitat.  
 
Al disseny final es va incorporar un equip 
dispensador de punt de cola Meler B4-P pistó 
que té una precisió molt més alta. Aquest té un 
dipòsit de 5Kg que permet treballar diversos 
dies sense haver de reomplir el dipòsit gracies al 
petit punt de cola que s’aplica. Amb el model 
anterior, cada 500 peces s’havia de parar per 
omplir el dipòsit de la pistola. 
 
A més, el nou capçal, té un sistema de tall del 
pas de la cola, que evita que quedi cap residu 
penjant de l’orifici per on surt la cola i amb això 
s’evita que la màquina s’embruti. 
 

 
Figura 3: Capçal aplicador de Hotmelt 
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En el prototip del sistema, es va apreciar que el 
dispensador de targetes que s’havia utilitzat 
inicialment, feia que tot el sistema hagués 
d’esperar que la targeta es posicionés a la zona 
d’aplicació. Aquest fet va fer que s’hagués de 
dissenyar un nou sistema dispensador format 
per un pistó pneumàtic que treu la targeta de 
sota la pila del carregador. Aquest sistema es va 
copiar d’una màquina antiga de l’empresa. 
 
Una vegada posicionada la targeta a sobre del 
paper mitjançant uns rails de desplaçament, 
s’aplica  a sobre el paper amb un pistó que la 
immobilitza mitjançant unes ventoses amb buit. 
 

 
Figura 4: Aplicador de targetes 

 
Una vegada enganxada la targeta sobre el suport 
de paper, el producte surt de la cinta de 
desplaçament accionada pel servomotor. En 
aquest punt el conjunt entra en una cinta de 
cordons que l’avancen fins frenar amb uns 
topalls que el deixen en el punt just per a que un 
tallant baixi i el doblegui.  
 
Tot passant per uns rodets de goma que el 
pressionen per a que el doblec quedi ben marcat 
i el producte no torni a la forma original, aquest 
queda dipositat en una cinta de sortida 
escalonadament per a la seva fàcil recol· lecció. 
 
Les velocitats de les dues cintes es poden 
modificar per ajustar-se a les necessitats del 
producte des del panel de comandaments de la 
màquina. 
 

 
Figura 5: Plegador i cinta de sortida 

 
4 Elements elèctrics i electrònics 

 
El sistema inicial va partir d’un sistema que 
enganxava la targeta al paper amb un punt de 
cola. El fet d’haver ampliat continuadament el 
sistema amb noves operacions, va fer que el 
PLC inicial s’hagi anat ampliant amb molts 
mòduls. 
 
Per a realitzar la màquina es va escollir la gama 
mitjana de Rockwell, concretament el model 
CompactLogix5323E, atès a la experiència 
adquirida prèviament amb aquesta marca en 
altres projectes. 
 
S’ha utilitzat un servomotor Ultra3000 amb la 
finalitat d’assegurar un desplaçament ràpid i 
precís a l’hora de parar. El motor s’ha 
programat amb uns paràmetres específics per a 
que donant-li una senyal digital faci un avanç 
corresponent a un pas de la cinta. 
 
Per a poder assignar el paper corresponent a la 
targeta corresponent en els cassos on el paper 
porta les dades de la persona que ha de rebre la 
targeta, s’ha implementat un sistema de 
comparació de codis de barres. Aquest sistema 
consisteix en dos lectors Wenglor FIS-0003 
Laser que llegeixen els codis de barres a una 
velocitat de fins a 1000 lectures per segon. En 
cas de que aquests no coincideixin, la màquina 
queda pausada amb el numero de codi llegit 
mostrat a la pantalla. En aquesta situació 
l’usuari ha de pressionar el botó de rearmament 
i tornar a posar en marxa la màquina. 
 
Per a poder canviar tots els paràmetres i 
configuracions de la màquina, s’ha afegit una 
pantalla Panelview Plus 400 al quadre de 
comandaments per a poder configurar i provar 
totes les configuracions. 
 
Per a assegurar el correcte funcionament de tots 
els pistons i tenir controlat en tot moment el 
posicionament dels papers i de les targetes, s’ha 
dotat al sistema d’una sèrie de sensors i finals de 
carrera.  Aquests comproven en tot moment que 
no hi hagi cap problema a la màquina i la paren 
en cas que sigui necessari. El sensor que s’ha 
utilitzat és el WTB140-P420, ja que la seva 
supressió de fons permet que no hi hagi 
problemes per als diferents colors dels 
productes. 
 
Tots els elements elèctrics s’han disposat en un 
quadre elèctric aïllat i ubicat a sota de la 
bancada de la màquina. 
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Aquest quadre s’ha protegit amb tots els 
elements necessaris per a complir la normativa 
vigent sobre la matèria: 
-Un interruptor general que aïlla totalment la 
màquina quant està desconnectat. 
-Un interruptor diferencial que protegeix la 
màquina i l’operari de derivacions a terra. 
-Tres interruptors magnetotèrmics que separen 
les diferents parts de la màquina i la protegeixen 
de possibles sobrecàrregues. 
-Uns variadors de freqüència que a part de 
permetre variar la velocitat dels motors de les 
cintes de sortides els protegeixen de possibles 
pics de corrent. 
 
D’altra banda, tots els pistons pneumàtics de la 
màquina s’activen i desactiven mitjançant 
electrovàlvules pneumàtiques que es controlen 
també des del PLC. Per evitar un recorregut 
molt llarg de l’aire, aquestes electrovàlvules 
s’han situat a prop del pistó que gestionen a sota 
de la plataforma de desplaçament de la 
màquina. 
 

5 PLC 
 
La màquina va comandada totalment per 
l’element principal que és el PLC. 
 

 
Figura 6: PLC de la màquina 

 
El model que es va escollir, en concret el 
CompactLogix5323E, consta de 16 entrades 
digitals i 16 sortides digitals. 
 
Per a poder-hi implementar tots els elements 
que finalment formen la màquina, s’ha hagut 
d’ampliar amb una sèrie de mòduls. Per una 
banda s’ha afegit al bus principal del PLC un 
mòdul 1769ASCII/A amb dos ports sèrie per a 
poder-hi connectar els dos lectors de codis de 
barres. 
 
D’altra banda i tenint en compte que no es podia 
ampliar el bus principal amb tants mòduls, s’ha 
afegit un mòdul d’expansió PointIO connectat 
per Ethernet amb 2 mòduls de 8 entrades 
digitals 1734-OB8E i 1 mòdul de 8 sortides 
digitals 1734-OB8E/C.  

Tenint en compte que es tracta d’un PLC 
integrat i amb perill de que es pugui cremar amb 
tantes sortides, aquestes s’han aïllat amb relés.  
 
La distribució de les entrades i les sortides ha 
quedat de la següent forma: 
 
 Entrada Descripció 

1 I0.0 Servomotor habilitat 

2 I0.1 Servomotor amb referència 

3 I0.2 Servomotor en moviment 

4 I0.3 Servomotor preparat 

5 I0.4 Botó parada d’emergència 

6 I0.5 Botó marxa màquina 

7 I0.6 Botó parada màquina 

8 I0.7 Boto rearmament 

9 I0.8 Sensor detecció paper a la sortida del dispensador 

10 I0.9 Final de carrera cilindre dispensador 1 activat 

11 I0.10 Final de carrera cilindre dispensador 1 en repòs 

12 I0.12 Fotocèl· lula detecció targeta 1 

13 I0.13 Final de carrera cilindre aplicador 1 en repòs 

14 I0.14 Final de carrera cilindre aplicador 1 en activat 

15 I0.15 Fotocèl· lula detecció paper en plegadora 

16 I1.0 Fotocèl· lula detecció targeta 2 

17 I1.1 Final de carrera cilindre aplicador 2 en activat 

18 I1.2 Final de carrera cilindre aplicador 2 en repòs 

19 I1.3 Final de carrera cilindre dispensador 2 en repòs 

20 I1.4 Final de carrera cilindre dispensador 2 activat 

21 I1.5 Fotocèl· lula detecció targeta 3 

22 I1.6 Final de carrera cilindre aplicador 3 en activat 

23 I1.7 Final de carrera cilindre aplicador 3 en repòs 

24 I2.0 Final de carrera cilindre dispensador 3 en repòs 

25 I2.1 Final de carrera cilindre dispensador 3 activat 

26 I2.2 Final de carrera cilindre plegador a baix 

27 I2.3 Fotocèl· lula detecció paper al plegador 

28 I2.4 Final de carrera cilindre plegador tocant el paper 

 
 

 

 Sortida Descripció 

1 O0.0 Habilitar servomotor 

2 O0.2 Inici Homming servomotor 

3 O0.3 Inici Indexing servomotor 

4 O0.4 Selecció programa servomotor (velocitat) 

5 O0.5 Pilot del botó de marxa de la màquina 

6 O0.6 Pilot del botó de rearmament de la màquina 

7 O0.8 Sistema dispensador de paper 

8 O0.9 Sistema dispensador de cola 

9 O0.10 Bufador de la plegadora 

10 O0.11 Pistó dispensador de targeta 1 

11 O0.12 Pistó aplicador de targeta i succió 1  

12 O0.14 Motor plegadora 

13 O3.0 Pistó dispensador de targeta 2 

14 O3.1 Pistó aplicador de targeta i succió 2 

15 O3.2 Pistó dispensador de targeta 3 

16 O3.3 Pistó aplicador de targeta i succió 3 

17 O3.4 Pistó plegadora 

18 O3.5 Cinta sortida plegadora 

19 O3.6 Motor rodets de pressió de la plegadora 
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6 Programari 
 
Mitjançant el PLC, s’han de controlar tots els 
elements del sistema per a que quan la màquina 
estigui en mode automàtic, vagi aplicant les 
diferents operacions al producte. 
 
El diagrama de flux ens dona una idea general 
del funcionament del sistema a l’hora de fer la 
programació. 
 

 
Figura 7: Diagrama de flux de l’algorisme 

 
Per a fer la interacció amb l’usuari a través de la 
pantalla del panell de comandaments, s’ha 
utilitzat el programa FactoryTalk View Studio. 
 
Mitjançant els diferents botons que s’han 
configurat a la pantalla principal, es pot accedir 
a 5 pantalles diferents: 
 
-Pantalla Paràmetres, on es pot canviar els 
diferents paràmetres que es poden configurar. 
La quantitat de dígits que es volen llegir en el 
codi de barres. El temps de punt de cola, el qual 
ens permet modificar la mida del punt de cola. 
El temps que està el pistó de la targeta 
pressionant. La quantitat de targetes que van a 
cada caixa en cas de que es vulgui que la 
màquina es pari. Cada quantes targetes la 
màquina s’ha de reajustar automàticament. 
 
-Pantalla Operacions, on es poden provar els 
diferents elements de la màquina. Fer un 
“home” al servomotor, es a dir ajustar-li el punt 
d’inici. Fer un avanç al servomotor. Disparar un 
punt de cola. Aplicar una targeta. Disparar els 
lectors de codis de barres. 
 
-Pantalla Alarmes, on es pot veure quin 
problema hi ha hagut en cas de que la màquina 
es pari. 
 

-Pantalla Històrics, on es pot veure la relació 
d’errors que hi ha hagut des de que s’ha engegat 
la màquina. 
 
-Pantalla Configuracions, per a definir les 
diferents opcions de la màquina. Configurar si 
la parada de la màquina ha de ser immediata, o 
ha de buidar la màquina cada vegada que es 
pressioni el botó de parada controlada. Activar o 
desactivar la comparació de codis de barres en 
cas que sigui necessari. La configuració del rail 
d’aplicació de targeta. 
 
La programació del PLC de la màquina s’ha fet 
mitjançant el programa distribuït per Rockwel 
RSLogix5000. 
 
El llenguatge de programació que s’ha utilitzat 
ha estat el Ladder, també anomenat llenguatge 
de contactes o d’escala. 
 
Aquesta programació s’ha fet partint de que el 
botó de marxa posa la màquina en un estat 
anomenat “maquina automàtica” que implica 
que el servomotor va fent passos de cinta i el 
dispensador de paper va introduint papers. 
 
Mitjançant un sensor posicionat a la entrada de 
la cinta es va comprovant si s’ha introduït o no 
paper. Això traduït a un “1” o un “0” es va 
posant en un registre de desplaçament que es 
desplaça una posició cada vegada que el 
servomotor avança. 
 
Totes les operacions es realitzen o no en funció 
de si hi ha o no paper al mòdul corresponent en 
el moment en que el servomotor es para. 
 
El plegador i la cinta de sortida són parts 
autònomes que només tenen en compte que la 
màquina estigui en automàtic i que hi hagi 
paper, cosa que comproven a través dels sensors 
corresponents. 
 
A part d’aquestes rutines principals hi ha moltes 
rutines secundaries com per exemple l’auto 
posicionament del servomotor cada certs passos 
del servomotor per evitar l’acumulament 
d’error, o bé els càlculs de producció per hora, o 
bé targetes enganxades que surten per pantalla. 
 

7 Aspectes mediambientals 
 
L’aspecte mediambiental que s’ha tingut en 
compte per a aquest projecte ha estat la reducció 
del punt de cola residual que prové del canvi de 
d’aplicació de punt de cola. Aquest residu es 
llença quant es desenganxa la targeta del suport 
de paper. 
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8 Seguretat 
 
Per a realitzar aquesta màquina s’han tingut en 
compte tots els elements necessaris per a 
adaptar-la a la normativa vigent sobre riscos 
laborals. S’han posat proteccions a tos els punts 
on l’operari podia fer-se mal, s’ha aïllat 
elèctricament tal i com marca la normativa, i 
s’han incorporat a la màquina sistemes de 
parada obligatoris. 
 

 
Figura 8: Cúpula de protecció del plegador 

 
També s’han posat tots els elements del quadre 
de comandaments amb tensió de 24 V de tensió 
continua tal i com marca la normativa. 
 

9 Estudi econòmic i pressupost 
 
S’ha de tenir en compte que la producció d’una 
persona per a enganxar i plegar el producte, era 
d’unes 250 targetes per hora, mentre que amb la 
màquina es fan entre 2000 i 3000 targetes 
totalment processades. 
 
D’altra banda, s’ha estimat que el preu del punt 
de cola és un 0.7% del preu de la etiqueta que 
abans utilitzava la màquina automàtica que 
disposava l’empresa. Aquesta etiqueta tenia 
unes marques de tinta “UVI” i costava 1.2 
cèntims d’euro, en alguna ocasió un 50% del 
preu d’enganxat. 
 
El pressupost total de la màquina comptant tots 
els elements mecànics, elements elèctrics i 
electrònics, proteccions, muntatge i 
programació, ha estat de  41.854€. 
 
S’ha de dir que tot i que la màquina “Bowe 
Systec” de la que disposava la empresa podia 
doblegar el producte en tríptic i posar-lo dintre 
d’un sobre al final del procés, no podia 
enganxar ni targetes de 0.50mm de gruix ni 
targetes clauer. No obstant s’ha de dir que la 
producció final d’aquest sistema ha acabat 
essent superior a la màquina anterior tot i que 
l’altra màquina va costar 300.000€. 

 
10 Conclusions i treball futur 

 
Es pot afirmar que l’objectiu del projecte, que 
era crear un sistema per a optimitzar un procés 
on la empresa NTI Figueras no era competitiva, 
s’ha complert. 
 
L’empresa ha pogut gestionar diverses 
comandes des de la posta en marxa d’aquesta 
màquina gracies a la seva alta competitivitat 
dintre del sector. 
 
S’ha de dir que els diferents problemes que 
s’han anat trobant dintre del projecte, i el fet de 
que la programació s’hagués d’efectuar amb el 
programa RSLogix5000, amb el qual no es tenia 
experiència jaque només s’havia treballat amb 
el RSLogix500 ha fet que personalment hagi 
obtingut molta experiència professional 
dissenyant i implementant aquest sistema. 
 
Tenint en compte que l’actual situació 
econòmica implica que cada dia hi ha productes 
diferents i innovadors, és molt possible que un 
dels treballs futurs sigui adaptar algun rail per a 
nous models de targetes.  
 
D’altra banda, s’està incorporant un lector de 
banda magnètica per a poder comparar la lectura 
de la banda magnètica amb el codi de barres del 
paper per a possibles futures comandes que ho 
necessitin. 
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