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Resum 

En aquest projecte s’ha presentat una solució estudiada realment per a una planta 
farmacèutica que volia millorar l’automatització a les seves instalacions dels procesos 
d’esterilització dels seus diferents productes, activitat que fins aleshores tenia una alta 
component manual, encara que ja estava controlada por un PLC d’estructura i de 
programacions simples. 

Estudiant les seves condicions i amb l’intenció de presentar la solució més raonable 
entre les millors prestacions tècniques i la millor oferta econòmica, s’arriva a la decisió de 
prescindir d’un DCS i presentar com a alternativa un PLC amb SCADA, progamant-los de 
manera que es puguin realitzar processos seqüencials flexibles fins ara fora de l’abast 
d’aquests equips amb una facilitat suficient per treballadors de l’empresa sense 
coneixements previs de control. 

La oferta proposada va ser la finalment escollida, ja que reduia considerablement els 
costos dels equips, instalació i programació; sense cap perjudici adicional, i assolint tots i 
cadascun dels objetius prefixats. No hagués estat posible aquesta millora per a processos 
més complexes i/o plantes més extenses, on l’eficàcia del DCS per a grans projectes el fa 
més adient ja que el diferencial de costos representaria una part molt més petita. 

Per tant, es demostra que un estudi detallat del problema i una adaptació adient 
permet de recuperar eines ja superades per altres, però que encara poden competir 
econòmicament i sotes certes condicions tècniques. 
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1. Glossari 

 
Back-up:  Unitat duplicada o copia de seguretat 
CPU:   Central Procesing Unit = Unitat de Procesament Central 
DCS:   Distributed Control System = Sistema de Control Distribuit 
EEROM:  Electricaly erasable read only memory = Memoria de lectura borrable 

elèctricament, regrabable 
FC:   Finals de cursa 
FO:   Fibra òptica 
GRAFCET:  Llenguatge de diagrames funcionals per a descriure sistemes seqüencials de 

control 
HW i SW:  Hardware i Software; HW: Part física d’un sistema informàtic; SW: Part volàtil  
  d’un sistema informàtic, referint-se a la programació. 
Kb + Mb:  Kilobyte + Megabyte (de capacitat de memoria) 
MMI:   Man machine interface = Relació home-màquina 
ONG:   Organització No Gubernamental  
PC:   Personal Computer = Ordinador Personal 
PLC:   Programmable Logic Control = Controlador Lògic Programable 
PtP:   Point-to-point = Sistema de comunicació punt a punt 
RAM:   Random acces memory = Memoria de lectura, regrabable 
ROM:   Read only memory = Memoria de lectura, no regrabable 
SAI:   Sistema d’ alimentació ininterrumpuda (elèctrica) 
SCADA:  Supervisory Control And Data Acquisition = Control de Supervisió i Adquisició  
  de Dades 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte és real. Una planta farmacèutica en ràpida expansió decideix 
incrementar, dintre de les seves instalacions, l’automatització d’un autoclau. Consisteix en 
una sala pròpia on esterilitzen els seus propis productes (xeringues, bosses de plasma, 
ampolles d’injectable, bosses de sang, ampolles de sèrum, ...). L’autoclau que s’automatitza  
és un cilindre amb tapa frontal d’uns 3.5 metres de llarg per 1.5 metres de diàmetre, que ja 
disposa d’un conjunt de vàlvules automatitzades i sensors apropiats, així com bombes, 
sistemes de condensació i refrigeració, etc. Tots ells ja estan conectats als mòduls 
d’entrades i sortides d’un primitiu PLC. 

2.2. Motivació 

La motivació del projecte és trobar la millor relació preu-prestacions de l’equip de 
control. L’empresa realitza actualment les esterilitzacions de forma automatitzada però amb 
poca flexibilitat i d’aquesta manera espera guanyar en eficàcia, temps i millora de qualitat, 
reduint també de forma considerable costos. Es valora com a condició imprescindible que la 
inversió exigida per l’equipament de l’autoclau es recuperi ràpidament (el lìmit de l’empresa, 
en condicions normals, és de tres anys). 

La vida de l’equip ha de ser d’uns 9 anys com a mínim, per tal de que possibiliti un 
llarg període de reducció quan s’hagin sobrepassat els primers anys de recuperació de la 
inversió. 

2.3. Requeriments previs 

La solució ha de permetre automatitzar tots els processos necesaris per aquestes 
esterilitzacions, de manera que tota la sala pugui ser controlada pel personal ja disponible 
per la empresa, que seran persones sense excesius coneixements de control però experts 
en procesos d’esterilització. Aquestes persones podran canviar a voluntat paràmetres i 
funcions ja establertes per uns d’altres, per fer proves o per canviar processos ja consolidats 
amb un estalvi considerable de temps quan es canvii d’un tipus de producte a un altre. 
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Cal tenir en compte que la sol·lució que s’accepti tindrà que ser fàcilment utilisable per 
un segon, i fins potser, un tercer autoclaus (aquest ùltim no existent encara). La despesa 
econòmica futura cal que també ofereixi una millora sobre les restants proposicions. 

2.4. Entre el DCS i el PLC + Scada. Introducció 
L’home ha aprofitat des de molt antic tots els recursos possibles per progressar i 

estalviar-se feines. 

De molt antic va fer servir el gos per caçar més fàcilment, el bou per llaurar sense 
esforç i el caball per desplaçar-se més ràpidament. Fa un pas endavant quan aprofita 
l’inercia de les fones per tirar pedres i l’energia acumulada tensant una fusta per tirar fletges i 
pedres més grosses. També va saber aprofitar la força de l’aigua per moure el molí, la de 
l’ase per pujar aigua amb la nòria, la del vent per empenyer la barca i la del martell per 
redressar el ferro amb l’ajut de la calor del foc. 

Més tard comença a fer presses en els rius; primer per controlar el reg, després com 
a força mecànica. Més endavant descobreix el vapor i l’electricitat i n’aprofita també les 
seves capacitats. I cada cop més es capaç de dominar i controlar el seu entorn. 

Les primeres formes de control automàtic van ser les de tipus mecànic, com la 
comporta d’aigua que donarà pas a l’aixeta, amb els reguladors centrifugs de velocitat (part 
del’escut de l’escola) i les deformacions dels metalls i bimetalls a diferentes temperatures i 
presións. Tot va adquirint més relleu a mide que és capaç de mesurar les variables físiques i 
obtindren indicacions fidels que li permeten de treballar amb paràmetres menys subjectius. 

Vindrà el descobriment dels relevadors elèctrics, dels amplificadors, dels tyratrons i 
dels transistors, i se’n farà us per començar a controlar els processos de fabricació industrial 
que havien tingut uns inicis manuals. Les millores son cada cop més grans. 

La industria del petroli potencia el sistema de control neumàtic analògic, ja que es 
menys perillós que l’elèctric (aire comprimit en lloc d’electricitat), i es desenvolupen equips 
amb una complexitat mitja, aprofitant els avanços de la fabricació seriada però amb 
possibilitats d’adaptació a diferents processos gràcies a les possibilitats d’ajust de 
paràmetres proporcionals, integrals i derivatius. 

La barreja de controls neumàtics analògics amb control lògics constituits per relés, 
temporitzadors i combinadors de lleves, fan petites maravelles a les fàbriques dels anys 60. 
La década següent ens porta un pas més enllà amb l’aplicació de la seguretat intrínseca (per 
evitar xispes i explosions, limitant la potència que pot circular a través dels fils en àrees 
perilloses) que, impulsada per les grans químiques alemanyes, acaba imposant el control 
electrònic, amb portes lògiques de control booleà. 
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També van sortint al mercat equips de control analògic amb format digital, que aviat 
superen als neumàtics i en rebaixen el preu i n’amplien les aplicacions. Venen seguits amb 
tècniques de control “difós” (pel japonès Fuzzi) però que no seràn d’aplicació generalitzada  
fins bastants anys després. Alhora, els controladors múltiples fins a 8 llaços analògics 
(només un equip per visualitzar de forma alternativa els 8 processos difrents, abaratint els 
costos) es converteixen en equips d’us normal. 

Per altra banda, el desenvolupament dels ordinadors des de finals dels anys 50 ha 
donat uns passos gegants i ha anat millorant-ne la capacitat, la velocitat, el tamany i la 
facilitat de programació. Estan a punt d’arribar els ordinadors personals. 

A l’any 1969 es té coneixement d’una primera aplicació del control lògic 
programable (PLC = Programmable Logic Control), utilitzant sistemes electrònics derivats 
de l’industria dels ordinadors. Aquests equips volen ser un substitut dels relés, amb molta 
més fiabilitat, més flexibilitat i menys manteniment. El que es va conseguir és no tenir que 
“treure i posar fils” en una lògica cablejada (quan es volia canviar alguna funció), sinó 
“programar” conexions virtuals (lògica conmutada) en uns circuits basats en transistors. 

En aquests camp hi ha una falera per millorar el que han preparat altres empreses de 
la competència i tots els fabricants destinen fortes inversións al capítul d’investigació. El 
progrés és ampli i es passa de sistemes petits i locals a gran unitats que descentralitzan els 
seus punts de treball i actuació en àrees de fabricació de varis quilómetres quadrats. A la 
capacitat de resoldre problemes de lògica se li afageix la de fer calcul matemàtic d’una certa 
amplitut i la de poder fer regulació analògica inclosa la possibilitat de alterar-ne els 
paràmetres, la qual cosa no era aconseguible en altres equips. 

No n’hi ha prou: es comencen a normalitzar els protocols de communicació que 
permetran de solapar les funcións dels ordinadors amb les dels PLC’s, i apareixen als anys 
80 les primeres aplicacions “scada” destinades a proporcionar als PLC’s una capacitat de 
diàleg entre les màquines i els homes que comparteixen el control de les fàbriques. L’home 
cada vegada més confia a la màquina aquelles tasques que necesiten més precisió, més 
constància, més repetibilitat, més memòria, millor oportunitat per capacitat de decisió i més 
obertura d’informació. 

Aquestes combinacions comencen a fer la guerra als grans equips de control 
electrònic desenvolupats a l’industria del petroli, on el nombre de llaços de control creix 
exponencialment i les mides dels panells de control convencionals es mesuren per centenars 
de metres dins d’una sola refineria. Quan es canvien pels controls distribuits es 
consegueix posar a l’abast d’una parella d’homes pràcticament el control de mitja refineria, 
quan abans en calien dues dotzenes, i centralitzen en una sola sala el que abans estava 
repartit en 6 ó 7 diferentes que distaven centenars de metres entre elles. Com que els grans 
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controls distribuits havien nascut amb idea de control analògic casi exclusivament, la guerra 
dels PLC’s cada cop més grans i més dotats, i amb preus  entre una quinta i una desena 
part, era una cosa sencilla de guanyar. 

La resposta final ha estat que les definicions de què és un DCS i què és un PLC s’han 
apropat moltíssim i les ofertes al mercat són molt menys diferents ara que abans.
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte es demostrar que es posible programar fàcilmente un PLC per 
controlar els diferents processos d’esterilització d’una empresa farmacèutica de manera que 
es cumpleixin dos objectius: 

- Cost sensiblement inferior a la solució d’un DCS. 

- Possibilitat de que l’usuari en planta pogui realitzar qualsevol procés seqüencial 
d’un procés amb gran facilitat, sense que impliqui reprogramar el PLC quan es 
decideixi un nou procés, un diferent ordre de fases dintre d’un procés, un nombre 
diferent de fases  dins d’un procés i/o uns diferents paràmetres. 

3.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte és l’automatització completa del autoclau d’una empresa 
farmacèutica cumplint els objectius del projecte, així com donar les idees necesàries per a 
poder fer el mateix en automatitzacions de plantes de tamany similar amb processos 
seqüencials. 

Una derivació de l’aplicació en l’autoclau es preveu que tingui lloc en la planta pilot de 
la mateixa empresa, on la utilitzacó afectaria a petits reactors, centrífugues, filtres, 
cambiadors de calor i sistemes de trasvassament. 
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4. Descripció de la planta 

4.1. L’autoclau 

L’autoclau és un recipient d’acer inoxidable de forma cilíndrica, disposat de manera 
horitzontal, d’uns 3.5 metres de llarg per 1.5 metres de diàmetre. Té una tapa frontal des d’on 
es poden colocar a l’interior, mitjançant unes guies, els materials que volem esterilitzar 
(bosses de sang, xeringues, ...), tancant després hermèticament. 

L’autoclau está equipat amb una doble camisa exterior en forma de serpentí, amb el 
seu aïllament tèrmic, per a les funcions d’escalfament i de refredament. També disposa d’un 
dipòsit col·lector d’aigua i de condensats interns, d’un doble sistema de moviment de l’aire 
interior, d’una recirculació d’aigua interior amb dutxes que mullen tot el producte per tal de 
fer-ne una correcta i uniforme distribució de la temperatura interna, i naturalment d’ una sèrie 
d’entrades d’aigües, vapors, aire comprimit i buit, totes controlades per válvules tot-o-res 
d’accionament automatitzat. El vapor i la presió també tenen válvules modulants 
automàtiques. 

Exteriorment, un bescanviador de calor permet refredar  l’aigua de recirculació, cuan 
es desitgi, mitjançant un joc de válvules tot-o res automatitzades, que deixen passar l’aigua 
freda d’una torre de refrigeració cap al circuit primari. 

Com a complement de les mesures obtingudes pels sensors electrònics l’autoclau 
disposa, a peu de màquina, de manòmetre i termòmetres de tipus mecànic amb precisió 
1,5%. 

Degut a que els productes que s’introdueixen a l’autoclau solen ser de valors 
mil·lionaris, està previst que, en cas de incidència, es facin operacions manuals com a 
prevenció del seu deteriorament. Així, totes les vàlvules automàtiques disposen d’ una 
vàlvula manual en sèrie i d’ una altra en paralel. Tant les válvules automàtiques com les dels 
paralels estàn equipades amb FC en posició tancada, i les manuals en sèrie amb FC en 
posició oberta. 

També per raons de seguretat, l’alimentació elèctrica dels equips de control arriba 
des d’un SAI monofàsic a 220 V 50 Hz, en que hi ha encara disponible una capacitat de 
l’ordre de 3 kVA. S’ haurà de tenir en compte no sobrepassar aquesta potència. 
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4.2. Elements de control de l’autoclau 

Per tal de realitzar correctament totes les fases dé les esterilitzacions, l’autoclau 
disposa de elements de control, tal i com es veu a la figura: 

 

Figura 1. Elements de control de l’autoclau 

 

Els elements i les seves funcions són: 

- Ventiladors (MV1 i MV2): Estan a la part superior de l’autoclau i la seva funció és 
homogeneitzar ràpidament, quan calgui, la temperatura interior. 

- Dutxes d’aigua: Estan a la part superior de l’autoclau i són les encarregades de 
enviar l’aigua que es va recirculant a l’interior de l’autoclau de manera 
homogeneitzada. 

- Entrada de vapor (V16: vàlvula tot o res; V6: vàlvula regulada, en funcionament 
quan V16 està tancada): La seva funció és, quan calgui, el calentament de 
l’interior de l’autoclau. Els valors d’entrada del vapor seran 150º C de temperatura 
i 1468 mbar de presió. 
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- Entrada d’aire comprimit (V10: vàlvula tot o res): La seva funció és refredar 
l’interior de l’autoclau. Els valors d’entrada de l’aire seran 35º C de temperatura i 
2000 mbar de presió. 

- Ventament (V7: vàlvula tot o res; V17: vàlvula regulada, en funcionament quan 
V16 està tancada): La seva funció es permetre fer sortir aigua per V1 i deixar 
entrar aire a presió atmosfèrica o bé que surti el que estigui, presuritzat, a 
l’interior. 

- Buit (V18: vàlvula tot o res): La seva funció és fer el buit, quan calgui, a l’interior 
de l’autoclau. Per conseguir-ho es diposa de la bomba de buit B2. 

- Desaiguat (V1: vàlvula tot o res): La seva funció es fer sortir l’aigua. 

- Entrada d’aigua desionitzada (V9: vàlvula tot o res): La seva funció és fer entrar 
aigua desionitzada, necesària per la seva puresa. El valor d’entrada és de 20º C 
de temperatura. 

- Intercambiador: La seva funció és refredar, quan calgui, l’aigua que anem 
recirculant per l’interior de l’autoclau i que circula pel seu circuit primari quan la 
vàlvula V2 està tancada. Per fer-ho, pel circuit secundari fem circular aigua 
provinent d’una torre exterior, a una temperatura de 12º C. 

- Bomba d’aigua (B1): La seva funció és recircular aigua des del fons de l’autoclau 
fins a les dutxes de la part superior. Com ja hem comentat, o bé es recircula 
directament (vàlvula V2 oberta) o bé refredant-la per l’intercambiador (vàlvula V2 
tancada) 

- Bomba d’aigua (B3): La seva funció és portar aigua a elements de l’autoclau 
desde la torre exterior. O bé es porta cap al circuit secundari de l’intercambiador 
(vàlvules V5 oberta i V4 tancada) o bé es porta cap a un circuit que refreda la 
camisa que envolta l’autoclau, per tal de refredar-lo des de la paret exterior 
(vàlvules V5 tancada i V4 oberta). 

4.3. Variables a controlar 

En els processos d’esterilització que han de fer-se dins l’autoclau, els tècnis de 
l’empresa demanen poder actuar en el control de 13 variables. És a dir, el sistema ha de 
permetre que abans de fer qualsevol procés, l’operari pugui donar el valor de consigna que 
consideri convenient a les següents 13 variables: 
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- Nivell d’aigua mínim (Nmin) : Mesurada en tant per cent respeste la capacitat total 
del dipòsit inferior de l’autoclau, indica el nivell d’aigua que l’operari vol que sigui 
considerat com a mínim. 

- Nivell d’aigua mig (Nmig) : Mesurada en tant per cent respecte la capacitat total del 
dipòsit inferior de l’autoclau, indica el nivell d’aigua que l’operari vol que sigui 
considerat com a mig. 

- Presió de refredament (Pref) : Mesurada en mbar, indica la presió a la que ha de 
estar l’interior de l’autoclau durant una fase de refredament, segons el que cregui 
convenient l’operari. 

- Presió de desaiguat (Pdes) : Mesurada en mbar, indica la presió a la que ha de 
estar l’interior de l’autoclau durant una fase de desaiguat, segons el que cregui 
convenient l’operari. 

- Presió de buit (Pbuit) : Mesurada en mbar, indica la presió que l’operari vol que 
sigui considerada com indicadora que s’ha fet el buit dins de l’autoclau. 

- Temperatura final de purga (Tfin) : Mesurada en ºC, indica la temperatura que el 
operari vol que sigui la que indiqui el final d’un procés de purga. 

- Temperatura d’esterilització (Test) : Mesurada en ºC, indica la temperatura que el 
operari vol que sigui la que existeixi en l’interior de l’autoclau mentre es produeixi 
una esterilització. 

- Temperatura de refredament d’aigua (Taigua) : Mesurada en ºC, indica la 
temperatura que l’operari vol que tingui l’aigua de l’interior de l’autoclau després 
d’un procés consistent en refredar-la. 

- Temperatura de refredament d’aire (Taire) : Mesurada en ºC, indica la temperatura 
que l’operari vol que tingui l’aire de l’interior de l’autoclau després d’un procés 
consistent en refredar-lo. 

- Temps (duració) de calentament (Dcal) : Mesurat en segons, indica la duració que 
l’operari vol que tingui la fase de calentament dins d’un procés. 

- Temps (duració) de esterilització (Dest) : Mesurat en segons, indica la duració que 
l’operari vol que tingui la fase de esterilització dins d’un procés. 
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- Temps (duració) de refredament (Dref) : Mesurat en segons, indica la duració que 
l’operari vol que tingui la fase de refredament dins d’un procés. 

- Temps (duració) de assecat (Dsec) : Mesurada en segons, indica el temps que 
l’operari vol que duri la fase d’assecat d’un producte. 

La figura següent representa un exemple de sinòptic amb les 13 variables indicades, 
on l’operari pot veure els valors de consigna actuals i, en cas que vulgui, cambiar-los. 

 

Figura 2. Paràmetres a decidir per l’operari 

   

4.4. Fases dels processos d’esterilització 

Un cop descrits els elements i variables de control que necesitava l’autoclau, es va 
passar a consultar als operaris quines eren les fases “típiques” en les que es podia dividir un 
procés d’esterilització, fos quin fos l’element a esterilitzar. 

En aquest estudi, se’ls va demanar que no pensessin en l’ordre de les fases (que pot 
variar per procesos diferents) ni en el fet que hi hagués alguna fase que intervingui en algun 
procés i no en els altres. És a dir, demanavem totes les fases “posibles” que podien haver, 
considerant una fase posible si almenys existia en un procés concret. 

Van dividir-ho en un total de 6 fases diferents: 

- Fase d’entrada d’aigua 
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- Fase de purga 

- Fase de calentament 

- Fase de temporització 

- Fase de refredament 

- Fase final 

 

Com hem comentat, en un procés en concret pot ser que no calgui que el 
producte passi per les 6 fases. A més, passi pel nombre de fases que passi, potser que 
sigui necesari que ho faci en un ordre concret que no té que ser el enumerat. Per exemple, 
pot ser que hi hagi un producte que per la seva correcta esterilització ha de passar per 4 
fases i exactament en el següent ordre: entrada d’aigua, refredament, calentament i purga. 

La solució proposta a l’empresa ha de contemplar, per tant, que l’operari pugui 
decidir, en qualsevol moment i de manera còmoda i ràpida, quantes fases necesita 
l’esterilització d’un producte i en quin ordre vol que es produeixin. 

Un cop trobades i separades les fases en les que podem dividir un procés, calia 
distinguir-les, ja que, per exemple, no té la mateixa necesitat de refredament un produte quan 
s’està esterilitzant que un altre. Així, es va consultar altre cop als operaris, que van introduir 
les següents distincions: 

 

- Diferents fases d’entrada d’aigua 

+ Entrada d’aigua (1) : Entrada d’aigua fins al nivell mínim Nmin 

+ Entrada d’aigua (2) : Entrada d’aigua fins al nivell mig Nmig 

- Diferents fases de purga 

+ Purga (1) : Entrada de vapor, obrim purga d’aire durant 15 segons, obrim pruga 
de condensats. Quan T2 > 99 ºC, arranca ventilador MV1 i quan T1 > Tfin 
(temperatura final de purga) es tanca tot. 

+ Purga (2) : Igual que l’anterior, però utilitzant els dos ventiladors MV1 i MV2 
alhora. 
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+ Purga (3) : Igual que l’anterior, però utilitzant els ventiladors alternativament 30 
segons cadascun enlloc dels 2 alhora. 

- Diferents fases de calentament 

+ Calentament (1) : Entrada de vapor, arranquem MV1, apertura de condensats. 
La temperatura puja fins arrivar a (Test – 10) º C. Es modula V6 fins arrivar a Test i 
es manten la Test durant un interval equivalent a Dcal. 

+ Calentament (2) : Igual que l’anterior, però utilitzant els dos ventiladors MV1 i 
MV2 alhora. 

+ Calentament (3) : Igual que Calentament (1) però mentre es modula V6 
arranquem també les dutxes (B1 + V2 + V3) fins aconseguir Test 

- Diferents fases de temporització 

+ Temporització (1) : Funcionament del ventilador MV1, modulació de V6 i 
apertura de condensats. Mantenir Test durant el període equivalent Dest. 

+ Temporització (2) : Igual que en el cas anterior, però amb els dos ventiladors. 

+ Temporització (3) : Igual que en Temporització (1), però fent funcionar també 
les dutxes fins aconseguir Test. 

+ Temporització (4) : Igual que en Temporització (2), però fent funcionar també 
les dutxes fins aconseguir Test.  

- Diferents fases de refredament 

+ Refredament (1) : Es refreda amb les dutxes fins aconseguir la temperatura de 
refredament de l’aigua Taigua i es manten la temperatura durant Dref. 

+ Refredament (2) : Es refreda amb la camisa fins que la temperatura a l’interior 
de l’autoclau és el promig entre Test i Taigua. Es para la circulació a la camisa, es 
manten la temperatura durant Dref i s’obren les dutxes, fins que la temperatura a 
l’interior és inferior a Tref. 

+ Refredament (3) : Es refreda amb aire comprimit fins aconseguir Taire i es 
manten la temperatura durant Dref. 

+ Refredament (4) : Es refreda amb aire comprimit fins aconseguir Taire, es 
continua refredant amb la camisa fins aconseguir la temperatura promig entre 
Taire i Taigua. Finalment, s’acaba refredant amb dutxes fins aconseguir Taigua. 



Pág. 20  Memoria 

 

+ Refredament (5) : Es refreda amb aire comprimit fins aconseguir Taire. Es 
continua refredant amb dutxes fins aconseguir Taigua. 

+ Refredament (6) : Es refreda amb aire comprimit fins aconseguir la temperatura 
promig entre Test i Taire. Es manten la temperatura durant Dref, obrint a continuació 
les dutxes fins aconseguir Taigua.  

- Diferents fases finals 

+ Final (1) : Es refreda amb dutxes i camisa, i posta en marxa dels ventiladors 
MV1 i MV2, fins aconseguir que la temperatura de l’interior sigui Taigua i la presió 
sigui Pdes. Buidem (V7 + V1) fins aconseguir que el nivell sigui del 2%. 

+ Final (2) : Es refreda amb dutxes i aire comprimit (V10 + V17), i posta en marxa 
del ventilador MV1, fins aconseguir que la temperatura de l’interior sigui Taigua i la 
presió sigui Pdes. Es tanquen dutxes i aire comprimit, i es manten durant Dsec. 
Buidem (V7 + V1) fins aconseguir que el nivell sigui del 2%. 

+ Final (3) : Es refreda amb camisa, i posta en marxa dels ventiladors MV1 i 
MV2, fins aconseguir que la temperatura de l’interior sigui Taigua i la presió sigui 
Pdes. Buidem (V7 + V1) fins aconseguir que el nivell sigui del 2%. 

+ Final (4) : Es refreda amb dutxes i camisa, fins aconseguir que la temperatura 
de l’interior sigui Taigua i la presió sigui Pdes. Es fa el buit amb B2 i V8 fins 
aconseguir Pbuit. Es neutralitza el buit fins recuperar Pdes i buidem (V7 + V1) fins 
aconseguir que el nivell sigui del 2%. 

+ Final (5) : Es refreda amb dutxes i aire comprimit, i posta en marxa del 
ventilador MV1, fins aconseguir que la temperatura de l’interior sigui Taigua i la 
presió sigui Pdes. Es tanca dutxes i aire comprimit, mantenint-se les condicions 
durant Dsec. Es fa el buit amb B2 i V8 fins aconseguir Pbuit. Es neutralitza el buit 
fins recuperar Pdes i buidem (V7 + V1) fins aconseguir que el nivell sigui del 2%. 

+ Final (6) : Es refreda amb camisa i posta en marxa dels ventiladors MV1 i MV2, 
fins aconseguir que la temperatura de l’interior sigui Taigua i la presió sigui Pdes. Es 
fa el buit amb B2 i V8 fins aconseguir Pbuit. Es neutralitza el buit fins recuperar 
Pdes i buidem (V7 + V1) fins aconseguir que el nivell sigui del 2%. 
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4.5. Alarmes i seguretat. 

L’autoclau ha de tenir unes certes condicions de seguretat per tal d’evitar riscs a les 
persones, als productes i al propi equipament, per exemple, que l’operari intenti obrir-lo quan 
les condicions de l’interior no ho recomanen. Són les condicions de bloqueig: 

- Quan la temperatura de l’interior sigui superior a 30º C. 

- Quan l’autoclau està realitzant un procés d’esterilització. 

- Quan la presió a l’interior sigui superior a 1060 mbar absoluts o inferior a 1000 
mbar absoluts. 

En qualsevol d’aquestes condicions el sistema no ha de permetre l’obertura de la 
porta de l’autoclau. 

A més, s’ha de preveure les següents alarmes, en cas de qualsevol anomalia: 

- Alarma de portes obertes durant una operació. 

- Alarma d’alta temperatura. 

- Alarma d’alta presió. 

- Mal funcionament de la CPU o pèrdua de comunicació amb el PC. 

- Falta de presió d’aire. 

- Falta de presió d’aigua. 

- Pèrdua de comunicació entre CPU i l’autoclau. 

- Alarma de ampolla o bossa trencada. 

- Alarma de mal funcionament de sondes de temperatura. 

- Alarma de mal funcionament de sondes de presió. 

- Alarma de mal funcionament de bombes. 

- Alarma de mal funcionament de ventiladors. 

- Alarma d’obertura d’una válvula manual en paralel o de tancament d’una en sèrie. 
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- Alarma de mal funcionament d’ una válvula automàtica o del seu FC. 

 

4.6. Exemples de funcionament. 

Un cop analitzat el funcionament desitjat de l’autoclau, anem a veure exemples de 
funcionament real, que hem de programar. 

 

Exemple 1: Esterilització de xeringues 

Per l’esterilització de xeringues, els operaris i tècnics de qualitat del producte 
han arrivat a la conclusió que el procés òptim es aquell que executa, en el 
següent ordre, les fases de: Entrada d’aigua (1), Calentament (2), 
Refredament (5), Temporització (2) i Final (5).  

No obstant, buscant sempre la qualitat màxima del producte, estan en 
processos de prova per si fos convenient canviar la fase de Temporització 
(2) per la de Temporització (1) i, alhora, executar-la just abans de la fase de 
Refredament (5). 

 

Exemple 2: Esterilització de bosses de sang. 

Per l’esterilització de bosses de sang, els operaris i tècnics de qualitat del 
producte han arrivat a la conclusió que el procés òptim es aquell que 
executa, en el següent ordre, les fases de: Entrada d’aigua (2), Calentament 
(2), Purga (3), Temporització (4) i Final (1).  

En canvi, per a certes partides destinades a ONG que les distribueixen a 
països necessitats, les condicions de transport aconsellen canviar la fase de 
Purga (3) i Temporització (4) per les de Purga (2) i Temporització (3), 
aconseguint una data de caducitat  més llunyana. 
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5. Estudi de posibles alternatives 

Analitzant el problema, es presenten 2 possibles solucions tenint en compte 
exclusivament els aspectes tècnics: utilitzar un DCS o bé utilitzar un PLC amb un programa 
SCADA. Estudiarem els avantatges i inconvenients de cadascun d’ells, per decidir finalment 
la proposta que es farà a l’empresa. 

 

5.1. Comparativa tècnica 

5.1.1. Opció A: DCS 

Tal i com s’ha explicat en el capítol 4, la evolució de l’automatització ha estat molt 
gran en els últims anys i s’ha arrivat a un “producte estrella” com és el DCS. Aquest sistema 
té, en un mateix producte, les parts de programació, control i visualització per a plantes de 
gran tamany que requereixen automatització. 

Està disenyat per a poder reunir un nombre important d’ equips de control en una 
xarxa on poden transmetre informació d’ uns als altres, i compartir-la amb d’ altres unitats 
destinades básicament a MMI. Tant els equips com les xarxes, però sobretot les últimes, 
normalment de FO, fan servir sistemes redundants, ja que la falla d’ un element podria 
deixar sense control una gran àrea. 

Solen disposar també d’ una unitat per als treballs d’ enginyeria, conectada a la 
xarxa, i amb possibilitat d’accedir al canvi de les programacións o revisions dels equips 
de control i de MMI. 

La capacitat de memoria RAM de les unitats de control sols ser sempre superior a 
1 Mb (i pot arribar fins a 16 Mb) el que permet portar el control de plantes de fabricació 
bastant grans. 

La programació dels DCS fa servir llenguatge d’alt nivell, per a facilitar-ne l’ 
aplicació, però que posteriorment es compila i pasa a ocupar la memoria de les unitats en 
codi màquina, aprofitant-ne més els recursos disponibles. A diferència de lo que pasa en 
un PLC, al preparar el programa en un DCS es fa simultàneament la part de l’ equip de 
control i de la unitat de MMI, el que representa estalvi de temps i la seguretat de que no hi 
ha errors de definició i d’ us de les varibles utilitzades. 
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A més de la molt variada biblioteca bàsica de funcions de control, s’han disenyat per 
a aquests sistemes moltes ampliacions de SW que van dirigides a la “organització” de la 
producció, i al traspàs de dades amb els equips de gestió de l’ empresa. 

 

Figura 3. Exemple de DCS: El PCS-7 de Siemens 

 

En el nostre cas, permetria fer seqüencies de fases ja programades en el ordre 
que volem en cada moment (és a dir, en temps real) i saltant-se fases o no incluir-les si així 
ho desitja l’operari. 

Per tant, no hi hauria cap problema a programar, ràpidament, les fases explicades 
anteriorment, desde Entrada d’aigua (1) fins a Final (6), i que en temps real l’operari decidis 
quines utilitzar i en quin ordre. 

La forma més simple de DCS és la que consta d’ un equip de control i d’ una unitat 
MMI, que a la vegada fa les funcions d’ unitat d’ enginyeria. Ambdues es conecten sense 
xarxa, en format PtP. Serà la opció A del nostre projecte, ja que no és suficientment gran 
com per fer servir un sistema més complex. 

És, sens dubte, la millor solució des del punt de vista tècnic. 



SOFTWARE EVOLUCIONAT PER A PROCESSOS ...  Pág. 25 

 

 

5.1.2. Opció B: PLC + SCADA 

Per la seva part, l’opció del PLC i SCADA presenta, a priori, alguns problemes. Per 
començar, són 2 productes independents, que cal comprar per separat i que resultin ser 
compatibles. Després, cal interconectar-los sense problemes i asegurar-se que funcionin 
perfectament com un “tot”. 

 

Figura 4. Exemple de PLC: El S7-300 de Siemens. 

 

Però després cal considerar també la programació. Un PLC no té tantes opcions de 
programació desarrollades com en un DCS i per tal de poder programar, per exemple, les 
esterilitzacions de xeringues i de bosses de sang, no hi hauria problema en fer-ho com un 
procés complet.  

Però fer-ho de manera que es pugui canviar una fase, afegir-li una altra o canviar 
l’ordre, exigirà moltes línies de codi i hores de programador qualificat, degut a la complexitat 
de l’objectiu. 
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Per a que pugui ser una opció a considerar dins del nostre projecte cal suplir les 
diferències amb un DCS a base de programació, orientada a que un operador pugui 
determinar de forma sencilla, desde el PC de MMI, la quantitat i ordre de les seqüències a 
dur a terme en l’ autoclau. 

Per tant, des del punt de vista tècnic no es comparable a un DCS però hem d’ 
aprofitar la imaginació i el que ens deixa fer un SCADA per a resoldre la manque unicial de 
programació. 

Es van observar les possibilitat de les funcions de preparació de dades del Scada: es 
va veure que és possible de preparar camps interactius que poden enviar un valor fixe 
predeterminat a un punt de memòria del PLC. Així, per exemple, un camp per a seleccionar 
la seqüència 8, podem carregarlo amb el valor 8, i quan el punxem enviarà aquest valor al 
punt de memòria de definició de seqüencia a seleccionar. 

En el PLC prepararem un mòdul de funció que pugui memoritzar fins a 6 valors de 
selecció de seqüencies, amb un comptador que va del 1 al 6. Al rebre’s un senyal de 
selecció de seqüencia, memoritzem el valor arribat i l’aparellem amb el número que marca el 
comptador. A continuació incrementem el comtador, i així fins que el operador acaba la 
selecció i ens dona l’ ordre de “començar l’ operació”. Uns filtres impedeixen que després de 
la selecció de la seqüencia d’ un grup s’ en pugui triar un altra del mateix grup. Un cop 
començada una operació ja no es pot canviar la memorització. 

Aleshores, en un altre mòdul de funció, programem i posem en marxa un altre 
comptador, que anirà desde 1 fins el nombre de seqüencies sol·licitades, que correspon a la 
execució de les diferents fases. El valor d’ aquest comptador ens permet veure en les 
memories quina seqüencia ha estat seleccionada en aquesta fase. Cada seqüencia té en el 
programa un mòdul de funció específic, amb totes les maniobres i càlculs necessaris per dur-
la a terme, i poder determinar la seva finalització. Sols hem de cridar en el programa el mòdul 
de funció corresponent i, un cop s’ acabi, fer que el comptador de fases s’ incrementi i dongui 
lloc a la fase següent. 

Així, fins a completar totes les fases seleccionades. 

Naturalment, caldrà tenir en compte les possibles alarmes qu’es presentin en el 
decurs de l’ operació,  que tenen que aturar el programa fins que hi intervingui l’ operari. 



SOFTWARE EVOLUCIONAT PER A PROCESSOS ...  Pág. 27 

 

5.2. Comparativa de pressupost. 

5.2.1. Opció A: DCS 

En el pressupost següent s’observa la gran inversió que requereix el DCS (25.550€), 
així com el que costen les llicencies de SW que permeten la programació flexible (llicències 
Batch, 4050€). En canvi, i a diferència de l’altre opció, no es requereix cap tipus de SW o 
cables per conexió entre CPU, SCADA, etc..., al estar tot incluit en el mateix produxte. 

Tant en l’opció A com a la B no es valoraran ni els sensors, ni els mòduls d’entrada -
sortida, ni els seus conexionats, ja que son existents i compatibles amb cadascuna 
d’aquestes propostes. 

Els preus s’han obtingut de la casa Siemens, per ser qui suministra regularment els 
productes a la empresa farmacèutica. 

 

+ Exclusiu del projecte: 

   1 DCS Siemens PCS-7 

 (Incluint PCS-7 Compact, estació ET-200M i cables) .................. 25.550 € 

 Llicències Batch Flexible ........................................................   4.050 € 

 Temps del programador (a 45,- Eur/h) 180 hores en total .......   8.100 €  

 Instalació (incluint cabinet) .........................................................   6.300 € 

 Verificació i posta en marxa (90 hores) ................................   4.050 € 

     TOTAL: ................................ 48.050 € 

 

+ No exclusiu del projecte, ja que es comparteix amb d’ altres aplicacions 

 Documentació  .........................................................................  9.350 € 
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5.2.2. Opció B: PLC + SCADA 

En canvi, per aquesta opció s’observa la diferència de preu dels elements principals 
respecte al DCS (uns 5.000€ enlloc dels 25.550€) encara que, tal i com esperàvem, seran 
necesàries més hores de programador (240 enlloc de 180, un 33% més). 

Els preus s’han obtingut de la casa Siemens, per ser qui subministra regularment els 
productes a la empresa farmacèutica. 

 

+ Exclusiu del projecte: 

   1 PLC Siemens Simatic S7-300: 

(Incluint CPU, FA, placa base, modul de comunicació i cables) ......    2.020 € 

 Llicència Scada Siemens CMINT ...............................................    1.850 € 

 PC de visualització ........................................................................   1.180 € 

 Temps del programador (a 45,- Eur/h): 

  PLC (160 hores) + Scada (80 hores) ...................................  10.800 €  

 Instalació, incluint cabinet: ............................................................   4.700 € 

 Verificacions i posta en marxa (100 hores): ...................................    4.500 € 

     TOTAL:  ............................................  25.050 € 

 

+ No exclusiu del projecte, ja que es comparteix amb d’ altres aplicacions: 

 PC de programació (util a més efectes) ...............................    1.180 € 

 SW de programació, documentació i PC-Adapter   ........................    2.290 € 

 Unitat de simulació de probes .........................................................         210 € 
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Es veu clarament la diferència de pressupost a favor d’aquesta opció (25.050€ enlloc 
de 48.050€). Sembla clar aleshores que podríem pensar en utilitzar la opció B per la planta 
farmacèutica. 

Però cal pensar també en futures ampliacions de la planta i en la recuperació de la 
inversió. Si ampliem la planta, no seria més problemàtica una opció que l’altra? Si les dues 
inversions es poden recuperar en el mateix temps, no preferiria l’empresa tenir un sistema 
distribuit? 

 

5.2.3. Futures ampliacions i recuperació de la inversió 

No es contempla de moment la necessitat d’ una ampliació de seqüències d’un autoclau. 
És a dir, els processos estan bastant estudiats i no es considera afegir altres, així com no es 
considera un augment d’elements de control, alarmes, motors i/o senyals al mando de 
control. 

En canvi, si és posible que s’augmenti, a terme mig, l’ ampliació dels equips amb un 
segon o tercer autoclau. El segon està situat aproximadament a 150 metres, el que 
determina que els operadors estiguin en sales de control diferents i que degut a que fan 
altres tasques a la planta no poden unificarse i fe servir un sol equip pels dos autoclaus. El 
tercer encara és inexistent. En aquest cas, la opció B accepta una descentralització molt 
menys costosa que la versió A, degut a que els sistemes de visualització de la primera, 
basats en PC’s normals i llicències senzilles, tenen un cost molt baix, al contrari que les 
unitats del DCS 

En el cas del PLC+SCADA els preus comparats de fer servir una sola CPU amb les 
interfases de conexió a mòduls d’ entrada-sortida i al PC de MMI son molt iguals que 
duplicar el sistema pel segon autoclau. De fet el programa de PLC i MMI serien idèntics i 
aquesta fórmula donaria automàticament la seguretat de que al fallar un sistema no deixa 
penjats amdós autoclaus. 

Del valor de 25.050 € del primer autoclau passariem a 14.250 € pel segon, ja que no 
cal incloure els 10.800 € de la programació, o sigui un total de 39.300 € pels dos. 

Ara presentem les valoracions tal com haurien de ser en cas de que el DCS tinguès 
que tenir capacitat d’ ampliació per a un segon o més autoclaus: 

S’ ha de fer servir inicialment un PCS-7 que suporti la conexió de dos unitats MMI, una 
de les quals seria també d’ enginyeria, i ha preparar-se la xarxa Profibus de interconexió. El 
valor d’ aquesta partida passa a 42.930 €, en lloc del 25.550 € d’ abans. 
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Les llicències Batch Flexible han de ser dues i passem a 8.100 € enlloc de 4.050 €. 
D’altra banda, l’increment del temps del programador seria d’unes 20 hores, que representen 
un cost de 900 € per sobre dels anteriors 8.100 €. 

La instalació i la verificació i posta en marxa es doblen i costaran uns altres 6.300 €, i 
4.050 € més que abans, arribant a un total de 80.730€. 

No hi ha variacions en les parts no exclusives pel projecte en els dos cassos. 

 

5.2.4. Recuperació de la inversió 

En quan a la recuperació de la inversió, es pensa calcular sense tenir en compte, ja 
que és de difícil quantificació, els guanys en millora de qualitat deguts a l’inferior nombre de 
material deteriorat en operacions manual errades, encara que ha estat un dels punts decisius 
per a proposar l’automatització flexible. 

El nombre d’operacions que pot realitzar l’autoclau no incrementa gaire, ja que els temps 
morts entre operacions amb producte del mateix tipus, serà pràcticament igual que abans. 
On sí que hi ha un gran estalvi és en el cas de canviar d’un producte a un altre. Així com fins 
ara es procurava no fer-ho habitualment, i la producció tenia que amagatzemar-se per a 
reunir un mínim aconsellable de 5 ó 6 operacions seguides d’autoclau, un cop establerta la 
flexibilitat d’operació es passaran els productes tal com vagin arribant de les cadenes de 
fabricació. 

Un altre factor decisiu és l’estalvi de mà d’obra, ja que un operari semi-qualificat pot 
dedicar-se a preparar els productes de les properes operacions mentre el sistema està sent 
vigilat i controlat per la màquina, i fer altres operacions. El mateix operari introdueix les dades 
quan cal començar l’ operació següent. El factor d’ estalvi de mà d’ obra es valora en un 35% 

Com que és tracta d’una fàbrica de procés discontinu, el valor de mà d’ obra és d’un torn 
de 8 hores per dia, sense comptar dissabtes ni festius, i representa unes 1710 hores/any per 
torn. El cost de l’operari és de 23 euros/hora, incluint salari i gastos. El nombre d’ hores 
estalviades per any és de 598,5 i el cost anual estalviat, per tant, de 13.765, 50 euros. 

D’altra banda, la financiació de la compra de l’equip i gastos s’ aconsegueix a un interés 
de 7,35% anual i es compta en aprofitar la deducció com a bens d’equipament informátics d’ 
un 10% de la inversió, que representará un estalvi sobre l’impost de societats d’un 3,5% 
només pel primer any. 
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Amb aquestes dades, la recuperació de la inversió per les dues opcions es pot calcular 
com: 

53.4
735.0*480505,13765
)035.01(48050

=
−

−⋅
=AT  anys 

03.2
735.0*250505,13765
)035.01(25050

=
−

−⋅
=BT  anys 

Els càlculs pel cas de l’ampliació a un segon autoclau son una mica menys favorables 
a l’opció A i més a l’opció B. 

Degut a que les normes de la Companyia aconsellen bàsicament les inversions 
recuperables en periodes inferiors als 3 anys, seria dificil aconseguir l’ aprobació de l’opció A. 

5.3. Decisió 

Per les conclusions que s’han exposat als apartats 5.1 i 5.2, es considera doncs que la 
solució que s’ha de proposar a l’empresa és la que hem anomenat B consistent en un PLC i 
una llicència SCADA, enlloc de la que, a priori, semblava millor solució, la d’un DCS. 
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6. Solució adoptada 

6.1. Elements de la solució 

La solució proposada consta dels següents elements: 

- PLC Simatic S7-300: Consta de una CPU-315 amb 64KB de memòria, font 
d’alimentació, mòdul de comunicació RS-232 i protocol 3964-R (per conectar amb 
el PC de visualització o supervisió) i un mòdul de senyals d’entrades i sortides de 
simulació model SM374. 

- PC de supervisió, amb llicència Scada “CMI-NT de Siemens Controlmatic 
v.4.1.6”. 

- PC de programació, amb llicència de programació “Siemens Simatic Step 7”. 

 

Figua 5. Solució adoptada: Elements i connexionat 
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6.2. Programació de l’equip  

El PLC es va programar amb el SW de Siemens Simatic-Step 7, que funciona a base 
de funcions. En la programació van intervenir: 

- Funcions fixes de qualsevol programa: OB1 (funció que es va cridant 
indefinidament desde que es comença el programa fins que s’apaga. És el 
programa principal i des d’ell es criden la resta de funcions) i OB100 (funció que 
es crida només un cop, al iniciar el programa, i que normalment és utilitzada per 
inicialitzar variables). 

- Funcions ja programades per Siemens: S’encarreguen del problema de les 
comuncacions amb el PLC, reserva de memòria, etc. No tenen res que veure 
amb el programador, però deuen ser conegudes per ell per utilitzar-les quan 
calgui per llegir/escriure dades al PLC. No es té accés al codi, ja que és propietat 
intelectual de Siemens. En aquest projecte són FC21, FC22, DB21, DB22, DB40, 
DB41, DB42, DB43, VAT1, FB7, FB8, SFC58 i SFC59. 

- Funcions programades per aquest projecte (a més de OB1 i OB100): FC11 
(simula les variables i la seva variació, com en condicions reals), FC30 (Selecció i 
borrat de seqüències), FC31 (búsqueda i crida de seqüències) i FC41 / .../ FC64 
(cada una de les 24 seqüències simples a programar). 

 

Tal i com s’acaba d’explicar, dins de la propia programació del PLC si ha afegit un 
conjunt de funcions lògiques i càlculs numèrics que permeten la visualització del 
funcionament de l’autoclau, simulant en temps real la operativitat de cada vàlvula, cada 
bomba i cada ventilador en els moments adients de cadascuna de les fases solicitades, així 
com la variació d’aquelles variables que quedarien modificades per l’efecte del vapor, aigua 
freda, aire comprimit, buit, etc., aportats al sistema al maniobrar les dites vàlvules i bombes, i 
fins per una certa merma calòrica del sistema. 

La funció OB1 és el programa principal i, com hem comentat, es va cridant 
cíclicament mentre el PLC està en funcionament. Evidentment, en ella ha de aperèixer 
alguna funció que es comuniqui amb el PLC en ambdues direccions i, a més, es comuniqui 
amb el SCADA, per recollir indicacions de l’operari i per actualitzar les dades ques es 
mostren en els sinòptics. 

En el mostre cas, si el botó “Iniciar” està actiu (l’operari l’ha activat i no ha parat 
encara), no permetem que es seleccioni ninguna seqüència. De qualsevol manera, el que si 
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es farà serà cridar les seqüències escollides, encara que dintre de cada una de les 
funciones, només s’executarà si realment hi ha alguna escollida, l’operari ha donat la ordre 
de ”Iniciar” i no hi ha cap alarma severa activada. 

 

Cridem a FC11:
Simulació variables

Cridem a FC31:
Buscar i cridar seqüències

Cridem a FC21 i FC22:
Comunicació amb PLC

Generem impulsos de 1",
5" y 10", per utilitzarlos

posteriorment

Cridem a FC30:
Selecció i esborrat

de seqüències

NO

SI

¿ Botó "Iniciar"
actiu? 

Lectura de dades
prov inents del SCADA

DIAGRAMA DE FLUX

DE LA FUNCIÓ OB1

 

 

Per tal de provar la bondat del programa i fer simulacions (per exemple, per visita del 
client), la funció FC11 simula el comportament de les variables de temperatura, nivell, presió, 
.. com si estiguessin pasant certes condicions reals a la planta. Per exemple, s’ha programat 
que si les vàlvules V9 i V7 estan obertes (entrada de aigua desionitzada), el nivell pujaria un 
1% cada segon mentre que si són V1 i V7 les que estan obertes (sortida d’aigua), el nivell 
baixaria un 1% cada segon. 

A més, s’imposa un límit superior d’un 99% i un inferior del 1%. La importància 
d’haver generat un impuls de 1” en el OB1 es pot veure en aquest exemple. Podem veure en 
el diagrama de flux següent una petita part de la programació de FC11, precisament la que 
controla les dues condicions del nivell N1 abans comentades. En realitat, s’han programat 
moltes més, que poden veure’s en l’annex B. 
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N1 : =  N1 +  1

NO

SI

¿  V9 oberta i
V7 oberta i
im puls 1"?  

¿N iv ell N1> 99% ?

N1 : =  99 %

INICI

N1 : =  N1 - 1

¿  V1 oberta i
V7 oberta i
im puls 1"?  

N1 : =  0 %

¿N iv ell N1<  0% ?

   ...

F INAL

NO

NO

NO

SI

S I

S I

 

 

La funció FC30 permet la selecció, per part de l’usuari, de les seqüències a realitzar i 
de l’ordre en les que es volen fer. Es guarden en memòria perquè estiguin a punt en el 
moment de “Iniciar”. Es poden esborrar mitjançant el camp interactiu corresponent, sempre 
que la operació no estigui ja començada i encara no finalitzada. 

Degut a la simetria entre els sis grups de seqüències existents (Entrada d’aigua, 
Purga, ..., Final), en el diagrama de flux següent només s’ha indicat la part del programa per 
un d’ells. En l’annex B està detallat el programa complet. 
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En primer lloc, es necesari que el botó “Iniciar” no estigui actiu. En aquest cas, si 
abans no s’ha escollit cap seqüència del grup 1 i l’operari escull (amb el botó del ratolí en el 
camp interactiu del sinòptic “Seqüències”) una seqüència, el programa recorda el número de 
seqüència i l’ordre en que va, a més d’augmentar en 1 el nombre de seqüències escollides 
fins aleshores. 

NO

SI

Guardem la seqüència
del grup 1 escollida i el

seu ordre, recordem
que el grup 1 ja està escollit
i augmentem el contadorde

seqüències a realitzar

INICI

    ...

FINAL

¿ Botó "Iniciar"
actiu? 

¿Grup 1 ja
escollit? 

¿Seqüència
del grup 1
escollida? 

¿Botó "Borrar
selecció" actiu? 

NO

NOSI

SI

¿ Botó "Iniciar"
actiu? 

Esborrem de memòria
seleccions i ordres.

Posem a 0 el contador
de seqüències a realitzar.

Cap grup escollit.

SI SI

NO NO

 

La funció FC31 és la que busca en memòria les seqüències a realitzar, l’ordre en les 
que s’han de realitzar i quines són les que ja s’han fet. Només s’executa la que toca en 
aquell moment si el botó “Iniciar” està actiu. 
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Degut a la simetria entre els sis grups de seqüències existents (Entrada d’aigua, 
Purga, ..., Final), en el diagrama de flux següent només s’ha indicat la part del programa per 
un d’ells. En l’annex B està detallat el programa complet. 

N O

SI

IN IC I

F IN AL

¿  Botó "Inic iar"
actiu? 

S I

S I

¿Contador
 =ordre 
grup 1?

Busca en m em òria
el núm ero de

seqüència escollida
del grup 1 i

guarda-la a AUX

¿Contador
 =ordre 
grup 6?

Busca en m em òria
el núm ero de

seqüència escollida
del grup 6 i

guarda-la a AUX

(AU X pot pendre
aquí e ls v alors 

1,2 ó 3)

(AU X pot pendre
aquí e ls v alors 
19,20, ..., 24)

   ...

¿Valor de AUX?

Cridem  a FC41 Cridem  a FC42 Cridem  a FC64.........

AU X =  1
AUX =  2

AUX =  24º

 

La resta de funcions, FC41, FC42, ..., FC64 és la simple programació de cada una de 
les seqüències “simples” en les que vem dividir el problema original. Cada una d’elles és una 
relació lineal d’instruccions per la CPU sense cap misteri, per les que s’obvia aquí qualsevol 
comentari. Pot veure’s el codi complet de cadascuna d’elles en el annex B. 

I així és com finalment, a base de programació senzilla, però de molt baix nivell 
(llengutage de CPU) aconseguim que un PLC preparat per processos lineals es converteixi 
en un aparell capaç de realitzar qualsevol seqüència dintre de les possibilitats descrites. 
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Es completa doncs la part tècnica del programa i s’estalvia una important inversió de 
diners que hagués calgut per evitar-se aquesta part i comprar un DCS. 

Tal com exigeixen les bones normes, de tota la programació se’n faran dues còpies 
de back-up per a l’ empresa i un altra pel propi programador. 

 

6.3. Visualització de la solució 

Pel control de la planta amb el SCADA, es va considerar suficient amb 3 pantalles o 
sinòptics. 

En el primer, anomenat “Diagrama”, hi ha una visió general de l’autoclau, amb totes 
les mesures de temperatures, nivells i presións interesants, així com la indicació de 
funcionament de motors, vàlvules i ventiladors, entre altres. Ho veiem en la següent figura: 

 

Figura 6. Pantalla de control de l’autoclau 

 

Des d’aquest sinòptic es pot accedir fàcilment als altres dos punxant en el botó 
corresponent de la figura, anomenats en el gràfic “Seqüències” i “Paràmetres”. 
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En el següent sinòptic, “Seqüències”, és on l’operari decideix la seqüència que vol 
realitzar, escollint les fases i l’ordre d’execució. Els botons de “Iniciar” i “Finalitzar” permeten 
iniciar i parar una seqüència i es pot anar controlant en tot moment la fase que s’està 
executant actualment. També es permet accedir ràpidament als altres 2 sinòptics. 

En l’últim sinòptic, “Paràmetres”, hi ha una llista de les 13 variables (consignes) que 
l’operari pot cambiar a voluntat, ja explicades en l’apartat 4.3. Des d’aquesta pantalla es pot 
accedir ràpidament a la del sinòptic “Diagrama”. 

Els sinòptic “Paràmetres” és el mateix que el mostrat en la figura 2, mentre que el de 
“Seqüències” el podem veure en el següent gràfic: 

 

Figura 7. Sinòptic “Seqüències” 

 

A l’annex A està un manual de usuari on s’explica, a nivell d’operari, com fer 
funcionar correctament la solució proposada. 
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Conclusions 

S’ha estudiat la opció d’un PLC + Scada per un projecte d’automatització d’una 
empresa farmacèutica que volia esterilitzar els seus productes de manera efectiva. S’ha 
comprobat que no és necesari la instalació d’un DCS. 

S’espera estalviar-se un 35% de temps de mà d’obra i guanyar en qualitat final del 
producte, de manera que es recupera la inversió dintre dels 3 anys que demanen le normes 
internes de la companyia. 

Un cop guanyat el concurs, s’ha programat efectivament el PLC + SCADA i s’han 
efectuat les proves necesàries en un equip de simulació, comprobant la bondat de la solució. 

La alternativa del DCS hagués estat efectiva des del punt de vista tècnic però no 
hagués estat viable per la empresa. Ara, s’espera ampliar el projecte amb un ó dos autoclaus 
més. 
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Agraïments 

Per a dur a terme aquest projecte s’ha comptat amb la col·laboració de l'empresa 
Siemens ControlMatic, que ha deixat generosament, amb aquesta finalitat, les llicències de 
Step-7 i de CmiNT, els manuals, la descripció i valoració dels productes Siemens, el HW 
Simatic i una clua de comunicacions, per a poder disposar d'un equip de demostració durant 
un periode de quasi un any. 
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