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Resum 

 El present annex fa referència a tot un conjunt d’aspectes mecànics que per raons de 
volum no han pogut ser inclosos a la memòria i que juguen un paper important en la 
justificació dels estudis mostrats a aquesta. A la vegada aquest annex es presenta com un 
volum amb valor propi que pugui ser entès sense la necessitat de la memòria principal. 

 El primer capítol del present annex descriu les principals característiques dels 
diferents robots industrials de 6 eixos existents al mercat actual per a aplicacions de 
premses. Aquest capítol és interessant a l’hora de justificar la tria d’un robot per a un 
determinat procés. Seguidament es detallen les característiques dels elements auxiliars al 
robot per a la manipulació dels formats, entenent com a tals el tooling, els generadors de buit 
i les ventoses amb les que s’equipen els robots. Un cop presentats els robots i els seus 
elements auxiliars es passa a descriure els elements auxiliars de l’automatització, entenent 
com a tals la taula de centratge, els pedestals de canvi d’eina, les guillotines de seguretat i 
les cintes d’evacuació. El següent capítol es centra en la disposició dels elements mecànics 
sobre la línia.  A continuació es presenta un capítol amb diferents càlculs mecànics 
interessants per a la selecció dels elements auxiliars. Finalment, es presenta un capítol 
dedicat a la seguretat en línies de premses. 
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A.1. Robots de 6 eixos 

Donada l’àmplia gamma de robots existents al mercat, la present comparativa entre 
les diferents marques s’ha acotat a les següents característiques mecàniques: 

 Màxima capacitat de càrrega (Kg): 125-225 

 Màxim abast (mm): 2500-3500 

A partir d’aquestes cotes es fa  una visió general sobre les principals característiques 
mecàniques dels diferents robots per a aplicacions amb premses existents al mercat. Al final 
del capítol hi ha una comparativa de les característiques dels robots de diferents marques. 

 

A1.1. Robots ABB          
  

Dins l’empresa ABB Sistemas Industriales es troba la divisió de Press Automation 
Systems, dedicada exclusivament a l’automatització de línies de premses.   

 

A1.1.1. Models 

 

Per a aplicacions de línies de premses generalment s’utilitzen els següents robots: 

 

Especificació Capacitat de càrrega 
(kg) 

Radi màxim de 
treball (mm) 

Comentaris 

IRB 6600-175 175 2550  

IRB 6600-225 225 2550  

IRB 6600-175 175 2800  

IRB 6650-125 125 3200  
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IRB 6650-200 200 2750  

IRB 7600-150 150 3500  

 

A1.1.2. Característiques mecàniques 

 

 Donades les característiques del layout i de les peces a manipular, el robot més 
adequat per a aquesta aplicació és el IRB 6650-125/3.2.L’àrea de treball del robot es pot 
veure a la següent figura: 

 

 

 

 

 

Fig. A1.1. Robot IRB 6650 3.2 i la seva àrea de treball 

Taula  A1.1. Taula amb les característiques dels robots ABB per aplicacions amb 
premses 
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 El robot està equipat amb elements lliures de manteniment, motors AC amb frens 
electromecànics, aquests frens bloquegen el motor quan el robot està més de 1000 hores 
inoperatiu. 

 

A1.1.3. Control 

 

Controlador 

 Els robots ABB funcionen amb el controlador IRC5. Aquest controlador conté els 
elements electrònics necessaris pel control del manipulador i l’equip perifèric. Està  dissenyat 
específicament per robots. El controlador IEC5 es composa dels següents mòduls: 

 
• Drive Module, que conté el sistema de drive. 
• Control Module, que conté la computadora, el pannell d’operador, els switch’s 

principals, les interfaces de comunicació, la connexió a la FlexPendant,, els ports de 
servei i espai per l’equipament auxiliar. El controlador també inclou el software del 
sistema. 

El robot està equipat amb el sistema operatiu BasicWare OS. Aquest controla tots els 
aspectes del robot, com el control del moviment, el desenvolupament i l’execució de 
programes de l’aplicació, comunicació, etc. 

  

FlexPendant 

 Totes les operacions i la programació es poden dur a terme utilitzant la FlexPendant 
a peu de línia. El seu disseny i les seves funcionalitats fan que sigui una de les millors al 
mercat, en comparació amb les pendants de la resta de fabricants. 
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A1.2. Robots Kuka        

L’empresa Alemanya Kuka es dedica exclusivament a la fabricació de robots 
industrials. L’aplicació on estan més implantats és la soldadura, tot i que tenen una amplia 
quota de mercat a Europa amb robots per a línies de premses. 

 

A1.2.1. Models 

 

Per a l’aplicació a estudiar, cal triar entre els següents models: 

 

Especificació Capacitat de càrrega 
(kg) 

Radi màxim de treball 
(mm) 

Comentaris 

KR 150 K 150 3100  

KR 150 L130 K 130 3300  

KR 150 L110 K 110 3500  

KR 180 K 180 3100  

KR 180 L150 K 150 3300  

KR 180 L130 K 130 3500  

KR 210 K 210 3100  

KR 210 L180 K 180 3300  

KR 210 L150 K 150 3500  

 

Taula.  A1.2. Taula de característiques dels models de robots de 
6 eixos per a aplicacions amb premses 
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 D’entre els robots que apareixen a la taula anterior, el més adient per a la línia a 
estudi és el KR 150 L130 K. Aquest té unes característiques molt semblants al les del robot 
IRB 6650-125/3.2 d’ABB. 

 

 Tots els eixos estan accionats per servo-motors AC, els quals no requereixen 
manteniment i que ofereixen una fiable protecció davant sobrecàrregues. Els frens i els 
resolvers es troben integrats a les unitats del motors. 

 

La vida mitja de vida del robot seleccionat s’estima entre 10 i 15 anys, a unes 
càrregues mitges i condicions de treball no extremes, segons el fabricant. 

 

A1.2.2. Característiques mecàniques 

 

 Les següents figures mostren les àrees de treball del robot KR 150 L130K, 
seleccionat per a l’aplicació a estudi. 

 

Fig. A1.2. Vista frontal de l’àrea de treball del robot KR L130K 
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On els paràmetres indicats a la figura anterior són: 

 

 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) 

KR 150 L130K 1300 3250 5025 3300 1250 -122.5 1775 

 

A1.3. Robots Fanuc       

 

Fanuc és una empresa japonesa que fabrica robots per a l’aplicació en línies de 
premses, entre d’altres. 

 

 

 

 

Fig. A1.3. Vista superior de l’àrea de treball del robot KR L130K 

Taula  A1.3. Taula amb els paràmetres mecànics pel robot KR 
L130K 
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A1.3.1. Models 

 La següent taula mostra els robots de que FANUC disposa per a premses: 

 

Especificació Capacitat de 
càrrega (kg) 

Radi màxim de 
treball (mm) 

Comentaris 

M-410iB/160 160 3143  

M-2000iA/125L 125 3001  

M-2000iA/165F 165 2650  

M-2000iA/165R 165 3095  

M-2000iA/200F 200 2483  

M-2000iA/200FO 200 2650  

M-2000iA/200R 200 2928  

M-2000iA/210F 210 2650  

S-900iB/200 200 2488  

 

 En aquest cas, el robot seleccionat per a la nostra aplicació és el M-2000iA/125L. 
D’entre els seleccionat abans, aquest és el que disposa d’una àrea de treball.  

Taula  A1.4. Taula de característiques dels models Fanuc de 
robots de 6 eixos per a aplicacions amb premses 
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A1.3.2. Característiques mecàniques 

 

 

 

Fig.  A1.5. Àrea de treball del robot Fanuc M-2000iA/125L 

Fig.  A1.4. Robot Fanuc M-2000iA/125L 
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A1.4. Robots Kawasaki  

 

Kawasaki és un gran grup industrial d’origen japonès. No obstant, pel que fa a 
robòtica, tenen la seva seu mundial localitzada als Estats Units, fet que fa que la implantació 
de robots Kawasaki a aquest país sigui força important. 

A1.4.1. Models 

 

Especificació Capacitat de càrrega 
(kg) 

Radi màxim de 
treball (mm) 

Comentaris 

ZD 130S 130 3255  

ZD 250S 250 3255  

ZT 130U 130 3458 Shelf 

ZT 165U 165 3458 Shelf 

ZT 200S 200 3458 Shelf 

ZX 130U 130 2879  

ZX 130L 130 3179  

ZX 165U 165 2879  

ZX 200U 200 2879  

ZX 200S 200 2882  

 

 

Taula  A1.5. Taula de característiques dels models Kawasaki de 
robots de 6 eixos per a aplicacions amb premses 
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 El robot ZX 130L de Kawasaki presenta una estructura mecànica una mica diferent a 
la dels models triats anteriorment. En aquest cas els cilindres compensadors son més petits. 
La compensació de la càrrega al canell es fa per mitjà del doble braç inferior ,que fa que els 
parell de l’eix 3 sigui transmès a la base. 

 

 

Fig.  A1.6. Robot Kawasaki ZX 165 U 
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A1.5. Robots Motoman     

Motoman és una empresa pertanyent al grup industrial Yaskawa.  Per a aplicacions 
en línies de premses disposa dels robots mostrats a la següent taula: 

A1.5.1. Models 

 

Especificació Capacitat de 
càrrega (kg) 

Radi màxim de 
treball (mm) 

Comentaris 

EPH 4000 200 3505 Shelf 

SR 200X-150 150 3505 Shelf 

 

 

 La característica principal d’aquests robots és que són tipus shelf, és a dir, que han 
d’anar muntats en bancades o sobre bigues entre premses i fer passar les peces per sota 
seu. 

 

 D’entre els robots de la taula anterior, el més adequat a les característiques de la línia 
és el SR 200X-150.  No obstant, d’entre els robots de la resta de fabricants, aquest és el que 
menys àrea de treball té, ja que donada la seva configuració de shelf, es limita la zona de 
treball per sobre del robot. Aquest fet pot arribar a ser un problema en el moment de realitzar 
el canvi de tooling automàtic, del que se’n parlarà més endavant, ja que l’eina del robot se sol 
canviar per la part posterior del robot. 

 

Taula  A1.6. Taula de característiques dels models Motoman de 
robots de 6 eixos per a aplicacions amb premses 
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A1.5.2. Característiques mecàniques 

 

 

 

Fig.  A1.8. Àrea de treball del robot robot Motoman SR 200X-150 

Fig.  A1.7. Robot Motoman SR 200X-150 



Annex A. Elements mecànics  Pàg. 19  

 

 

A1.6. Altres fabricants 

 Al mercat existeixen altres fabricants de robots, com COMAU, Komatsu o Reis, i 
nombrosos integradors que adapten robots d’altres marques a les necessitats del client. No 
obstant la seva implantació no és tan extensa i la seva gamma de productes no és tan 
complerta com la dels anteriors fabricants. 

A1.7. Comparativa 

 A partir de les dades recollides als catàlegs i fulls de característiques dels diferents 
fabricants de robots de 6 eixos es poden comparar els diferents valors per a les 
característiques mecàniques. En aquest cas s’han volgut comparar els aspectes citats a la 
següent llista, tenint com a referència el fabricant i el  model de robot.  

 

 Abast, capacitat de càrrega i repetitibilitat 

 Velocitat de rotació dels eixos principals 

 Angles de rotació dels eixos principals 
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A1.7.1. Abast, capacitat de càrrega i repetitibilitat 

Fabricant ABB FANUC KUKA MOTOMAN 

Model 
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B6
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5 
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00
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U
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Pes (Kg) 1700 1700 1700 1700 1700 1210 1210 1245 1267 1267 1300 1300 

Màx. Abast 
(mm) 

2550 2550 2800 3200 2750 2650 2483 2700 2700 2700 2650 2446 

Màx. Càrrega 
(Kg) 

175 225 175 125 200 165 200 150 180 210 165 200 

Repetitibilitat 0.08 0.14 0.08 0.1 0.09 0.3 0.3 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 
 

 
Taula  A1.7. Taula de comparativa de l’abast, la capacitat de càrrega i la repetitibilitat  
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A1.7.2. Velocitat de rotació dels eixos principals 

Fabricant ABB FANUC KUKA MOTOMAN 

Model 
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Pes (Kg) 1700 1700 1700 1700 1700 1210 1210 1245 1267 1267 1300 1300 

Eix 1(º/seg) 100 100 100 100 100 105 90 110 95 86 110 95 

Eix 2(º/seg) 90 90 90 90 90 105 85 110 95 84 110 85 

Eix 3(º/seg) 90 90 90 90 90 105 90 100 90 84 10 95 

Eix 4(º/seg) 150 150 150 150 150 130 110 170 162 100 175 115 

Eix 5(º/seg) 120 120 120 120 120 130 110 170 164 110 145 110 

Eix 6(º/seg) 190 190 190 235 190 210 155 238 229 184 240 190 

 
Taula  A1.8. Taula de comparativa de la velocitat de rotació dels eixos principals  
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A1.7.3. Angle de rotació Eixos principals 

 

Fabricant ABB FANUC KUKA MOTOMAN 

Model 
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Rotació Eix 1 (º) 360 360 360 360 360 360 360 370 370 370 360 360 

Rotació Eix 2 (º) 145 145 145 145 145 135 135 151 151 151 135 135 

Rotació Eix 3 (º) 240 240 240 240 240 362 367 274 274 274 370 375 

Rotació Eix 4 (º) 600 600 600 600 600 720 720 700 700 700 720 720 

Rotació Eix 5 (º) 240 240 240 240 240 250 250 250 250 250 260 260 

Rotació Eix 6 (º) unlim unlim unlim unlim unlim 720 720 700 700 700 720 720 

Taula  A1.8. Taula de comparativa de la velocitat de rotació dels eixos principals  
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A.2. Manipulació dels formats 

 

La manipulació dels formats per realitzar la transferència inter-premses, l’apilat i el 
desapilat, ofereix un ampli ventall de possibilitats. Aquesta manipulació es realitza per mitjà 
de les eines que comprenen el tooling. Aquestes eines estan especialment dissenyades per 
a l’automatització de línies de premses. Una de les seves característiques principals és la 
modularitat, ja que el tooling és diferent per a cada tipus de format a manipular. Generalment 
aquestes eines són de metall lleuger , aleacions d’alumini, o bé ,en alguns casos, de 
materials plàstics. En aplicacions similars a la present, el tooling agafa els formats per mitjà 
de ventoses de buit, això farà necessari també estudiar els generadors de buit i les 
característiques de les ventoses a utilitzar. 

A2.1. Tooling 

Al mercat existeixen diversos fabricants de tooling, tots ells ofereixen un producte 
molt similar per a peces de mig i gran format com les de la present aplicació. La següent 
figura mostra una estructura estàndard de tooling. 

 

 

Fig.  A2.1. Estructura estàndard de tooling 



Pág. 24    

 

 Cada fabricant disposa d’unes mides concretes pels diàmetres dels tubs d’alumini, 
així com unes peces de connexió per a realitzar la ramificació determinades. En aquest cas, 
donades les especificacions del client, el tooling que es proposa es el de la marca ABB.  

 

A2.2. Sistema de buit 

 

La generació del buit necessari per a les ventoses es pot realitzar amb els següents 
mètodes: 

 
• Bufadors de buit 
• Bombes de buit 
• Ejectors 

 

Tot seguit es fa una breu descripció del funcionament de les tres possibilitats per a poder 
decidir posteriorment el tipus de generador de buit a utilitzar. 

 

A2.2.1. Bufadors de buit 

 

En un  bufador l’aire és conduït a un conducte amb àleps on és accelerat i comprimit, és 
a dir, l’energia cinètica és transmesa a l’aire i el moviment d’aquest a través dels àleps 
genera el buit a l’entrada. L’aire comprimit abandona el bufador a través de la sortida. La 
següent figura mostra aquest procés: 
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On: 

A=  Àleps 

B= Entrada del cabal d’aire 

C= Sortida del cabal d’aire 

 

Els bufadors generen baixos nivells de buit, amb alts cabals. Les aplicacions més 
típiques dels bufadors són: 

 
• Extracció de grans quantitats d’aire en poc temps 
• Manipulació de materials molt porosos. 

 

És a dir, que no són adequats per a l’aplicació que s’està estudiant.  

 

 

 

Fig.  A2.2. Bufador de buit 
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A2.2.2. Bombes de buit 

 

Una bomba de buit consisteix en una excèntrica que en girar accionada per un motor 
dins d’un cilindre, quan la paret del cilindre toca amb l’excèntrica es produeix un estretament i 
es crea el buit a A. L’aire és evacuat per B . 

 

 

 Les bombes de buit donen un elevat nivell de buit amb un baix cabal d’aire, però 
tenen molt poca capacitat  de succió. Les seves aplicacions típiques són: 

 
• Manipulació d’eines de buit manual 
• Dispositius de clampatge per aire 

 

Degut a la seva gran mida i les característiques anteriorment mencionades, les bombes 
de buit tampoc són els generadors de buit més indicats per a l’aplicació en línies de premses. 

 

A2.2.3. Ejectors 

 

 Els ejectors operen per efecte venturi. Entra aire comprimit a l’ejector per A. 
L’estretament del conducte a B accelera l’aire fins a que assoleix una velocitat superior a la 
del so. Quan l’aire abandona aquest conducte, s’expandeix fins arribar a un segon conducte 

Fig.  A2.3. Bomba de buit 
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on es troba el silenciador C. A B es produeix una despressurització i a través de D es pot 
aconseguir el buit.  

 

 

 

Dins dels ejectors bàsics, existeixen els anomenats ejectors compactes. Aquests són 
equipats amb vàlvules de succió i bufat per a poder agafar i deixar els objectes a partir de 
determinades senyals. Aquestes vàlvules també aporten un estalvi d’aire molt important.  

 

Els ejectors generen un alt nivell de buit amb un cabal d’aire relativament baix, a més no 
generen calor i són de mida reduïda. 

 

Les aplicacions per a les quals estan indicats els ejectors són: 

-Alimentadors de peces en la indústria de l’automòbil. 

-Robots industrials 

-Dispositius de clampatge per aire 

 

 

Fig.  A2.4. Ejector 
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A2.2.4. Conclusions 

 

 La següent taula mostra una comparativa d’on s’extreu quin és el millor sistema de 
buit per a l’aplicació requerida: 

 

Material Temps de cicle Subministrament de 
potència 

Trajectòria de 
transport 

Generador 
de buit 

Llis Porós Molt 
curt 

Curt Aire Electricitat Curta  Llarga 

Bufador  X  X  X  X 

Bomba X   X  X  X 

Ejector X  X  X  X  

  

  

Taula  A2.1. Taula comparativa de les característiques dels 
diferents sistemes de buit 
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A més, la següent taula fa un resum dels avantatges i inconvenients dels tres tipus de 
generadors de buit (en base a l’aplicació que es necessita). 

 

Generador de buit Avantatges Inconvenients 

Evacuació de elevats d’aire 
en poc temps 

Baix nivell de buit 

Temps de cicle elevats  Mida 

Bufador 

 Necessiten alimentació 
elèctrica i pneumàtica 

Generen alts nivells de buit Capacitat de subjecció 
relativament baixa  

Temps de cicle elevats Mida 

Bomba de buit 

 Necessiten alimentació 
elèctrica i pneumàtica 

Molt compactes  Ejectors 

No necessiten alimentació 
elèctrica, només 
pneumàtica 

 

 

 A partir de les dues taules anteriors, sembla que el sistema de buit més indicat per a 
l’aplicació és un sistema basat en ejectors, degut a la seva mida reduïda i a que els temps de 
cicle seran relativament curts. 

 Hi ha diverses empreses dedicades a la fabricació de generadors de buit com 
Schmalz, PIAB, Norgren.  

Taula  A2.2. Taula resum dels avantatges i inconvenients dels 
diferents sitemes de buit 
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 Pel correcte funcionament de l’ejector cal disposar un filtre d’aire amb regulador de 
pressió. L’empresa alemanya FESTO disposa d’un ampli catàleg de productes pneumàtics, 
el filtre regulador triat es mostra a la següent imatge: 

A2.3. Ventoses de buit 

L’acció de poder agafar una peça amb una ventosa es realitza gràcies a una 
diferència de pressió, l’exterior, atmosfèrica, amb la que existeix entre la ventosa i la peça. 
Aquesta diferència de pressió s’aconsegueix per mitjà d’un generador de buit, en aquest cas 
un ejector, tal i com s’ha triat a l’apartat anterior. 

 

L’elecció de la ventosa es farà seguint els següents criteris: 

 
- Aplicació: Les condicions del procés en que la ventosa treballarà són 

molt importants, el temps de vida desitjat, la resistència a agressions 
químiques i les condicions de temperatura entre d’altres. 

- Material: Depenent el material de les peces hi ha diferents tipus de 
ventoses a triar. 

- Superfície: El tipus de superfície a sostenir també és un factor a tenir en 
compte, aquesta podrà ser llisa, rugosa, impregnada d’oli, etc. 

 

La següent taula mostra les característiques anteriors pel cas a estudi: 

 

Aplicació -Temps de cicle curts (aprox. 1 s) 

-Temperatura de treball: ambient (10ºC) 

-Superfície llisa o lleugerament oliosa 

Material -Acer 

Superfície -Llisa 

 

Taula  A2.3. Taula de les característiques de l’aplicació 
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Una classificació molt general de les ventoses dona els següents grups: 

 
 Ventoses planes 
 Ventoses d’acordió 
 Ventoses especials 

 

A2.3.1. Ventoses planes 

Estan especialment indicades per a treballar amb elevades forces tangencials. La superfície 
de succió ha de ser completament plana. El material pot ser rugós. 

La següent figura mostra una ventosa d’aquest tipus 

 

 

A2.3.2. Ventoses d’acordió  

  

Aquest tipus de ventoses posseeix una fàcil adaptabilitat a superfícies corbes alhora el 
material ha de ser bastant llis. 

 

Fig.  A2.5. Ventoses planes 
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A2.3.3. Ventoses especials 

 

 Hi ha aplicacions que requereixen un tipus de ventosa molt determinat. En aquest 
grup de ventoses es pot incloure: 

 
 Ventoses resistents a elevades temperatures 
 Ventoses ovals per a superfícies de molt difícil accés 
 Ventoses per a paper 

La següent figura mostra algunes d’aquestes ventoses. 

 

 

Fig.  A2.6. Ventoses d’acordió 

Fig.  A2.7. Ventoses especials 
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A2.3.4. Material 

 

 L’elecció del material de la ventosa és decisiva. L’aplicació i les condicions 
ambientals són factors també decisius. 

 

Els principals materials són: 
 Perbunan: NBR 

 Perbunan antiestàtic: NBR-AS 

 Silicona: SI 

 Silicona antiestàtica; SI-AS 

 Natural rubber; NK 

 Poliuretà: PU 

 Vulkollan: VU1 

 Viton: FPM 

 No marking Viton: FPM-AF 

 Herclor: ECO 

 

Amb l’ajuda de la següent taula es pot triar el tipus de material més adequat per a 
l‘aplicació en qüestió. Les files marcades amb ombra són aquelles que s’adeqüen a la peça 
d’acer lubrificada i a més de pes considerable, és a dir que el material a triar és o bé 
Poliuretà (PU) o bé Vulkollan (VU 1). En aquest cas la tria és Poliuretà.  
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Materials Aplicació 

NBR NBR-
AS 

SI SI-AS NK PU VU1 FPM FPM-
AF 

ECO 

Manipulació 
d’aliments 

   X       

Peces lubrificades X X    X X X X X 

Peces amb 
superfície tova 
que no pot quedar 
marcada 

        X  

Peces amb 
superfície tova 
que pot quedar 
marcada 

  X X X X X  X  

Alta temperatura   X X       

Baixa temperatura   X X X      

Càrregues 
elevades 

     X X    

Superfícies molt 
lliscants (gel) 

X     X X X X  

Superfícies 
rugoses 

    X X X    

Versió antiestàtica 
disponible 

 X  X       

 

 

Taula  A2.4. Taula de característiques dels materials 
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A2.3.5. Conclusió 

 

 La següent taula mostra els avantatges i inconvenients de les ventoses descrites 
anteriorment per a l’aplicació en qüestió: 

 

Tipus de ventosa Avantatges Inconvenients 

Plana Suporten elevades 
càrregues tangencials 

La superfície ha de ser 
completament plana 

D’acordió Fàcil adaptabilitat a 
superfícies corbes 

 

 

 Les ventoses planes no s’han tingut en compte ja que generalment són fetes a mida 
per a aplicacions molt concretes. 

 

 

 

Taula  A2.5. Taula de conclusions 
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A.3. Elements auxiliars de l’automatització 

 Al present capítol es descriuen els elements mecànics auxiliars de l’automatització 
des d’un punt de vista funcional, sense entrar en detalls en la justificació del disseny, que no 
forma part de l’abast del projecte. Com a elements mecànics auxiliars es defineixen aquells 
elements clau en el procés d’automatització de la línia de premses a estudi que serveixen de 
suport als robots durant el procés de producció. 

Els elements mecànics que es descriuen en aquest capítol són: 

 

 Taula de centrat de formats per gravetat 

 Cinta d’extracció de formats 

 Pedestals de canvi automàtic d’eina (ATC) 

 Guillotines 
 

A3.1. Taula de centrat de formats per gravetat. 

 

 El sistema de centrat consisteix en una superfície inclinada en dos vessants. La 
superfície de la taula està dotada d’uns rodaments sobre els quals la xapa llisca fins a una 
posició fixada per mitjà d’uns pivots. La vessant més baixa és la més propera al robot. La 
inclinació de la taula és ajustable manualment, per així poder trobar el pendent òptim per a 
cada peça. Una inclinació insuficient faria que el format a carregar llisqués molt lentament o 
que fins i tot no arribés al punt de centratge. Massa inclinació provocaria que el format es 
malmetés o que no quedés ben centrat.  
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 La càrrega de la taula es realitza manualment, l’operari deixa la xapa sobre la part 
més alta i aquesta, per acció de la gravetat, llisca fins a una posició prefixada. L’ajust 
d’aquesta posició es realitza manualment durant el canvi de producció, movent els pivots 
segons les mides de la peça a produir. 

 

 La taula disposa de dos detectors de presència, de manera que quan es detecta una 
peça el robot pugui agafar-la. Els detectors de presència poden ocupar diferents posicions 
dins la taula de centrat, depenent de la geometria de la peça a produir. 

 

 A més dels dos detectors de presència, la taula també disposa de dos sensors 
inductius de doble xapa Klaschka. Els sensors de doble xapa eviten que en el procés de 
càrrega de formats el robot n’agafi dos alhora. Aquest fet és important per evitar malmetre les 
matrius, ja que han estat dissenyades per estampar peces d’un gruix determinat. Un cop la 
peça ha estat carregada, els detectors de doble xapa es situen en posició de detecció. La 
cursa dels detectors ve donada per dos actuadors pneumàtics. 

Fig.  A3.1. Taula de centrat de formats 

Sensor doble xapa Detectors de presència 
Forats pels pins 

de centrat 
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A3.2. Cinta d’extracció de formats 

 

 Degut a les característiques dels modes de funcionament, el flux de producció pot ser 
en sentit directe o en sentit invers, la cinta d’extracció de peces es pot situar en dos llocs 
diferents, a la cel·la 1 o a la cel·la 4. A tal efecte, la cinta d’evacuació està dotada amb rodes 
per a possibilitar el seu desplaçament.  

 

 

 El moviment de la cinta és proporcionat per un petit motor elèctric, la velocitat del 
qual es s’ajusta per mitjà d’un variador de freqüència . La cinta disposa de dos cables de 
connexió, un per a les senyals i un altre per a la potència. Aquest dos cables tenen com 
terminals hartings. 

 Per raons de seguretat, la cinta ha de quedar fixada al terra quan es trobi en 
funcionament. És per aquest motiu que disposa de quatre passadors a les rodes. 

 Tal i com s’ha descrit al capítol anterior, el canvi automàtic (ATC) d’eina representa 
un nivell més en l’automatització. Al canvi automàtic hi intervenen els pedestals de canvi i les 
guillotines. Tot seguit es descriuen breument aquests dos elements: 

 

A3.3. Pedestals de canvi automàtic d’eina (Tool Stand) 

 Cada cel·la o unitat de canvi disposar de dos pedestals. Aquest pedestals són unes 
estructures de les quals es pengen, en una posició i orientació fixada les eines (tools) de 
cada robot. A l’hora d’operar amb el robot, és important que l’eina estigui sempre en la 
mateixa posició, això s’aconsegueix per mitjà d’un triangles de triangles, amb tres encaixos 
cònics. 

 Els pedestals disposen de sensors de presència. 

  

Abans d’arrencar el procés de canvi de producció, un operari ha de carregar el pedestal de 
nova eina amb l’eina que s’utilitzarà per a la producció de la nova peça. Al mateix temps cal 
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comprovar que el pedestal d’eina vella sigui buit. El procés de canvi no es realitza si els 
detectors no envien les senyals de presència d’eina nova i absència d’eina vella. 

 

  

A3.4. Guillotines 

 

 Les guillotines són també un element important en el canvi d’eina. Aquestes 
s’integren el vallat de les cèl·lules de canvi d’eina.  Garanteixen que la zona de canvi sigui 
segura mentre l’operari col·loca o extreu una eina dels pedestals. A tal efecte les guillotines 
han d’estar comunicades amb el PLC del sistema, per informar de la seva posició. 

 

 La posició de les guillotines es determina a partir de tres micros o finals de carrega. 
Un d’ells es troba situat a la part inferior de la guillotina, els altres dos es troben a la part 
superior.. El micro inferior donarà la senyal de guillotina baixada, els superior donaran la 
senyal de guillotina pujada. 

 

 L’accionament de la guillotina s’aconsegueix per mitjà d’un actuador lineal pneumàtic, 
alimentat pel sistema d’aire de la línia   
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A.4. Disseny mecànic del sistema 

 

A4.1. Definició de la posició dels robots 

 El primer que cal definir és el lloc on s’han d’instal·lar els elements implicats ela la 
producció per satisfer les especificacions d’espai donades per EMTISA. Als plànols L02 i L03 
mostren el layout de l’especificació d’EMTISA en quant a la situació de les premses, espai 
entre passadissos, situació dels carros portamatrius i passarel·la. 

 S’ha de tenir en compte que per a situar els robots, l’element clau és la seva àrea de 
treball. Aquesta no ha d’interferir amb el correcte funcionament de la resta dels elements. Les 
acotacions es fan sempre respecte al centre de la premsa, ja que és la cota més segura 
(acotar respecte els muntats de la premsa no és segur, ja que poden variar del pla a la 
realitat). 

 Pel que respecta als robots, s’acoten respecte al centre de gravetat de la seva base. 
En altura s’acoten respecte la seva base. 

 La tria del robot ha estat feta considerant entre d’altres aspectes la distància entre 
centres de premsa, de manera que un sol robot pugui carregar i descarregar dues premses 
consecutives.  

 Un criteri que es manté en tots els robots és el fet de situar-los de manera que els 
punts d’agafada i deixada de la peça coincideixin amb l’eix de la línia que segueix el sentit 
del flux. Això s’aconsegueix fent que l’envolvent de la zona de treball del robot interseccioni 
amb el punt on es creuen l’eix de la línia i el de la premsa. 

 L’altura de les bancades sobre les quals van muntats els robots s’ha definit a partir de 
l’alçada del pas de línia, definit per l’alçada de les premses i les matrius. 

 Per a la disposició dels robots a les cèl·lules s’han tingut en compte els següents 
paràmetres: 

 

 

 
• Distància interpremses 
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Distància entre els muntants de dues premses consecutives.  

 
• Distancia entre centres de premsa 

Distància entre els centres de dues premses consecutives. Aquesta distància 
determina els punts de màxim abast del robot. La tria del model de robot s’ha fet en 
funció d’aquest paràmetre . 

 
• Distància a centre de línia 

Distància entre el muntant de la premsa i la línia imaginària que uneix els centres 
de les premses. Aquesta línia determina l’eix sobre el qual flueix el procés productiu. 

 
• Alçada premses 

Paràmetre que determina l’alçada de les bancades sobre les quals se situaran els 
robots. 

 

Les taules següents mostren els valors numèrics dels paràmetres anteriorment 
descrits, obtinguts a partir del plànol L02-Paràmetres de disseny. 

 

Paràmetres de cèl·lula (mm)
dist interpremses dist centres premsa

cèl·lula #1 (mm) 4179 6926
cèl·lula #2 (mm) 3567 5985
cèl·lula #3 (mm) 4001 6485
cèl·lula #4 (mm) 4400 5675  

 

 

Taula  A4.1. Paràmetres de cèl·lula 
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Paràmetres de premsa (mm)
dist muntant-centre alçada premsa

Premsa #1 2180 802
Premsa #2 2415 600
Premsa #3 2180 600
Premsa #4 2415 802  

 

 A partir del paràmetres anteriors s’ha realitzat la distribució dels robots que es mostra 
al plànol L02 Distribució elements mecànics i robots i que es descriu tot seguit. El següent 
anàlisi, per cèl·lules se centra en la disposició dels robots, de les cèl·lules auxiliars de canvi 
d’eina i del vallat de seguretat. 

 

A4.1.1. Cèl·lula 1 

 

centre premsa ant centre premsa post centre línia alçada premsa ant alçada premsa post
cèl·lula #1 (mm) 3462 3462 2200 802 600  

 

 El robot s’ha situat de forma equidistant als centres de les premses P1 i P2, de 
manera que es garanteixi l’accessibilitat a l’interior de les dues premses i deixi el màxim 
d’espai lliure a l’interior de la cèl·lula pel cas en que sigui necessari treballar en mode 
manual. En la disposició del robot s’ha tingut en compte que el canell d’aquest ha de coincidir 
amb l’eix de línia. 

Taula   A4.3. Cèl·lula 1. Paràmetres 

Taula   A4.2. Paràmetres de premsa 
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Fig.  A4.1. Cèl·lula 1.Vista en planta 
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A4.1.2. Cèl·lula 2 

 

centre premsa ant centre premsa post centre línia alçada premsa ant alçada premsa post
cèl·lula #2 (mm) 2992 2993 2200 600 600  

 

 

Taula   A4.4. Cèl·lula 2. Paràmetres 

Fig.  A4.2. Cèl·lula 1.Vista en alçat 
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Fig.  A4.3. Cèl·lula 2.Vista en planta 
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A4.1.3. Cèl·lula 3 

 

centre premsa ant centre premsa post centre línia alçada premsa ant alçada premsa post
cèl·lula #3 (mm) 3243 3243 2200 600 802  

 

Taula  A4.5. Cèl·lula 3.Paràmetres 

Fig.  A4.4. Cèl·lula 2.Vista en alçat 
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Fig.  A4.5. Cèl·lula 3.Vista en planta 
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A4.1.4. Cèl·lula 4 

 

centre premsa ant centre premsa post centre línia alçada premsa ant alçada premsa post
cèl·lula #4 (mm) 3500 1630 2200 802 802*  

 

Taula   A4.6. Cèl·lula 4.Paràmetres 

Fig.  A4.6. Cèl·lula 3.Vista en alçat 



Pág. 50    

 

 

 

 

Fig.  A4.7. Cèl·lula 4. Vista en planta 
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Fig.  A4.8. Cèl·lula 4. Vista en alçat 
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A.5. Càlculs 

A5.1. Trajectòries. 

 Donades les característiques de la línia i el fet que la majoria de les vegades es 
treballa en sentit invers, l’anàlisi de les trajectòries es convenient iniciar-lo des del robot R4. 

 L’estudi de les trajectòries en planta es pot veure al plànol L04 Trajectòries, aquest 
estudi s’ha fet tenint en compte la mida de les peces màximes amb les que a línia pot operar, 
en aquest cas una peça de 2200 mm de longitud per 500 mm d’amplada. Al plànol citat s’ha 
estudiat  també la possibilitat de treballar amb peces dobles. L’anàlisi de les trajectòries de 
forma gràfica és útil a l’hora de comprovar si la distribució dels elements mecànics en planta 
permet la transferització correcta de les peces entre les premses. 

 D’altra banda cal determinar els punts de l’espai necessaris per a la programació de 
les trajectòries. Un cop s’hagin fixat aquests punts clau, el robot crearà les trajectòries per 
interpolació generant tot un continu de punts. A continuació es detalla la situació dels punts 
clau per a les diferents cèl·lules a estudi: 

 

A5.1.1. Robot R4 

 Sentit invers 

 En sentit invers el robot ha d’apropar-se a la taula de centratge, agafar una peça i 
portar-la fins al seu allotjament dins la matriu, després ha de sortir de la premsa i arribar fins 
a la posició d’espera per a tornar a agafar una peça. Per a realitzar aquesta trajectòria es 
defineixen els punts que es veuen a la següent figura. 
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Sentit de flux

Taula de centrat Premsa

PCogePieza

Offset CogePieza

PFueramesa
PFueraPrensaAnt

PEsperaCarga

OffDejaPieza

PDejaPieza

PFueraPrensaPos

PEsperaDescarga

 

 

Punts clau de la trajectòria del robot: 

o Pcogepieza. Punt on el robot es troba sobre la peça que ha d’agafar de la taula de 
desapilat. En aquesta posició les ventoses del tooling són oprimides contra la superfície 
de la peça realitzant el buit. 

o OffCogePieza. Offset vertical respecte al PcogePieza 

o PfueraMesa. Aquest punt és una refèrencia després que el robot hagi agafat la peça de 
la taula 

o PesperaCarga. En aquest punt el robot espera la confirmació de càrrega. Per a rebre 
aquesta senyal la matriu ha de detectar absència de peça a l’interior i el robot R3 ha de 
ser fora de la premsa 4. 

o OffDejaPieza (entrant). En aquest punt el robot es posa en la vertical d’on finalment 
haurà de deixar la peça. 

o PdejaPieza. En aquest punt les ventoses deixen de fer buit i la peça queda dipositada 
dins la matriu. 

o OffDejaPieza(sortint). Un cop la matriu és carregada, el robot arriba a aquest punt. 
Aquest offset és menor al d’entrada degut a que el tooling ja no porta el gruix de la xapa 
a carregar. D’aquesta manera s’optimitza el temps de cicle. 

Fig.  A5.1. Trajectòries robot 4 
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o PfueraPrensaPos. Aquest punt es troba en la horitzontal del punt anterior. 

o PesperaDescarga. Finalment el robot se situa en aquest punt, en espera de rebre la 
senyal d’agafar la peça de la taula de desapilat.  

 

 La velo citat del robot variarà depenent del punt on es trobi. Cal tenir en compte que 
el procés d’agafada de peça i càrrega de la matriu han de ser molt precisos. Per aquest 
motiu la velocitat al voltant d’aquests punts és menor, per evitar possibles errors. La velocitat 
entre els punts exteriors a la taula i a la premsa pot ser major. En aquest cas caldrà regular-
la per evitar que les premses hagin d’estar parades en espera de peça i per evitar que el 
robot estigui constantment parat a espera de poder carregar. 

 

A5.1.2. Robots interpremses (R3 i R4) 

 Els robots interpremses realitzen el mateix cicle tant en sentit directe com en sentit 
invers, només canviant el sentit d’avanç de la línea.  El cicle es resum en el següent procés: 
el robot espera l’autorització de descàrrega de la premsa N-1, un cop el té agafa la peça ja 
estampada i es desplaça fins a la premsa N on diposita el format. 

En aquest cas, els punts necessaris per a la definició de la trajectòria són els següents: 

 

Sentit de flux

PDescraga

Offdescarga

PFueraDescraga
PFueraPrensaAnt

PEsperaCarga

OffCarga

PCargaPFueraCargaPEsperaDescarga

 

 

Fig.  A5.2. Trajectòries dels robots interpremses 
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En aquest cas es pot considerar que els punts són simètrics per a les dues premses, per tant 
cal considerar un total de 10 punts: 

o OffsetDescarga: Punt de referència per a l’entrada del robot a la cel·la N-1. Aquest punt 
permet que el robot entri a la premsa sense que el tooling interfereixi amb la matriu. 

o PDescarga: Punt en el que el robot agafa la peça ja formada de la premsa N-1. 

o OffsetDescarga. Punt de referència per a la sortida del robot de la premsa un cop el tool 
és carregat. 

o PFueraDescarga. Punt exterior a la premsa N-1 en el trajecte de sortida d’aquesta 
premsa. 

o PEsperaCarga Punt exterior a la premsa N on el robot espera el permís de càrrega per a 
dipositar la peça que transporta sobre la matriu. 

o OffsetCarga. Punt de referència per a la càrrega de la premsa N. Aquest punt ha de 
trobar-se a una altura suficient per sobre de la matriu com per garantir que la peça a 
embotir no col·lisiona amb cap element d’aquesta. 

o PCarga: Punt on es diposita la peça dins la premsa N. 

o OffsetCarga. Aquest punt es troba en el trajecte de sortida del robot de la premsa N. 
L’altura és inferior a la de l’anterior Offset ja que en aquest cas no es compta amb el gruix 
de la peça. 

o PFueraCarga. Punt exterior a la premsa N en el trajecte de sortida d’aquesta. 

o PEsperaDescarga. Punt on el robot espera el permís de descàrrega de la premsa N-1. 

 

 Les velocitats dels eixos del robot en aquest cas son les mateixes per a cada interval 
de la trajectòria. 

 

 El moviment interpremses (d’una premsa a una altra) es realitza a una gran velocitat, 
és per això que si la peça es transportés per l’exterior del robot, el moment causat per la 
peça al canell del robot faria que aquest sofrís molt i es podrien donar problemes de fatiga 
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 Un altre problema és el de la velocitat, si es passés la peça per l’exterior, l’eix 6 del 
robot pràcticament no treballaria, treballant principalment l’eix 1 i el 4, fet que donaria un 
moviment més lent que el de la combinació dels eixos 1 i 6 ,que són els més ràpids. 

 

  

A5.1.3. Robot de descàrrega 

 

 La trajectòria d’aquest robot consisteix en deixar la peça a la cinta de sortida un cop 
s’ha descarregat l’última premsa. A tal efecte és necessària la definició de 8 punts: 

 

 

Sentit de flux

OffsetCarga

PCarga

OffsetCarga
PEsperaDescarga

PDescarga

OffsetDescarga

OffsetDescarga

PFueraDescarga

Cinta d’evacuació  

 

 

Fig.  A5.3. Trajectòries del robot de descàrrega 
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o OffsetDescarga: Punt de referència per a l’entrada del robot a la cel·la N-1. Aquest punt 
permet que el robot entri a la premsa sense que el tooling interfereixi amb la matriu. 

o PDescarga: Punt en el que el robot agafa la peça ja formada de la premsa N-1. 

o OffsetDescarga. Punt de referència per a la sortida del robot de la premsa un cop el tool 
és carregat. 

o PFueraDescarga. Punt exterior a la premsa N-1 en el trajecte de sortida d’aquesta 
premsa. 

o OffsetCarga. Punt de referència per a la càrrega de la cinta d’evacuació. Aquest punt ha 
de trobar-se a una altura suficient per sobre de la cinta com per garantir que la peça no 
colisioni amb cap obstacle 

o PCarga: Punt on es diposita la peça sobre la cinta. 

o OffsetCarga. Aquest punt es troba en el trajecte de sortida del robot de la cinta. L’altura 
és inferior a la de l’anterior Offset ja que en aquest cas no es compta amb el gruix de la 
peça. 

o PEsperaDescarga. Punt on el robot espera el permís de descàrrega de la premsa N-1. 

 

 Les velocitats dels eixos del robot en aquest cas seran les mateixes per a cada 
interval de la trajectòria. 
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A5.2. Càlcul dels ejectors 

 

 Tal i com s’ha comentat en el capítol 3 els generadors de buit que s’utilitzaran són de 
l’empresa Schmalz.  

 

 Al catàleg del producte es poden trobar diversos tipus d’ejectors, d’entre els quals els 
models SMP i SCP són ejectors compactes. La família SCP està indicada per a temps de 
cicle curts, mentre que la família SMP per a temps de cicle extremadament curts. Aquest fet 
no és determinant per a l’aplicació a estudi, així que finalment s’opta per SMP encara que es 
podria haver triat l’altre família. 

 
• Família SMP 15-30 

 

Ref. Nom Capacitat 
de succió 

[l/min] 

Buit 

 

[mbar] 

Cabal d’aire 

[l/min] 

10.02.02.00570 SMP 15 NO ASRD 65 870 117 

10.02.02.00580 SMP 20 NO ASRD 116 870 190 

10.02.02.00590 SMP 25 NO ASRD 161 870 310 

10.02.02.00600 SMP 30 NO ASRD 200 870 420 

 

 

 

 

Taula  A5.1. Família SMP 
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• Família SCP 15-30 

 

Ref. Nom Capacitat 
de succió 

[l/min] 

Buit 

 

[mbar] 

Cabal d’aire 

[l/min] 

10.02.02.00620 SCP 15 NO ASRD 65 870 117 

10.02.02.00630 SCP 20 NO ASRD 116 870 190 

10.02.02.00640 SCP 25 NO ASRD 161 870 310 

10.02.02.00650 SCP 30 NO ASRD 200 870 420 

 

D’entre els models existents el més indicat per a l’aplicació és el SMP 30, donada la seva 
major capacitat de succió. 

 La següent figura mostra una imatge de l’ejector triat. 

 

 

 Per a la instal·lació dels generadors de buit cal afegir un filtre d’aire. En aquest cas el 
filtre serà de l’empresa FESTO. 

Fig.  A5.4. Ejector SMP 30 

Taula  A5.2. Família SCP 
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A5.3. Càlcul de les ventoses 

 

A5.3.1. Càlcul del diàmetre 

 

 Degut a l’acord de preus existent entre ABB i Schmalz, les ventoses que s’utilitzaran 
seran les d’aquest fabricant. Al mercat existeixen altres fabricants de ventoses i sistemes de 
buit, no obstant, les diferencies, en molts casos inexistents, no justifiquen un estudi exhaustiu 
de les ventoses de buit idònies per a l’aplicació. 

  En aquest apartat es justifica la tria dels diàmetres de les ventoses a partir de 
l’estudi de les càrregues que han de suportar. 

 

sU
nmD
·
··3570=  

 

On : 

D=Diàmetre de la ventosa 

M=Pes de la peça [Kg] 

U= Nivell de buit [Pa] 

s=Nº de ventoses 

n= Coeficient de seguretat  

 

 Donat que les geometries i els pesos de les peces amb les que s’operarà són molt 
similars, el dimensionat de les ventoses es farà per al pes màxim d’entre les 4 peces, 14.75 

(Ec.5.2)
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kg. Les operacions que patiran els formats inicials són bàsicament de deformació, per tant la 
pèrdua de material i pes serà menyspreable.  

 

 A partir dels dibuixos dels formats a manipular s’ha fet un disseny previ del tooling 
amb el que s’operarà. A partir d’aquest disseny previ, amb 4 ventoses es calcularà el 
diàmetre d’aquestes per a garantir la bona subjecció dels formats en el procés de 
transferència entre premses. 

 

 

 

   

 A partir de l’equació 5.2 anterior i tenint en compte els valors indicats es determina el 
diàmetre adequat per a les ventoses.  

 

 

Fig.  A5.5. Disseny previ del tooling 
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=
=

=
=

2
4

10·7.8
75.14

4

n
s

PaU
KgM

mmD 869.32=  

 

 Per tant cal buscar utilitzar ventoses de D>32.869 mm per a assegurar la bona 
subjecció dels formats. 

 

A5.3.2. Càlcul de les forces normals i tangencials 

 

 Cal dimensionar les ventoses per a que aguantin els esforços normals i tangencials 
deguts al moviment del robot, tal i com es mostra a la figura següent: 

 

2.0
·

=
=

µ
µ FyFx

 

 

 

Pel cas d’acer embrutat amb oli, típicament s’utilitza un valor de µ=0.2.  

 

A partir de les dades dels formats: 

 

(Ec.53)

Fig.  A5.6. Aplicació de les forces sobre una ventosa 
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Per tant cada ventosa ha de suportar un mínim de 36.13 N. A partir la taula de 
característiques de les ventoses de la marca Schmalz es determinarà el diàmetre. 

 

Paràmetres de selecció: 

Fy>36.13 mm 

D>32.87 mm 

 

Fy 

[N] 

Fx 

[N] 

Diàmetre 
[mm] 

Força de 
buit [N] 

Ref. Nom material 

59 33 42 38 10.01.06.00670 SAB 40 NBR Perbunan 
(NBR) 

 

 

 

Fig.  5.7. ventosa seleccionada 

Taula  A5.3. Paràmetres de selecció 

NFx

NFy

22.72.0·13.36

13.36
4

8.9·75.14

==

==
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 Per tant, la ventosa triada serà la SAB 40 NBR i les seves característiques són: 

 

 

 

 

B 22 mm 

BH-L 29 mm 

C 7 mm 

C1 12 mm 

G 1/4" 

SW 17 mm 

Ø A 42 mm 

Ø A4 45 mm 

Ø A1 32 mm 

Ø A2 26 mm 

Ø A3 20 mm 

Ø D 4 mm 

Ø D1 20 mm 

H 10 mm 

 

Fig.  A5.8. Característiques de la ventosa SAP 40 NBR 
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A.6. Seguretat 

A6.1. Àrees de protecció 

 S’entén com a àrea de protecció a la zona delimitada per proteccions físiques i 
protegida amb detectors de seguretat, on els robots poden estar treballant de forma 
automàtica i segura independentment d’altres àrees de protecció, incloent-hi el control i les 
seguretats. 

 L’àrea de protecció serà el límit de l’espai físic per on es pot moure una persona que 
entri en una zona robotitzada.  

 

A6.1.1. Elements de tancament 

  

 S’utilitzen dos detectors diferents per a tenir una senyal doble de l’estat de la porta 
(doble cadena de seguretat) d’acord amb la normativa EN60204, Nivell 4, i controlat per un 
PLC de seguretat (SIEMENS S7 )317F. Un dels detectors de seguretat és un tancament 
electromecànic i solenoide per a permetre un accés controlat a l’àrea de protecció. Només es 
pot obrir la porta un cop s’hagin concedit una petició d’accés. 

 

  

Euchner Safety Switch TZ Euchner Safety Switch 
NZ 

 

Fig.  A6.1. Elements de seguretat NZ i TZ d’Euchner 
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Element de seguretat Porta d’accés a línia 

Posició Vallat 

Àrea d’acció 
• Obertura de les senyals de seguretat de les portes 
• Parada del Robot de la cèl·lula per Automatic Stop 

(hardware) 

Activació Quan un detector de seguretat de qualsevol porta d’accés és 
obert. 

Desactivació Tancant la porta i resetejant, només amb el botó de reset del 
panell adjacent a la porta que ha estat oberta. 

 

A6.1.2. Elements d’accés a la cèl·lula 

 El panell d’accés a una cèl·lula presenta l’aspecte que es mostra a continuació: 

1. Inici de la producció 

2. Polsador de rearmament 

3. Polsador de petició d’accés 

4. Pausa en la producció 

 

5. Bloqueig rearmament 

 

Fig.  A6.2. Descripció del panell d’accés d’una cèl·lula 

Taula  A6.1. Descripció general del tractament de portes 

1 2 3 4 

5 
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 (2) Polsador de rearmament. Per mitjà d’aquest polsador és possible rearmar 
qualsevol emergència que hagi estat prèviament pitjada i alhora les portes tancades 
de la mateixa cèl·lula . 

 (3) Polsador de petició d’accés. Aquest polsador s’utilitza per fer una petició d’accés 
quan la línia estigui treballant en mode automàtic. La petició d’accés pararà els 
sistemes que estiguin en moviment i permetrà l’obertura de les portes de la cèl·lula 
des de la qual es demani l’accés. 

 (5) Selector de bloqueig de rearmament. La seva funció és evitar la possibilitat de 
rearmar la línia. Girant el selector a posició off s’impedirà tornar a posar de nou la 
línia en funcionament. Aquest bloqueig te la possibilitat de col·locar un candau quan 
es troba en posició horitzontal (off) per garantir que ningú no acciona la línia mentre 
s’està a l’interior de la cèl·lula o es compleixen tots els requisits de seguretat. 
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 Per entrar a una cèl·lula a través d’una d’aquestes portes s’ha de seguir la següent 
seqüència: 

  

Ordre Estats/Accions Conseqüències/Indicacions 

1 Polsar el botó de petició d’accés (3) 

- El PLC rep una senyal i envia tots els 
robots de l’àrea de protecció a la 
posició de home.  

- El PLC envia una senyal de petició de 
parada de les premses. 

- Totes les premses es paren al PMS.  

2 
Tots els robots de l’àrea de protecció 
s’han parat a home i les premses al PMS.

 

3 
Activar el selector de bloqueig de 
rearmament (5) 

El PLC controla els estats i dona 
permís per entrar 

4 

Desenclavament del tancament 
electromecànic de seguretat situat a la 
porta. 

 

 

La porta pot ser oberta 

5 Obertura de la porta 

- L’automàtic Stop (hardware) de tots 
els robots és activat (s’obre la cadena 
de seguretat) i es bloqueja 
l’embragatge de les premses (cadena 
de seguretat de premses). 

- S’activen totes les barreres 
fotoelèctriques internes de les premses. 

 
Taula  A6.2. Seqüència d’accés 
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 En aquest moment es poden obrir les portes, accedir a la zona de protecció i tornar a 
tancar les portes. Llavors el cicle pot tornar a ser arrencat. 

 

 

Ordre Estats/Accions Conseqüències/Indicacions 

1 
Tancar la porta i posar el tancament en la 
posició inicial. 

- La porta està preparada per a passar 
a l’estat segur. 

- Detector enclavat 

2 
Desactivar el selector de bloqueig de 
rearmament (5). 

- Porta preparada per al rearmament 

3 

Resetejar per mitjà del botó de 
rearmament (2)només on ha estat oberta 
la porta. 

 

- detector de seguretat rearmat 

- cèl·lula preparada 

4 

En el cas de disposar de barreres 
fotoelèctriques internes i d’haver-se tallat 
una, caldrà rearmar la cèl·lula a la qual 
pertany la barrera. 

- L’automàtic stop de tots els robots i 
les barreres fotoelèctriques són 
desactivats. 

- L’àrea de protecció és rearmada i 
preparada. 

5 Posada en marxa del cicle.  

 

 

 

 

Taula  A6.3. Seqüència d’arrencada del sistema 
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A6.2. Àrees de parada general 

 Es pot definir àrea de parada general com tot el conjunt de la instal·lació, incloent-t’hi 
tots els robots i les premses, encara que siguin diferents àrees de protecció. 

 Hi ha polsadors d’emergència a l’interior de les cèl·lules per permetre parar els robots 
des de l`’interior si alguna persona hi quedés atrapada dins. 

A6.2.1. Elements d’emergència 

 La següent taula mostra la posició dels polsadors d’emergència i les seves funcions: 

 

 

Element de 
seguretat 

Posició Àrea d’acció Activació Desactivació 

Polsadors de 
general stop de 
robot 

Panell de robot 
i Teach 
Pendant 

Polsadors de 
general stop de 
cèl·lula 

Als panells 
d’operador i a 
l’interior de les 
cèl·lules 

Polsadors 
d’emergència 
de premses 

Panells de 
premsa i 
muntants de 
premsa 

-Parada dels 
robots de tota 
la línia per 
hardware 
(cadena de 
seguretat) 

-Parada 
immediata de 
totes les 
premses. 

 

Pitjant un 
polsador 
d’emergència. 

Desenclavant el 
polsador i 
rearmant les 
seguretats. 

 

 

Taula  A6.4. Descripció general del tracte de les parades 
generades 
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A6.2.2. Parades d’emergència 

 Una parada d’emergència afecta a la totalitat d’elements que composen la línia. 
Tenint especial compte dels robots i les premses. El seu comportament es detalla a 
continuació: 

 
• Robots: es pararan immediatament per hardware (general stop). 
• Premses: pararan la seva operació de forma immediata i en qualsevol punt del seu 

recorregut (embragatge) però el seu motor principal no pararà. 

A6.2.3. Rearmament després d’una parada d’emergència 

 Un cop s’ha realitzat una parada d’emergència, cal seguir la següent seqüència per 
poder tornar a posar en marxa la línia. 

 

Ordre Estats/Accions Conseqüències/Indicacions 

1 Posar els robots i les premses en 
manual si és necessari 

Observar els missatges del panell 
d’operador. 

2 Solucionar les anomalies o causes de 
la parada d’emergència 

 

3 Resetejar l’emergència La línia està preparada per operar de 
forma manual. 

4 Si el robot es troba a l’interior de la 
premsa, cal treure’l de forma manual i 
portar-lo a la posició de home. 

Els robots estan preparats per passar 
a automàtic. 

5 Si la premsa no està en PMS, cal 
moure-la fins a aquest punt de forma 
manual. 

Les premses estan preparades per 
passar a automàtic. 

6 Passar<a automàtic i resetejar les 
alarmes. 

La línia està preparada per començar 
un nou cicle. 

 

Taula  A6.5. Seqüència d’arrencada de la línia 


