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1 ELEMENTS DEL SISTEMA 
 

1.1 Armari de control XRC 
 
El control de la cèl·lula robotitzada consta de dos elements:  
 

• Controlador del robot Motoman XRC 
 
• Placa de PLC y seguretats 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Placa PLC i seguretats  Controlador MOTOMAN XRC  

1.1.1 Controlador del robot Motoman XRC 
 
Conté els elements de potència i control necessaris per la programació i execució dels 
moviments del robot; a la part superior esquerra es troba l’interruptor d’alimentació 
general; a la part superior dreta es troba el “panel de control” 
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Panell de control 
 
El panell de control representat en la següent figura, permet la següent funcionalitat 
bàsica a nivell d’operari:  
 
Polsador SERVO ON READY: dóna tensió als servomotors del robot; només es 
efectiu si es donen condicions de seguretat. És imprescindible que estigui activat per 
que el robot es pugui moure.  
Polsador TEACH: Posa el robot en mode “programació”; aquest mode permet la 
creació i edició de programes així com operacions de manteniment. Per fer efectiu 
aquest mode, és necessària la manipulació des de la consola ò caixa de programació. 
 

 
 
Polsador PLAY: Posa el robot en mode “execució”; en aquest mode es poden executar 
els programes del robot, i serà el mode de funcionament habitual per l’operari de la 
màquina.  
 
 
Polsador START: Estant en mode PLAY, inicia la execució dels programes del robot;  

 

 
L’operari de la màquina NO haurà de fer servir mai aquest mode 
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1.1.2 Placa de PLC i seguretats   
 
Es troba ubicada a la porta, a l’interior del controlador XRC, i s’alimenta 
independentment del controlador XRC mitjançant un interruptor automàtic propi.  
 
 

 
 

 
 

 

Automàtic PLC  Fonts d’alimentació 

Mòduls de seguretat  
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Bàsicament disposa dels següents elements:  
 

• Relés de seguretat, on es connecten els diferents elements de seguretat del 
sistema 

• PLC que controla la maniobra completa del sistema, tenint en compte els 
diferents elements de camp així com la sincronització amb la màquina 
Tonazzi  

 
 

 
          
 

A causa de que el PLC està controlant tota la maniobra, és necessari que 
tant el controlador del Robot XRC com la placa del PLC estiguin 
alimentades per habilitar el funcionament de la màquina Tonazzi  
 

1.2 Robot MOTOMAN UP6 
 
Robot de 6 eixos amb capacitat de càrrega de 6 kg; subministrat amb base suport, vallat 
de seguretat i utillatge per a la manipulació dels vials 
 
 

 
Utillatge 
 
Disposa de 4 dispositius per l’agafada simultània de 4 vials;  inclou 4 detectors 
inductius per la detecció de certes col·lisions. 
 
El sistema d’agafada i expulsió dels vials es basa en un sistema d’anclatge mecànic, 
amb pistó pneumàtic, segon la figura adjunta. 
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1.3 Sistema d’alimentació de vials 
 
Sistema de cilindres pneumàtics, incorporat a la cinta transportadora dels vials, per 
l’alimentació pas a pas i separació dels mateixos.  
 
Disposa de fotocèl·lules amb mirall per la detecció de presència de vials, en cada una de 
les estacions.  
 
Disposa de 2 ajustos “manuals” que és necessari ajustar cada vegada que es faci un 
canvi de format en la màquina:  
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• Barana frontal, fixada mitjançant manetes de fixació ràpida. S’ha d’ajustar pel 
pas adequat de cada tipus de vial  

      

 
 
 
 

• Cilindre “pas a pas”: permet la separació “1 a 1” dels vials que arriben per la 
cinta transportadora. S’ha de posicionar en una cota diferent per cada tamany de 
vial, de manera que impedeixi el pas dels vials que arriben per la cinta, sense 
topar amb el vial que queda lliure.  
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Un ajust incorrecte de qualsevol d’aquests 2 elements, pot provocar 
col·lisions del robot quan aquest fa la maniobra “d’agafar vials” 
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1.4 Terminal HMI 
 
El terminal HMI (“pantalla d’ usuari”) consta d’un menú amb les següents pantalles:  
 

1.4.1 Pantalla de Presentació 
 

 
 
 

 
 
 

Menú Principal 

Tecla tàctil:  
Polsant apareixen les dades 
mostrades 

Àrea de visualització d’alarmes 

1.4.2 Pantalla de Selecció 
 
Aquesta pantalla permet la selecció del tipus de format que ha de produir la màquina 
mitjançant el número NEMO de la Ordre de Fabricació. Aquesta selecció és necessària 
per que el robot pugui executar el tipus de programa adequat per cada tamany de caixa i 
de vial.  
 
També permet l’edició i creació de noves referències, assignant a un número “nemo” 
una combinació de tamany de vial i de caixa. 
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Camp numèric per introduir la 
refcia del  Nemo a produir 

Àrea de visualització de la 
“Selecció Actual”. Aquest serà el 
format que s’executarà quan 
s’iniciï la producció 

Polsar aquest botó per fer 
efectiu el Nemo introduït 

Àrea de visualització d’alarmes 

Edició del Nemo seleccionat:  
Permet el canvi de format (vial ó 
caixa) assignat al Nemo 
visualitzat  

Creació de una nova referència 
(Num. de Nemo, format de caixa 
i de vial)  

Sempre que es seleccioni un Nemo, verificar que la informació 
visualitzada en l’àrea de “Selecció Actual” es correspon amb el Nemo 
introduït; en cas de que no es trobi aquesta referència, l’entrada 
numèrica romandrà a “0” i es mantindrà la darrera selecció realitzada.  
En aquest cas, es pot afegir el nemo desitjat mitjançant el botó “Nova” 

Tant sols es pot seleccionar un NEMO si el sistema està en repòs, és a 
dir, mentre NO s’està executant cap OF. 

El format visualitzat en l’àrea de selecció, serà el que executarà el robot 
en el moment d’iniciar l’Ordre de Fabricació; per tant, verificar sempre 
que es correspon amb el format seleccionat a la màquina. 

1.4.3 Pantalla d’ Execució 
 
Aquesta pantalla permet seleccionar el nombre de vials que corresponen a l’OF, i 
visualitzar en cada moment els realitzats i els pendents.  
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El botó “Executar OF” inicia l’execució d’una OF inicialitzant els comptadors (el 
nombre de vials encaixats passa a ser 0, i el nombre de vials restants passa a ser els 
seleccionats)  
 
El botó “Finalitzar OF” envia al robot a la posició de repòs, deixant prèviament els 
vials que porti (si en porta) a la caixa de reciclatge. Els valors dels comptadors queden 
congelats per que puguin ser consultats i seran ressetejats amb la propera OF que 
s’executi.  En cas de que en el moment de finalitzar la OF el robot estigués parat per 
qualsevol motiu, la seqüència de deixada de vials i posterior anada a posició de repòs 
s’executaria en el moment en què l’operari premés “SERVO ON” i posteriorment 
“START”. 
 
El botó “Pausar OF” finalitza el cicle d’encaixament ja iniciat i envia al robot a la 
posició de repòs, però no dóna per finalitzada l’OF en execució; els valors dels 
comptadors es mantenen, i no seran ressetejats en  reprendre l’execució de l’OF. 
Aquesta és l’opció adequada per fer una aturada en mig d’una OF per canvis de torn, 
descansos, etc. 
 

 
 
 
 
Pel que fa a la visualització dels estats actuals del robot, aquesta pantalla també permet: 

Aquesta opció no és adequada per realitzar ajustos a la màquina, ja que 
es limita a enviar el robot a la posició de repòs, però mentrestant el PLC 
segueix controlant els passos de la Tonazzi, alimentant vials a la cinta, 
etc. 

• Visualitzar l’estat del senyal HOLD que inhabilita el moviment del mateix 
després de la detecció d’una col·lisió.  Il·luminat: el moviment del robot està 
prohibit. 

• Visualitzar l’estat del senyal SERVO ON que dóna tensió a la servoalimentació 
del robot.  Il·luminat: els servoaccionaments del robot estan alimentats. 

• Visualitzar l’estat del senyal START que informa de l’estat d’execució dels 
programes del robot.  Il·luminat: els programes del robot s’estan executant. 

• Visualitzar l’estat del senyal PLAY que informa del mode de treball actual del 
robot.  Il·luminat: el robot està en mode PLAY (que és l’adequat per al 
funcionament automàtic). 

• Visualitzar l’estat del senyal “Vials capturats” que informa de la “captura” dels 
vials alimentats a la cinta per part del robot.  Il·luminat: el robot ha “capturat” 
els vials de la cinta i per tant aquesta no s’ha de netejar. 
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Camp numèric per introduir el 
nombre de vials que es volen 
produir en la present OF 

Àrea de visualització dels 
comptadors corresponents a la 
present OF 

Control de la execució de l’OF 

Visualització del mode de treball 
seleccionat a la botonera de la 
porta: ROBOT ó MANUAL 

Visualització del panell de 
control del Robot 

1.4.4 Pantalla Manual 
 
Aquesta pantalla permet l’activació manual dels cilindres d’alimentació dels vials; 
aquesta operació només és possible si no s’està executant una OF. 
 
També permet de ressetejar l’entrada de HOLD, donar ordre de “SERVO ON” i també 
d’ “START”, totes elles del robot. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Entrades “SERVO ON”, 
“START” i “HOLD” del robot 

Tecles per activació manual 
dels cilindres d’alimentació de 
vials 
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1.4.5 Pantalla Manteniment 
 
El menú de manteniment està protegit per contrasenya i permet accedir a les següents 
opcions de manteniment:  
 

• Visualització de l’estat dels diferents elements de camp del sistema (sensors, 
encoder, semàfor, …). 

• Activació manual de totes les EVs del sistema. 
• Visualització de l’històric d’alarmes. 
• Visualització de l’estat d’alarmes actuals. 
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Menú de Manteniment 
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2 SEGURETATS DEL SISTEMA 
 
El sistema disposa dels següents elements de seguretat, que impedeixen el moviment del 
robot:  
 
Setes d’emergència 
 

• Seta al lloc “operari” de la màquina Tonazzi 
• Seta a la porta del vallat  
• Seta a l’interior del vallat  

 
Totes elles aturen tant la màquina Tonazzi com el robot, impedint el seu moviment 
mentre no estiguin rearmades. La parada d’emergència provoca la caiguda de la senyal 
“SERVO ON READY” del robot, cosa que fa necessari rearmar les emergències i 
reiniciar el robot mitjantçant els senyals “SERVO ON READY”, “PLAY” i “START” 
per reprendre l’execució. 
 
 
Porta de seguretat del vallat 
 
La porta d’accés a l’interior del vallat de seguretat del robot, disposa d’un final de cursa 
de seguretat amb pany, de manera que quan la porta està oberta, impedeix el moviment 
del robot (independentment de com estiguin les setes). A més a més, per desbloquejar el 
pany i per tant poder obrir la porta, s’ha de polsar prèviament una seta d’emergència, o 
bé passar el selector (explicat en el següent punt) a mode manual. 
 
Amb la porta oberta si que es pot moure la màquina Tonazzi, sempre i quan no hi hagi 
cap seta d’emergència polsada i estiguin rearmades.  
 
 
Selector Robot / Manual 
 
A la porta del vallat de seguretat es disposa d’un selector amb clau, que permet la 
següent funcionalitat: 
 

• Robot: Habilita el funcionament del sistema d’alimentació de vials, així com 
el moviment del robot i l’execució d’Ordres de Fabricació (sempre i quan es 
donin les condicions de seguretat de setes i porta). 

 
• Manual: Inhibeix el funcionament del sistema automàtic d’alimentació de 

vials, així com el moviment del robot; aquest és el mode adequat per als 
canvis de format de la Tonazzi, i per a la producció d’OFs tals que, que pel 
motiu que sigui, hagin de fer-se manualment sense la utilització del robot. 
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En el moment de posar el selector en mode ROBOT, entra en 
funcionament el sistema automàtic d’alimentació de vials, que es basa en 
el estat de les fotocèl·lules de cada estació, la qual cosa pot provocar el 
moviment dels cilindres; per tant:  
Abans de posar el selector en mode ROBOT, verificar que no hi ha vials 
a la cinta darrere de l’alimentador pas a pas (davant dels cilindres) 



 
 PROYECTOS, SERVICIOS, SOLUCIONES I SISTEMAS Manual d’usuari 
 C/ Cobalto 16-20, Nave B-1, 2a planta  Cèl·lula robotitzada 
 Tlf: 93 - 289 66 00 / FAX: 93 289 50 64  LABORATORIOS HIPRA 
  

3 FUNCIONALITAT 
 

3.1 Ajustament de la màquina / Canvi de format 
 
1. Aturar la cinta d’alimentació de vials 
 
2. Posar el selector ROBOT / MANUAL en mode MANUAL 
 
3. Entrar dins del vallat de seguretat per fer els ajustos de màquina necessaris. En 
aquest mode, la màquina Tonazzi podrà funcionar com habitualment, sempre i quan no 
hi hagi cap seta polsada i estiguin rearmades.  
 
4. Ajustar la barana frontal pel guiat dels vials per la cinta, corresponent a cada 
tamany de vial  

 

  
          

 
 
5. Ajustar la posició del cilindre d’alimentació pas a pas a la posició que correspongui 
per cada tipus de vial.  

 

  vials.  
          
6. Treure tots els vials que hi hagi a la cinta, darrere de l’alimentador pas a pas.  
 

Un ajustament “massa folgat” d’aquesta barana, pot provocar que el 
vial no es trobi en la posició de recollida del robot quan aquest fa la 
maniobra “d’agafar vials”, amb el corresponent perill de col·lisió. 

Un ajustament “massa forçat” d’aquesta barana, pot provocar que el 
vial quedi “frenat” i no arribi a la posició de recollida del robot quan 
aquest fa la maniobra “d’agafar vials”. 

Un ajustament incorrecte de la posició del cilindre pot provocar forts 
cops del vial contra la barana de guiatge posterior, desajustos de la 
mateixa, o col·lisions del robot quan aquest fa la maniobra “d’agafar 
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3.2 Execució d’OFs 
 
1. Habilitar la “caixa de reciclatge” o rebuig per descarregar els vials que no es puguin 
encaixar 
 
2. Aturar la cinta transportadora d’alimentació dels vials 
 
3. Verificar que:  
 

• No hi ha cap vial a la cinta darrere de l’alimentador pas a pas 
• La barana frontal de guiatge dels vials per la cinta està correctament 

ajustada pel tipus de vial que anem a produir 
• El cilindre d’alimentació pas a pas està correctament ajustat pel tipus de 

vial que anem a produir 
 
4. Sortir del vallat del robot, deixant la porta tancada, sense cap persona a l’interior.  
 
5. Posar el selector de la porta  ROBOT / MANUAL en mode ROBOT 
 
6. Verificar que no hi ha cap seta d’emergència activada, i rearmarles 
 
7. Alimentar els servos del robot, polsant el polsador “SERVO ON READY” del 
panell de control situat al frontal de l’armari XRC, o polsant el botó “SERVO ON” de la 
pantalla anomenada “MANUAL” del terminal tàctil. 
 
8. Arrencar el programa de robot polsant “PLAY” i “START” en el panell de control 
situat al frontal de l’armari XRC, o polsant el botó “START” de la pantalla anomenada 
“MANUAL” del terminal tàctil (si el robot ja està en “PLAY”, per al segon cas). En 
aquest moment, el robot se n’anirà a la posició de repòs, si encara no hi era.  
 
9. Anar al terminal tàctil i seleccionar:  
 

• Codi del Nemo a produir 
 

 
 

Verificar que l’opció seleccionada es correspon amb els tamanys de vial i 
de caixa que anem a produir 

• Quantitat de vials de què consta l’OF 
 

• Polsar “Executar OF”; en aquest moment, el robot se n’anirà a la posició 
d’espera de vials. 

 
 
10. Arrancar la cinta d’alimentació de vials; quan s’alimentin 4 vials, el robot els 
agafarà i se n’anirà a la posició d’espera de caixes. 
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11. Arrencar la màquina Tonazzi.  
 
 
Finalització de la OF 
 
Quan s’hagi encaixat el nombre de vials seleccionats, el robot pararà per sí mateix; si es 
vol interrompre l’OF abans de que finalitzi, polsar “Finalitzar OF” des del terminal 
HMI. Això provocarà que el robot vagi cap a la posició de repòs, deixant prèviament els 
vials a la caixa de reciclatge, si és que en tenia d’agafats.  
 
 
Precaucions durant l’execució d’una OF 
 
 

 
 
 
 

No fer operacions “pas a pas” amb la màquina Tonazzi ni treure-li 
tensió a la mateixa mentre s’està executant una OF; en cas de ser 
necessari per ajustar la màquina, primer finalitzar la OF des del 
terminal, llavors fer als ajustos que es requereixin, i reprendre 
posteriorment la marxa, seguint el procediment d’arrencada. 

3.3 Reprendre l’operació després d’una parada d’emergència 
 
Qualsevol de les setes del sistema fa caure l’alimentació dels servos del robot, deixant-
lo bloquejat; també atura la màquina Tonazzi.  
 
Per reprendre l’operació seguir els següents passos:  
 
1. Verificar que no hi ha cap seta d’emergència polsada 
 
2. Rearmar els circuits de seguretat polsant un dels 2 polsadors de rearme:  
 

• Al lloc “operari” de la màquina Tonazzi 
• A la botonera de la porta del vallat de seguretat 

 
3. Alimentar els servos del robot, polsant el polsador “SERVO ON READY” del 
panell de control de l’armari XRC, o prement el botó “SERVO ON” de la pantalla 
anomenada “MANUAL” del terminal tàctil. 
 
4. Arrencar el programa de robot polsant “PLAY” i “START” al panell de control de 
l’armari XRC, o bé prement el botó “START” de la pantalla anomenada “MANUAL” 
del terminal tàctil (en aquest segon cas, tant sols si el robot ja es troba en mode 
“PLAY”). En aquest moment el robot reprendrà l’operació, continuant per on estava.  
 
5. Arrencar la Tonazzi. 
 
 
 
 



 
 PROYECTOS, SERVICIOS, SOLUCIONES I SISTEMAS Manual d’usuari 
 C/ Cobalto 16-20, Nave B-1, 2a planta  Cèl·lula robotitzada 
 Tlf: 93 - 289 66 00 / FAX: 93 289 50 64  LABORATORIOS HIPRA 
  
 
 
 

3.4 Reprendre l’operació després d’una col·lisió (“HOLD”) 
 
En cas d’activació d’algun dels detectors inductius dels eixos de la pinça, el robot deixa 
d’executar els programes (cau el senyal START)  i “congela” el seu moviment. Aquesta 
situació pot ser monitoritzada per l’operari de 2 maneres diferents:  
 

• Des del panell de control de l’XRC: s’encén el llum “HOLD” i desapareix 
“START”. 

• Des del terminal HMI: en la pantalla anomenada “EXECUCIÓ”, també es 
visualitzen els senyals “HOLD” i “START” del robot; a més a més es genera 
una alarma de detecció de col·lisió. 

 
En aquest cas, procedir de la següent manera per reprendre l’operació:  
 
1. Polsar alguna de les setes d’emergència i entrar dins del vallat de seguretat. 
 
2. En cas de que sigui possible i/o necessari, treure la causa de la col·lisió.  Si la pinça té 
vials agafats, es recomana treure’ls de la pinça amb cura i posar-los a les caixes a les 
que el robot les anava a deixar.  Els detectors inductius han de quedar tots desactivats. 
 
 

  
        
 
 
 
 
 

  
        
 
3. Sortir del vallat de seguretat, deixant la porta tancada, les setes desactivades, les 
emergències rearmades i cap persona dins del vallat. 
 
4. Ressetejar la condició de “HOLD”; per això, des de la pantalla anomenada 
“MANUAL” del terminal tàctil, polsar el botó “HOLD (Col·lisió)”; el texte del botó, 
haurà de canviar a “MOVIMENT”.  
 
… si es vol continuar la seqüència de moviment:  
 

Si no es pot eliminar manualment la causa de col·lisió, o suposa una 
situació de perill, aquesta operació haurà de ser realitzada per personal 
de manteniment qualificat. 
Aquest té a la seva disposició una clau per permetre el moviment del 
robot, en mode TEACH, encara que els inductius es trobin en situació de 
col·lisió. 
En cas d’estar en mode diferent de TEACH, la utilització de l’esmentada 
clau proboca una condició de HOLD inanulable. 

L’operari de la màquina en cap cas haurà de forçar vials que hagin 
quedat pressionats entre la pinça del robot i qualsevol altre objecte ó 
intervenir en qualsevol situació que pugui comportar perill per les 
persones. 
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5. Alimentar els servos del robot, polsant el polsador “SERVO ON READY” del 
panell de control de l’armari XRC, o prement el botó “SERVO ON” de la pantalla 
anomenada “MANUAL” del terminal tàctil. 
 
6. Arrencar el programa de robot polsant “PLAY” i “START” al panell de control de 
l’armari XRC, o bé prement el botó “START” de la pantalla anomenada “MANUAL” 
del terminal tàctil (en aquest segon cas, tant sols si el robot ja es troba en mode 
“PLAY”). En aquest moment el robot reprendrà l’operació, continuant pel punt on 
estava en el moment de la col·lisió.  
 
… si es vol “retirar” el robot i enviar-lo a la posició de repòs:   
 
5. Reiniciar el sistema, seguint els passos exposats a l’apartat 3.5  
 
 

3.5 Reprendre l’operació després de l’evitament d’una col·lisió 
 
El robot, tot i que disposa d’un detector de col·lisions, intentarà sempre evitar-les. 
 
Quan durant l’operació d’encaixament es detecti que la posició de la cadena ha passat 
de llarg respecte de la finestra considerada com adequada per permetre la introducció 
dels vials, es generarà una parada tant al robot com a la Tonazzi.  Per reprendre 
l’ioperació: 
 
1. Verificar mitjançant inspecció visual si el robot encara podria entrar sense perill a fer 
l’operació d’introducció, o si ja ha deixat anar els vials.  En cas de que no hi hagi perill 
d’entrada o que ja els hagi deixat anar, prosseguir pel punt 3. 
 
2. Entrar dins del vallat probocant una parada d’emergència, i passar a dins de les caixes 
de forma manual les ampolles que el robot té agafades.  Sortir del vallat deixant la cinta 
buida i restaurant l’emergència. 
 
3. Permetre altra vegada el moviment del robot mitjançant la seqüència des de la 
pantalla “MANUAL”: “ANUL·LAR HOLD CADENA PASSADA”, “ROBOT EN 
MOVIMENT”, “SERVO ON” i finalment “START”. 
 
4. Arrencar la Tonazzi altra vegada mitjançant el polsador verd “MARXA” del penell 
dòperari. 
 
 

3.6 Procediment per quan falta alguna caixa a la zona d’encaixament 
 
Quan la Tonazzi es para perquè el robot no pot executar l’operació d’introducció dels 
vials a les caixes, perquè al seu torn falta alguna caixa a la zona d’encaixament de la 
Tonazzi, el procediment adequat a seguir és: 
 
1. Polsar alguna de les setes d’emergència per entrar dins del vallat de seguretat. 
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2. Per a les caixes que hi hagi a la dreta de la posició on falta la caixa, treure el vial de la 
pinça del robot i introduir-la a la seva caixa. 
 
3. Tornar a omplir les posicions de la pinça del robot que hagin quedat buides agafant 
els vials de la mateixa cinta d’alimentació, deixant-la buida. 
 
4. Sortir del vallat de seguretat, deixant la porta tancada, les setes desactivades, les 
emergències rearmades i cap persona dins del vallat. 
 
5. En cas de que durant l’emplenament de la pinça del robot, la molla hagi cedit 
provocant amb això una condició de HOLD al robot, ressetejar la condició, des de la 
pantalla anomenada “MANUAL” del terminal tàctil, polsant el botó “HOLD 
(Col·lisió)”; el texte del botó, haurà de canviar a “MOVIMENT”. 
 
6. Alimentar els servos del robot, polsant el polsador “SERVO ON READY” del 
panell de control de l’armari XRC, o prement el botó “SERVO ON” de la pantalla 
anomenada “MANUAL” del terminal tàctil. 
 
7. Arrencar el programa de robot polsant “PLAY” i “START” al panell de control de 
l’armari XRC, o bé prement el botó “START” de la pantalla anomenada “MANUAL” 
del terminal tàctil (en aquest segon cas, tant sols si el robot ja es troba en mode 
“PLAY”). 
 
8.  A partir d’aquí, el robot no entrarà a fer l’operació d’encaixament fins que hi torni a 
haver per primera vegada les 4 caixes preparades a la zona d’encaixament.  Caldrà 
donar expressament “MARXA” a la Tonazzi per a cada pas de la mateixa fins que el 
robot entri a fer l’operació d’encaixament. 
 

 
 

Verificar a cada pas de la Tonazzi que no hi ha cap altra alarma 
conseqüència d’alguna anomalia que requereixi ser solucionada abans 
de tornar a donar MARXA. 

3.7 Reiniciar el sistema 
 
Si el robot es troba en una condició “desconeguda” i es vol reiniciar el sistema perquè 
parteixi des de la situació de repòs, llavors seguir els següents passos:  
 
1. Treure tensió de l’armari XRC mitjançant l’interruptor general, i de la placa del PLC, 
mitjançant el seu interruptor automàtic.  
 
2. Tornar a donar tensió a l’armari XRC i a la placa del PLC.  
 
3. Verificar que es donen les condicions de seguretat (porta tancada, setes rearmades i 
cap persona dins del vallat). 
 
4. Alimentar els servos del robot, polsant el polsador “SERVO ON READY” del 
panell de control de l’armari XRC, o prement el botó “SERVO ON” de la pantalla 
anomenada “MANUAL” del terminal tàctil. 



 
 PROYECTOS, SERVICIOS, SOLUCIONES I SISTEMAS Manual d’usuari 
 C/ Cobalto 16-20, Nave B-1, 2a planta  Cèl·lula robotitzada 
 Tlf: 93 - 289 66 00 / FAX: 93 289 50 64  LABORATORIOS HIPRA 
  
 
5. Arrencar el programa de robot polsant “PLAY” i “START” al panell de control de 
l’armari XRC, o bé prement el botó “START” de la pantalla anomenada “MANUAL” 
del terminal tàctil (aquest segon cas tant sols si el robot ja es troba en mode “PLAY”). 
En aquest moment el robot anirà 120 mm cap enrera a velocitat lenta en la direcció de 
l’utillatge, a continuació anirà a deixar vials a la “caixa de reciclatge” (si en porta) i des 
d’aquí anirà a la posició de repòs.  
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4  Instruccions de manteniment 
 

4.1 Descripció dels elements de camp 
 

SENSORS 
REFERÈNCIA MARCA Nº Uts DESCRIPCIÓ 

E3Z-B86 OMRON 5 Fotocèl·lules amb mirall de detecció de 
presència de vials a la cinta  

E3Z-D86 OMRON 4 
Fotocèl·lules de reflexió directa de 
detecció de presència de caixes en la 
posició de introducció de vials 

E2AS08KN04B1 OMRON 4 Detectors inductius a l’utillatge del robot 
per la detecció de col·lisions 

  PNEUMÀTICA 
REFERÈNCIA MARCA Nº Uts DESCRIPCIÓ 

SY53205LOU01FQ SMC 5 

EV monoestables 5/3 de centres tancats 
per l’activació dels cilindres d’alimentació 
dels vials; ubicades al frontal per sota de la 
cinta 

SY114-5LOU SMC 4 

EV monoestables 3/2 per l’activació dels 
pistons d’expulsió dels vials a l’utillatge 
del robot; ubicades al braç superior del 
robot 

YR1010-F01 SMC 1 

Regulador de pressió pels pistons 
d’expulsió dels vials; ubicat al braç 
superior del robot; la pressió de treball ha 
d’estar al voltant de 2,2 Kg/cm2
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4.2 Manipulació del robot 
 
 

  
 

  
 
       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les operacions de manipulació del robot només hauran de ser 
realitzades per personal de manteniment qualificat. 

El present document només constitueix una simple guia ràpida 
d’aplicació, que EN CAP CAS SUBSTITUEIX ALS MANUALS 
D’OPERACIÓ DEL ROBOT, que es subministren com a documentació 
adjunta. 

Abans de manipular el robot, llegir curosament els següents manuals 
MOTOMAN que es subministren com a documentació adjunta:  
 

• MANUAL DEL OPERADOR – Programación básica 
• MANUAL DEL OPERADOR – Funciones de usuario 
• MANUAL DE MANTENIMIENTO – Instalación y cableado 
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4.2.1 Consola de programació 
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Consultar el manual “MANUAL DEL OPERADOR – Programación 
básica” per més informació sobre el funcionament de la consola de 
programació. 

4.2.2 Sistemes de coordenades 
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Consultar el manual “MANUAL DEL OPERADOR – Programación 
básica” per més informació sobre els sistemes de coordenades. 
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4.2.3 Coordenades rectangulars sobre la màquina Tonazzi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

Z Y

X

ABANS D’EXECUTAR MOVIMENTS EN MODE “TEACH”, 
VERIFICAR EL SISTEMA DE COORDENADES SELECCIONAT.  
 
Cal fer notar que el sistema de coordenades seleccionat per defecte NO 
és el sistema de coordenades rectangular; per tant, s’ha de tenir la 
precaució de seleccionar-lo prèviament per seguir el criteri expressat en 
aquest croquis.  
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4.3 Col·lisions / Nivell del sensor de xoc 
 
Quan el robot detecta un moment d’inèrcia a la càrrega superior al seu màxim permès, 
s’activa la protecció de “sensor de xoc” i salta l’alarma. Si el robot no ha quedat forçat 
és suficient amb anul·lar l’alarma, però si ha quedat forçat, primer cal anul·lar la 
protecció, desbloquejar físicament el robot treient-lo de la zona de col·lisió, anul·lar 
l‘alarma, i finalment restablir la protecció. 
 
Per fer aquest procediment, seguir els següents passos:  
 
1. Seleccionar el mode “TEACH” en el panell de control de l’XRC i activar el bloqueig 
des de la consola (“TEACH LOCK”). 
 
2. Des del menú  “SECURITY”, canviar el mode de seguretat a “Management mode”; 
per això és necessari introduir el codi [99999999]:  
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3. Seleccionar el menú “ROBOT / SHOCK SENSOR LEVEL” i desactivar la protecció 
del sensor de xoc, seleccionant “INVALID”. 
       

  
 
4. Amb el robot en mode “TEACH”, alimentar els servos del robot (“SERVO ON 
READY” des del panell de control) i treure el robot de la zona de col·lisió de forma 
manual amb la consola de programació. 
 

  
 
5. Una vegada tret el robot de la zona de col·lisió, i cancel·lades les alarmes, tornar a 
restablir (“VALID”) la protecció del sensor de xoc. 
 

  
 
6. Desbloquejar el mode “TEACH” i restablir l’operació en mode “PLAY”.  
 

Consultar el manual “MANUAL DEL OPERADOR – Funciones de 
usuario” (cap. 3.12) per més informació sobre la funció del sensor de xoc 
i la seva activació / desactivació. 

Abans de moure el robot, verificar que el sistema de coordenades 
seleccionat es correspon amb el desitjat. 

EN CAP CAS DEIXAR DESACTIVADA LA PROTECCIÓ DEL 
SENSOR DE XOC !! 




