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CAPÍTOL 1.  JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE 

1.1 JUSTIFICACIÓ 

El projecte es realitzarà en el marc d’empresa anomenada TRIRE situada a Vilanova del 

Camí, que s’encarrega del procés de muntatge, inflat i equilibrat de rodes de cotxe, de totes les 

rodes dels cotxes que surten de la cadena de muntatge de l’empresa NISSAN situada a 

Barcelona. 

 

Per realitzar les tasques d’assemblatge de la roda amb el pneumàtic, inflat de la roda i 

equilibrat s’utilitza una línia de muntatge en la que introdueixen llantes i pneumàtics per separat 

per acabar al final de la línia amb les rodes muntades, inflades i equilibrades. 

 

Per realitzar aquest procés, es necessari entre altres etapes descarregar les llantes que 

arriben en camions mitjançant toros i dipositar-les en un magatzem fins a la seva utilització. Les 

llantes  estan apilades per pisos sobre palets i cada palet té diferents models de llantes. Quan es 

requereix les llantes a la línia de muntatge, el palet és transportat mitjançant un toro fins al costat 

de la cinta transportadora encarregada de desplaçar les llantes fins a la línia de muntatge. Dos 

operaris són els encarregats de descarregar laboriosament i d’una en una, les llantes sobre la 

cinta al ritme que imposa la línia, fins que despaletitzen completament el palet. Cal destacar que 

les llantes venen distribuïdes sobre el palet en pisos de 4 o 5 llantes i entre pis i pis porten un o 

dos plàstics separadors en funció del tipus de llanta, aquests plàstics també són manipulats pels 

operaris de manera que els van apilant. També van apilant els palets quan els han despaletitzat. 

 

Aquest projecte té com a objectiu la realització d’una maquinaria capaç de despaletitzar 

automàticament els palets de llantes dipositant-les una per una sobre la cinta transportadora i al 

ritme que imposi la línia de muntatge tot apilant els plàstics separadors i palets en piles diferent. 

Tot això amb l’única l’ajuda de les indicacions d’un operari. És a dir, es podrà realitzar la feina 

de dos operaris amb les indicacions d’un. 
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1.2 OBJECTIUS 

 L’objectiu d’aquest projecte és col·laborar en la realització de la maquinaria capaç 

d’efectuar tota la feina descrita, fen l’estudi, disseny i realització de la part elèctrica corresponent a: 

- Estudi de les necessitats i possibilitats del procés per automatitzar-lo. 

- Disseny d’esquemes elèctrics. 

- Realització física de tot el treball elèctric. 

- Posta en marxa i apunt del sistema o procés. 

 

1.3 DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS OBJECTIUS 

Per el disseny de la  màquina s’han realitzat una sèrie d’etapes les quals s’esmenten a 

continuació i ens delimiten l’abast del projecte desenvolupat. 

 

1.3.1 ESTUDI DE LES NECESSITATS I POSSIBILITATS DEL PROCÉS PER 

AUTOMATITZAR-LO 

Plantejament bàsic del procés a realitzar davant dels esquemes “gràfics” de la maquinaria, 

amb la col·laboració i explicació del dibuixant en quant a prestacions mecàniques, moviments, 

etc... 

Verificació dels actuadors escollits per realitzar els moviments bàsics de la màquina com: 

motors, pistons i vàlvules, electrovàlvules i ventoses. 

Determinació dels elements necessaris per tenir el control adequat dels actuadors perquè 

executin els moviments amb la precisió requerida en el procés. Com variadors de freqüència, 

servomotors, tipus d’electrovàlvules, sensors, així com les seves alimentacions i proteccions 

elèctriques. 

Elaboració d’un llistat previ d’entrades i sortides. 

Elecció del autòmat programable (API) amb les entrades i sortides necessàries (deixant-

ne sempre de reserva) per realitzar l’execució del programa i el processat de les dades, així com 

de la pantalla tàctil adequada i compatible perquè l’operari pugui introduir dades, rebre 

informació i realitzar moviments manuals. 
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Elecció dels elements de seguretat que compleixen la normativa de seguretat 

corresponent a la perillositat del procés com barreres de seguretat, polsadors d’emergència, 

mòduls de seguretat, panys elèctrics, etc...  

Determinació dels elements de senyalització òptims necessaris perquè els operaris puguin 

realitzar la feina amb facilitat, com número de polsadors, llums, selectors, etc ... 

Elecció del bus de comunicació òptim entre el robot i el API tenint en compte, el preu, 

prestacions, necessitats, fiabilitat, compatibilitat i feina. 

Determinació de senyals i modificació del programa del repartidor que controla les cintes 

que s’emporten les llantes. 

Plantejament general del programa tenint en compte que hi ha diferents models de llantes, 

diferents tipus de palets amb diferent número de llantes, pisos i distribucions. Sempre complint 

amb les condicions de funcionament acordades. Tot això implica realitzar diferents moviments i 

introduir nous elements en la maquinària. 

 

1.3.2 DISSENY D’ESQUEMES ELÈCTRICS 

Disseny dels esquemes elèctrics capaços d’alimentar, protegir i controlar tots els elements 

escollits, mitjançant el software de disseny d’esquemes elèctrics “Eplan”. 

 

1.3.3 REALITZACIÓ FÍSICA DE TOT EL TREBALL ELÈCTRIC 

Execució física dels esquemes elèctrics elaborant l’armari i instal·lant tot el cablejat i 

elements elèctrics i/o electrònics necessaris en la instal·lació de la maquinària. 

 

1.3.4 POSTA EN MARXA I APUNT DEL SISTEMA O PROCÉS 

Posta en tensió de l’armari, comprovació de la correcte alimentació dels elements 

distribuïts en l’armari i la maquinària, comprovació d’entrades i sortides, així com del correcte 

funcionament de tots els actuadors. 

Entesa amb els tècnics que realitzen la programació del robot determinant els moviments 

i senyals necessaris per poder realitzar l’automatització del procés amb la màxima eficiència, 

seguretat, coordinació i rapidesa possibles. 
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CAPÍTOL 2.  DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS I EL SEU ENTORN 

2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS 

Seguidament es descriu com ha de funcionar automàticament el procés de despaletització de 

llantes. Un esquema del mateix amb les diferents zones es mostra en la següent figura 2.1. 

 
Fig.2.1
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 El palet es situa mitjançant un toro sobre la cinta de corrons 1, quan l’operari selecciona 

el tipus de palet i en confirma l’entrada, el palet avança cap a la cinta de corrons 2, d’aquesta 

passarà a la cinta de corrons 3, quan és al final d’aquesta cinta, s’aturen els corrons i es dóna 

senyal al robot perquè comenci el procés de descàrrega del palet, que consisteix en deixar per 

una banda el separador de plàstic rígid en una pila sobre un palet, i per altre, les llantes sobre la 

cinta transportadora. Si el model de llantes introduït incorpora plàstic fi, aquest també es retira 

mitjançant el pòrtic de la zona 2. 

 Per tal de que el robot pugui situar-se sobre les llantes per agafar-les amb la precisió 

necessària, es captura una imatge mitjançant una càmera de visió artificial situada sobre la cinta 

de corrons 3. Aquesta càmera envia tres dades al robot per tal de que, si cal, aquest pugui 

rectificar la posició. Les dades enviades són la desviació en el pla x, y i l’angle, ja que els palets 

de llantes poden presentar desviacions en aquests 3 paràmetres. 

 En la imatge de la figura 2.2 es veu la foto que realitza la càmera amb les dades que 

reconeix, a partir d’aquestes dades és capaç d’obtenir les desviacions que són enviades al robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quan el palet queda buit, aquest és retirat automàticament cap a l’apilador de palets que 

consisteix en un mecanisme de pistons i cadenes que el retiren per desprès apilar-lo amb els 

següents palets. 

Fig.2.2
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 Les llantes que va deixant el robot sobre la cinta, són retirades per la cinta que forma part 

del repartidor que és qui controla el seu accionament des d’un altre autòmat, aquest repartidor 

s’encarrega de distribuir les llantes per la línia de muntatge. 

Com exigeix la normativa, el robot està envoltat de reixes metàl·liques, de manera que 

cap persona pot accedir a la seva zona de treball, els punts per on es pot accedir a la zona de 

treball del robot estan protegits per barreres de seguretat o be per portes amb panys de seguretat. 

Totes les barreres, panys i aturades d’emergència desconnecten la potència o alimentació 

de tots els actuadors de forma segura, utilitzant mòduls de seguretat i complint la categoria 4 de 

la normativa europea per la seguretat en màquines (EN 954-1) que cobreix la perillositat del 

sistema. 

S’ha de tenir en compte que és l’operari qui introdueix les dades del tipus de palet que 

s’entra a la línia de producció i per tant es coneix quina és la distribució de les llantes en cada pis 

i si porta separador rígid o no, però es desconeix l’alçada, és a dir, el número de pisos de llantes 

que porta. 

Una foto del sistema, amb les zones i els armaris indicats, es veu en la imatge de la 

següent figura 2.3. 

Fig.2.3
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2.2 DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL FUNCIONAMENT DE CADA ZONA 

Anem a especificar detalladament el funcionament de cada zona. 

 

2.2.1 ZONA 1. ENTRADA 

En aquesta zona s’inicia el procés, consisteix en tot el recorregut que fa el palet fins que 

s’ubica en el punt de descàrrega. En l’esquema de la següent figura 2.4 es pot veure la zona 1 

amb els sensors i actuadors que hi intervenen: 

 

 

Quan el palet està situat sobre la cinta de corrons 1 aquest és detectat per una fotocèl·lula, 

la qual ens indica presència de palet. 

Les tres cintes de corrons estan accionades mitjançant motors asíncrons de corrent 

alterna, els quals es controlen mitjançant variador de freqüència, aquest variador està connectat a 

l’autòmat mitjançant entrades i sortides digitals, per donar ordre de marxa i aturada i per rebre el 

senyal de fallo del variador. 

En aquesta zona, el palet carregat passa per una barrera de seguretat, la qual es capaç per 

mitjà de dues fotocèl·lules (FM_1 i FM_2) de diferenciar el palet de les persones, per aquesta 

barrera de seguretat el palet entra a la zona de treball del robot de forma segura. 

FM_1 i FM_2, a part d’anul·lar la barrera de seguretat, també donen senyal a l’autòmat 

per a que ho pugui engegar i/o parar les cintes quan toca. 

Fig.2.4
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Es disposa de dues fotocèl·lules, F2_S i F3_M, que indicant presència de palet al final de 

la cinta de corrons 2 i corrons 3 respectivament. F3_M que està situada a una determinada alçada 

per tal de que quedi desactivada en descarregar-se l’últim pis, dóna senyal a l’autòmat indicant 

que es pot entrar un altre palet, si els operaris ja l’han preparat i dipositat amb el toro sobre la 

cinta de corrons 1 i han activat la petició d’entrada des de la pantalla tot introduint la referència 

del palet d’acord amb el tipus de llanta, aquest comença a entrar mentre s’acaba de descarregar 

l’altre, d’aquesta forma s’aconsegueix minimitzar temps d’espera.  

Al final de la cinta de corrons 3 hi ha un topall que atura el palet, evita que no caigui i 

permet que quedi sempre en la mateixa posició, aquest incorpora un mecanisme amb un detector 

inductiu que al activar-se ens indica que el palet ha arribat al punt de descàrrega. 

A partir d’aquí es dóna senyal a la zona 4 (robot) indicant que el palet està al seu lloc per 

ser despaletitzat. 



Sistema Despaletitzador de Llantes Jordi Carrera
 

 9

2.2.2 ZONA 4. ROBOT 

 En aquest apartat s’especifica la feina que desenvolupa el robot i les eines que utilitza. 

 El robot es comunica amb l’API principal mitjançant el bus de comunicacions profibus, i 

es feina del programador del robot realitzar el programa per que funcioni adaptat al nostre 

sistema, la nostra feina ha estat alimentar i comunicar amb el robot les eines necessàries per 

agafar les llantes i el plàstic rígid. En l’esquema de la següent figura 2.5 es pot veure el capçal 

del robot amb les eines: 

 

 Quan el palet és en posició de descàrrega, l’autòmat dóna senyal al robot perquè pugui 

començar la descàrrega: 

Fig.2.5
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 El primer que cal fer és prendre la mida d’alçada del palet, per determinar el número de 

pisos de llantes que porta, això és possible gràcies a un detector ultrasònic situat en l’extrem del 

braç, aquest detecta el plàstic rígid quan el robot aproxima al detector verticalment des del punt 

més alt i en sentit avall. El sensor d’ultrasons s’ha ajustat perquè s’activi quan el palet està a una 

distància de 30 cm, és a dir, aquest sensor dóna una senyal digital a una entrada de l’autòmat 

quan detecta un obstacle qualsevol, aquesta distancia es regulable mitjançant un potenciòmetre 

que incorpora el propi aparell, d’aquesta manera, sabent el recorregut que ha fet el robot i tenint 

en compte l’alçada de cada llanta corresponent al model seleccionat, es coneix l’alçada del palet 

que dividida per l’alçada d’una llanta (la que correspongui segons el model seleccionat per 

l’operari) ens resulta el número de pisos de llantes. 

 El robot disposa com a eina terminal de 4 ventoses situades als extrems de 4 pistons 

pneumàtics, quan el robot detecta el plàstic rígid activa els 4 pistons pneumàtics i les ventoses, 

de forma que succiona el separador rígid i el desplaça fins a la pila de separadors rígids. 

 Una vegada s’ha retirat el separador rígid, si el model de llanta porta separador tou, cal 

activar el pòrtic (zona 2) perquè el retiri. En aquestes etapes hi ha d’haver intercanvi de 

informació entre el robot/autòmat, el robot ha d’informar a l’autòmat quan ha retirat el separador 

rígid i l’autòmat ha d’enviar informació al robot quan el pòrtic ha finalitzat la seva tasca per tal 

de que el robot procedeixi a descarregar les llantes del pis que a quedat descobert. 

 Quan el pis de llantes queda al descobert, el robot envia una senyal a la càmera de captura 

d’imatge i aquesta retorna al robot les 3 dades de desviació, x, y i angle, les quals indiquen la 

posició de la llanta en el palet. 

 A partir de tota la informació, alçada del pis i situació de la llanta, el robot inicia el 

procés d’anar a buscar la primera llanta, es situa just a sobre, en direcció verticalment i en sentit 

avall, acciona un mecanisme amb 3 grapes de niló que subjecten la llanta amb força i la trasllada 

cap a la cinta transportadora encarregada de portar-la fins al repartidor (zona 5). Aquesta 

seqüència es repeteixen successivament per a cada llanta fins la descarrega de totes les llantes 

d’aquell pis (que sempre són 5 o 6 unitats depenen del model). 

 Quan acaba de descarregar les llantes d’un pis, torna a buscar el plàstic rígid aquesta 

vegada anirà mes ràpid ja que coneix l’alçada del palet, encara que continua utilitzant el detector 

ultrasònic per més seguretat. 

 El procediment es va repetint fins que es descarrega l’últim separador rígid, en aquest cas 

el robot ho indica a l’autòmat que dóna ordres a la zona 3 perquè retiri el palet.
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2.2.3 ZONA 2. PÒRTIC 

 Aquesta zona té la funció de retirar el plàstic tou quan el palet en porta. En la següent 

figura 2.6 hi tenim una imatge: 

 

 Aquest pòrtic està format per dues guies o eixos controlats per servomotors que fan anar 

un suport metàl·lic amb 4 ventoses capaces de succionar el separador tou i retirar-lo. Els servos 

situen les ventoses per sobre del palet i les fa baixar verticalment fins a l’alçada que correspon al 

pis que toca per succionar el separador tou i retirar-lo, aquesta alçada es coneix gràcies a una 

fotocèl·lula situada estratègicament prop de les ventoses, quan aquestes estan baixant, just abans 

de topar amb el plàstic tou aquesta fotocèl·lula veu les llantes donant senyal a l’autòmat de que ja 

pot deixar de baixar per succionar el plàstic tou i retirar-lo. 

 L’autòmat manté comunicació amb el robot i els servos mitjançant el bus de 

comunicacions profibus per solapar moviments, si és possible, i perdre el mínim de temps amb 

seguretat. 

 Els servomotors de la casa LUST, venen equipats amb un controlador que és qui realment 

els controla, l’autòmat es comunica amb el controlador per enviar els dades de posició i velocitat 

que volem. 

Fig.2.6
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2.2.4. ZONA 3. APILADOR DE PALETS 

 Aquesta zona té la funció de retirar els palet quan s’han descarregat i apilar-los 

verticalment. 

 Quan el palet està completament descarregat en el punt de descarrega, l’autòmat inicia la 

seqüència per retirar el palet, un esquema del apilador amb els sensors i actuadors que hi 

intervenen es pot veure en el següent esquema de la figura 2.7. 

 

 

 

 El sistema apilador de palets retira el palet completament buit gràcies a un mecanisme 

que amb l’ajut d’un cilindre pneumàtic solidari a dues guies amb cadenes, eleven el palet per 

sobre de la cinta de corrons 3, un cop elevat, s’accionen les cadenes mitjançant un motor que 

retiren el palet fins que arriba a sota de la pila de palets. 

 Cal dir que aquest apilador té com a característica, apilar els palets per sota. 

 Un cop tenim el palet just a sota de la pila de palets, es baixen les guies per deixar la zona 

1 lliure i permetre que entri un altre palet carregat i iniciar de nou la seva descàrrega, mentre, 

paral·lelament el apilador apila el palet. 

Fig.2.7
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 S’eleva el palet mitjançat una taula solidària a un cilindre hidràulic fins que aquest topa 

amb la pila de palets i la eleva uns centímetres (aquesta alçada es coneix gràcies a un detector 

inductiu que fa de final de cursa i sempre està en la mateixa posició) en aquest punt es retiren les 

banyes que aguantaven la pila de palets elevats, quan s’han retirat continua pujant la taula fins 

que l’últim palet introduït assoleix l’alçada adequada per tornar a entrar les banyes i subjectar-lo 

juntament amb tota la pila, quan han entrat un altre cop les banyes, baixa la taula buida deixant la 

pila de palets subjectada per les banyes per sobre amb espai suficient per poder entrar un altre 

palet repetint la seqüència. 

 Aquesta pila de palets té una alçada màxima limitada per una fotocèl·lula que dóna senyal 

a l’autòmat indicant que s’ha sobrepassat. S’activa una alarma o avís, mitjançant una indicació 

lluminosa i acústica a la vegada, en cas de que no es retiri el grup de palets s’atura el procés, 

quan es sobrepassa el límit màxim o quan l’operari indica que vol emportar-se la pila de palets, 

puja la taula per aguantar els palets i es retiren les banyes, d’aquesta manera pot accedir un toro i 

retirar la pila de palets. 
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2.2.5. ZONA 5. REPARTIDOR 

 El repartidor és qui controla la cinta transportadora que s’emporta les llantes, el control 

d’aquesta zona es realitza mitjançant un altre autòmat, i aquest té la funció (entre d’altres) 

d’aturar la cinta perquè el robot deixi les llantes, d’emportar-se-les i de donar permís al robot 

perquè deixi llanta quan esta buida. 

 Inicialment si la línia no està col·lapsada de llantes, la cinta transportadora està en marxa, 

quan el robot vol deixar una llanta sobre la cinta, o sol·licita al repartidor, aquest atura la cinta, 

indicant-ho al robot, aquest situa la llanta sobre la cinta, obre les grapes que la subjecten i es 

retira indicant al repartidor que ja es por endú la llanta. 

 Hi ha una fotocèl·lula que cobreix la zona on el robot deixa la llanta, i fins que el 

repartidor no s’ha endut la llanta deixant espai suficient per a la següent llanta, no donarà 

confirmació al robot per que pugui deixar-la. 

 En l’esquema de la figura 2.8 en la pàgina següent es pot veure el repartidor pròpiament 

dit i les senyals que s’intercanvia amb l’API principal del nostre sistema. 
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Fig.2.8
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CAPÍTOL 3.  FUNCIONAMENT DEL SISTEMA 

 Aquest capítol intenta aclarir quina és la funció de cada element del sistema o si més no, 

on estan connectats i qui els controla, també especifica les comunicacions existents en el sistema. 

3.1 COMUNICACIÓ I CONTROL GENERAL ENTRE ZONES 

 

 

 

 

 

 

 

A la zona1 (entrada), només hi ha sensors i actuadors lògics, de manera que utilitzem 

comunicació d’entrades i sortides digitals únicament. 

En la zona 2 (pòrtic), hi ha comunicació d’entrades i sortides i comunicació amb profibus 

per als dos servos. 

A la zona 3 (Apilador), només hi ha sensors i actuadors lògics, de manera que utilitzem 

comunicació d’entrades i sortides digitals únicament. 

A la zona 4 (Robot), hi ha una targeta de comunicació profibus connectada al PC del 

robot per poder-se comunicar amb el API principal. La càmera està connectada directament al 

port sèrie del PC del robot utilitzant comunicació sèrie amb un cable creuat. El robot utilitza 

entrades i sortides integrades per controlar les eines i sensors que té en el braç. 

La zona 5 (Repartidor) que consta d’un altre API per controlar els seus elements, es 

comunica amb l’API principal mitjançant entrades i sortides, és a dir, les sortides d’un API són 

les entrades de l’altre API i a la inversa. 

La pantalla tàctil que serveix perquè l’operari pugui interactua amb la màquina es 

comunica amb l’API principal amb profibus. 

El quadre de control que consta de polsadors, indicadors lluminosos i senyals acústics es 

comunica amb l ‘API principal mitjançant entrades i sortides digitals. 

Fig.3.1
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3.2 SENYALS NECESSÀRIES PER QUE L’OPERARI PUGUI DONAR I 

REBRE ORDRES 

3.2.1 QUADRE DE CONTROL 

Anomenarem quadre de control a tots els elements repartits en diferents punts 

de la màquina i en ocasions repetits, que serveixen per que l’operari interactuï amb ella, 

deixant a part la pantalla tàctil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.2/3/4 Elements que formen part del quadre de control. 

 

Hi ha elements que estan repetits, com ara el polsador verd de marxa i el blau de rearme o 

el llum blau, però la seva funció és la mateixa, és a dir estan repetits per poder realitza la funció 

que tenen des de diferents punts. 

 

a) Polsadors (entrades) 

Marxa (verd): Dóna senyal per posar la màquina en marxa. 

Aturada (vermell): Atura la màquina tranquil·lament finalitzant les accions que estigui 

realitzant sense treure alimentació als actuadors, per després continuar des d’on s’havia parat. 

Aquesta parada es diferencia de la parada d’emergència en que la parada d’emergència 

desconnecta la potència de la màquina de tots els seus actuadors, parant ràpidament tots els 

elements mòbils que estiguin en marxa, desprès d’una aturada d’emergència, és necessari 

referenciar els servos i possiblement la màquina no continuï per l’estat que estava. 

Fig.3.3 

Fig.3.2 

Fig.3.4 
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Rearme (blau): Rearma els mòduls de seguretat per alimentar els actuadors. 

Petició de buidat de les piles (taronja): Aquest polsador és polsat per l’operari quan vol 

buidar les piles tant de palets, com de separadors rígids i separadors tous, aleshores la màquina 

s’atura en un estat segur i puja la taula amb la pila de palets per permetre realitzar el buidat de 

material. 

Polsador Emergència (bolet vermell): Al polsar aquest polsador amb enclavament obrim 

el circuit de seguretat activant l’aturada d’emergència que desconnecta tots els elements mòbils 

de la màquina. 

 

b) Indicadors lluminosos o acústics (sortides) 

Marxa (verd): Indica l’estat de marxa de la màquina. 

Error (vermell i acústic): Indica l’estat d’error de la màquina quan es produeix algun 

problema en el procés, sol anar acompanyada d’un missatge aclaridor en la pantalla. 

Rearme (blau): indica que la seguretat està armada, és a dir hi ha alimentació als 

actuadors. 

Accés (taronja): Indica a l’operari que pot accedir a buidar el material de la màquina. 

 

3.2.2 PANTALLA TÀCTIL 

 

 

 

 

 

 

 

a) Indicacions que es poden donar des de la pantalla 

Introduir el model de llanta que porten els palets quan són introduïts per ser descarregats, 

ho fa una barra desplegable amb la referència de tots els models de llantes. 

Fig.3.5 
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Polsador de perdició d’entrada, aquest es prem quan hi ha el palet sobre la cinta de 

corrons 1 i el model seleccionat és el correcte, val a dir que aquesta feina és obligació i 

responsabilitat de l’operari, ja que si introduís un palet amb el model equivocat per pantalla es 

podria produir un error important, ja que el robot treballaria amb el programa i mides 

equivocat/des  

Reset fallo robot, aquest polsador es polsa quan al robot se li queda bloquejat el programa 

per que li falta alguna senyal per continuar, per exemple si no succiona el plàstic rígid, llavors es 

retira manualment, es rearma, es posa en marxa i es polsa el reset fallo robot. 

Vaciadao completo, aquest polsador es prem quan s’ha buidat la màquina de palets i de 

plàstics separadors, per poder resetejar el comptador de cartrons o plàstics separadors que es 

visualitza en la pantalla. 

Repetir foto, hi ha vegades que cal repetir la foto que realitza la càmera perquè no ha 

sortit bé o prou clara, gairebé sempre per culpa d’algun reflex, llavors es prem el polsador repetir 

foto perquè continuï. 

El polsador fin de ciclo es posa per indicar a la màquina que s’aturi quan hagi acabat de 

descarregar i apilar els palets que tingui introduïts i s’aturi 

El polsador manual es prem per entrar a un seguit de pantalles per realitzar moviments 

manuals de tots els elements de la màquina, sempre amb seguretat, és a dir que no permet 

realitzar moviments il·lògics. 

El polsador Alarmas es prem per visualitzar les alarmes que s’han anat produint per poder 

diagnosticar el que passa si la màquina queda aturada en algun moment. 
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CAPÍTOL 4 DESCRIPCIÓ DELS DISPOSITIUS ELECTRICS 

INSTAL·LATS 

Tots els dispositius elèctrics instal·lats, s’alimenten de l’armari principal on hi ha les 

proteccions adequades per a cada dispositiu, ja sigui a 230Vac o a 24Vdc que obtenim de la fon 

d’alimentació. 

Veure esquemes elèctrics, Annex 1. 

 

4.1 DECRIPCIÓ DE SENSORS 

Tots els sensors instal·lats tenen alimentació a 24Vdc i donen senyal a l’API amb aquesta 

tensió estàndard. 

Veure documentació tècnica dels sensors, Annex 2. 

 

4.1.1 DETECTOR MAGNÈTIC ( REEDS ) 

Aquest detector està instal·lat en tots els cilindres pneumàtics que hi ha a la màquina, 

serveix per conèixer l’estat en que es troben, si estan sortits o entrats, cada cilindre en porta 2, un 

per l’estat inicial i l’altre per l’estat final. Es capaç de detectar l’imant que incorporen tots els 

cilindres en el seu interior, aquest imant és solidari al eix del cilindre.  

 

 

 

 

Característiques bàsiques: 

- Funciona amb 3 fils, dos d’alimentació (24Vdc) i un tercer al senyal. 

- Dona senyal de 24Vdc en cas de detecta metall en el pistó o 0V en cas contrari. 

- Es connecta mitjançant un connector estàndard de M8. 

- Fàcil instal·lació i substitució. 

Fig.4.1 
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4.1.2 FOTOCÈL·LULA KEYENCE PZ-G6CP 

Totes les fotocèl·lules instal·lades en la màquina són d’aquest tipus, podem veure una 

imatge de la mateixa en la següent figura 4,2.. 

 

 

 

 

Característiques bàsiques: 

- Funciona amb 3 fils, dos d’alimentació (24Vdc) i un tercer al senyal. 

- Dona senyal de 24Vdc en cas de detecta metall en el pistó o 0V en cas contrari. 

- Es connecta mitjançant un connector estàndard de M8. 

- Hem escollit aquest tipus de fotocèl·lula ja que: 

 

Preu econòmic: Té un preu reduït comparat amb d’altres amb les mateixes prestacions. 

 

Fàcil instal·lació i substitució:  

Gràcies a la seva estructura es pot fixar en qualsevol punt de la màquina només 

necessitem un forat de 16mm de diàmetre en un tros de xapa tal i com es veu en la imatge de la 

figura 4.3 de l’esquerra. 

Gràcies al sistema amb connector que utilitzen és molt fàcil de substituir, els cables amb 

connector poden ser rectes o colzats tal i com s’aprecia en les imatges de la figura 4.4, utilitzem 

un o l’altre tenint en compte el punt on està la fotocèl·lula instal·lada. 

 

 

Fig.4.2

Fig.4.3 
Fig.4.4



Sistema Despaletitzador de Llantes Jordi Carrera
 

 22

4.1.3 DETECTOR INDUCTIU TELEMECANIQUE XS512B1PBM12 

Aquest detector es utilitzat en el cilindre hidràulic per detectar les posicions on volem que s’aturi 

el cilindre, ja que els cilindres hidràulics no tenen la possibilitat de acoblar-hi reeds. 

Una imatge del mateix es pot veure en la següent figura 4.5. 

 

 

 

Característiques bàsiques: 

- És inductiu, detecta el metall a 4mm de distancia 

- Funciona amb 3 fils, dos d’alimentació (24Vdc) i un de senyal. 

- És de M12 i es connecta mitjançant un connector estàndard de M12. 

 

 

Fig.4.5
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4.1.4 SENSOR ULTRASÒNIC UB2000-30GM-E5-V15 

Aquest sensor ultrasònic s’utilitza per detectar el plàstic rígid quan el robot el va a buscar 

per primer cop, esta situat en l’extrem del seu braç. 

Una imatge del mateix es pot veure en la següent figura 4.6. en la que n’hi surten 2. 

 

 

 

 

 

Característiques bàsiques: 

- Detecta qualsevol cos a una distancia de 80...2000mm. 

- El Rang programable es de 120...2000mm. 

- Funciona amb 5 fils, 2 d’alimentació, un de senyal, un de sincronisme i un de 

programació. 

- Es pot programar la distancia de detecció. 

- Té un diàmetre de 30mm. 

 

Dona senyal al autòmat a la distancia que li programem (120-2000mm), això ens 

interessa, en la posta en marxa ens assegura una detecció del plàstic rígid a la distancia que ens 

interessa. 

Fig.4.6
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4.2 ACTUADORS 

Veure documentació tècnica dels actuadors i altres dispositius, Annex 3. 

 

4.2.1 ELECTROVÀLVULES CAMOZZI 

En la màquina hi ha un seguit de cilindres pneumàtics per realitzar moviments necessaris 

en el procés, aquests cilindres es belluguen gràcies a unes electrovàlvules adequades a aquesta 

funció. 

Les electrovàlvules que hem escollit són de la casa Camozzi, una casa italiana que ofereix 

un preu assequible, en la següent imatge de la figura 4.7 es poden veure. 

 

 

 

 

 

Hem escollit una bateria d’electrovàlvules, tal i com es veu en la imatge superior de la 

figura 4.8, que ens permet alimentar (entrada d’aire comprimit) varies electrovàlvules fàcilment, 

cadascuna es connecta a un cilindre de la següent forma que es veu en l’esquema de la figura 4.8. 

 

 

 

 

D’aquesta manera tenim un funcionament independent de cada cilindre utilitzant dues 

sortides de l’API principal per cada cilindre, una per entra l’eix i l’altre per treure’l. 

Aquestes electrovàlvules són biestables, ja que es mantenen en els dos estats que tenen, 

de manera que si activem un dels 2 costats es manté en aquella posició fins que no activem 

l’altre, garantint així que si hi ha una aturada d’emergència (treu alimentació de tots els 

actuadors) o perdem alimentació, cap cilindre realitzarà cap moviment imprevist o perillós. 

 

Fig.4.7

Fig.4.8
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Característiques bàsiques: 

- Electrovàlvula pneumàtica 5-2 (vies - estats respectivament) biestable. 

- Les bobines funcionen amb 24Vdc d’alimentació. 

- El pas de la rosca de les sortides d’aire es de ¼ de polsada. 

4.2.2 GRUP HIDRÀULIC 

Per elevar la pila de palets és necessari fer-ho amb força i precisió, els mecànics del 

projecte van decidir realitzar-lo amb un cilindre hidràulic que per poder-lo bellugar s’utilitza 

aquest petit grup hidràulic que ve previst de motorbomba, electrovàlvula, dipòsit d’oli i 

manòmetre,. Una imatge del mateix es pot veure en la figura 4.9. 

 

 

 

 

a) Electrovàlvula 

Aquesta electrovàlvula és similar a la pneumàtica ja descrita, també utilitza dos capçals 

que s’activen mitjançant dos sortides del API principal, un per cada sentit, la diferencia amb la 

vàlvula anterior és que quan deixem d’alimentar el capçal retorna al centre mantenint el l’eix del 

pistó immòbil, així podem aturar el cilindre en la posició que volem. 

 

 

 

Característiques bàsiques: 

- Electrovàlvula hidràulica 5-3 (vies - estats respectivament) monoestable. 

- Les bobines funcionen amb 24Vdc d’alimentació. 

- El pas de la rosca de les sortides d’aire es de ½ de polsada. 

És monoestable ja que només queda estable en la posició del centre. 

Fig.4.9

Fig.4.10
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b) Motor 

El motor s’ha d’activar cada vegada que s’activa i desactivar al mateix temps que els 

capçals, ja que és el que dona pressió al circuit d’oli per poder bellugar l’eix del pistó. 

És un motor asíncron, amb les següents característiques: 

Potencia:  0,37KW 

Tensions: 230V en triangle / 400V en estrella 

Amperatge: 1,9A en triangle / 1,2A en estrella 

Freqüència: 50Hz 

RPM’s: 1400rpm 

 

4.2.3 CONJUNT MOTOREDUCTOR AMB VARIADOR DE LES CINTES DE 

CORRONS 

Els motors que utilitzem per donar tracció a les 3 cintes de corrons (que transporten el 

palet carregat de llantes per introduir-lo en la zona de treball del robot fins al punt de descarrega) 

porten reductors i estan alimentats amb variadors de freqüència, una imatge del motor acoblat al 

reductor i aquest collat a l’estructura de la màquina es pot veure en la següent figura 4.11. 

 

 

 

 

a) Motor 

El motor és un motor asíncron, amb les següents característiques: 

Potencia:  0,75KW 

Tensions: 230V en triangle / 400V en estrella 

Amperatge: 3,39A en triangle / 1,95A en estrella 

Freqüència: 50Hz 

RPM’s: 1390rpm

Fig.4.11 
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b) Reductor MOTIVARIO 100:1 

El reductor és útil per les següents raons: 

- Ens permet acoblar-hi el motor i collar-lo a l’estructura de la màquina per, mitjançant 

engranatges i cadenes, transmetre el moviment als corrons. 

- Té una relació de reducció de 100:1 que ens és útil per donar mes força a la sortida de manera 

que el motor ens girarà a una velocitat elevada, a la sortida del reductor tindrem una velocitat 

inferior però amb molta mes força, això és avantatjós ja que el motor es refrigera mitjançant un 

ventilador que té solidari al seu eix, per tant, per refrigerar correctament el motor interessa que 

giri al màxim i, al mateix temps, aconseguir més força a la sortida del reductor. 

 

c) Variador de freqüència SIEMENS SINAMICS G110 

Una imatge del mateix es pot veu en la següent figura 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Variador d’ alimentació monofàsica amb les següents característiques: 

Potència màxima del motor que s’hi pot connectar: 1,5KW 

Entrada: 

Intensitat a la màxima potència: 19,7A 

Tensió d’alimentació:   200 - 240Vac ± 10% 

Freqüència:    47 - 63Hz 

Fig.4.12
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Sortida: 

Intensitat a la màxima potència: 7,8A 

Tensió de sortida:   0 - 230Vac ± 10% 

Freqüència:    0 - 650Hz 

El variador està sobredimensionat ja que pot governar un motor de potència superior als 

0,75KW dels nostres motors. 

La seva alimentació és a 230Vac, és a dir que té alimentació monofàsica entre una fase 

(de les 3 que tenim a la xarxa domestica) i neutre, això ens afecta en 2 sentits: 

1.- Consum superior a la fase que l’alimenta l’entrada del variador ja que genera a la seva 

sortida les 3 fases desfasades 120º amb les que s’alimenta tot motor asíncron. 

2.- Haurem de connectar el motor en triangle per que la tensió màxima que pot assolir la 

sortida del variador és la d’alimentació (230Vac) i aquest motor tal com diu a la seva placa de 

característiques, s’ha de connectar en triangle quan s’alimenta a 230V. 

Els paràmetres introduïts en el variador per adaptar-lo al motor i a les condicions de treball son: 

 

P0304 Tensión nominal del motor 1 C 230
P0305 Corriente nominal del motor 1 C 3,39
P0307 Potencia nominal del motor 1 C 0,75
P0308 CosPhi nominal del motor 3 C 0,82
P0310 Frecuencia nominal del motor 1 C 50
P0311 Velocidad nominal del motor 1 C 1390
P1080 Velocidad Mín. 1 CUT 5
P1082 Velocidad Máx. 1 CT 40
P1120 Tiempo de aceleración 1 CUT 1,5
P1121 Tiempo de deceleración 1 CUT 1,5
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Fig.4.13 

4.3 ALTRES DISPOSITIUS 

Veure documentació tècnica dels actuadors i altres dispositius, Annex 3. 

 

4.3.1 VENTURI GV MAX SP 345_01 COVAL 

Aquest dispositiu és utilitzat per connectar-li les ventoses que xuclen el plàstic rígid per 

proporciona’ls-hi la suficient força de succió. L’efecte venturi utilitza l’aire comprimit per 

genera la força d’aspiració capaç de suportar el pes del plàstic rígid. 

 

 

 

Aquest dispositiu està connectat directament a la controladora del robot, ja que és ell qui 

l’utilitza en la seva seqüència. 

Disposa de 2 connectors, un permet connectar dues sortides que s’utilitzen per indicar el 

que volem que faci (xuclar, silenciar-se o bufar) i l’altre permet connectar les entrades per on 

s’indica al robot que té la peça subjectada o no. 

 

4.3.2 SERVOMOTORS LUST CDE3000 

Aquest dispositiu és un conjunt d’elements de la casa Lust, aquest disposa d’unes guies 

que es demanen a la casa de la mida desitjada, sobre aquesta guia es mou un carro que es 

desplaça mitjançant una corretja dentada que belluga un servomotor amb molta precisió gràcies a 

un equip de control que està connectat al nostre API principal, des d’aquest equip de control es 

controla el servomotor per fer anar el carro a la posició que volem sense que intervinguin finals 

de cursa i podem modificar les posicions d’aturada, velocitats i rampes de frenada des de l’ API 

principal. 

En la maquina s’utilitzen dos equips complets adaptats de tal manera que el nostre carro 

el podem bellugar en un pla x, y (amunt, avall i d’esquerre a dreta) així desplacem el carro per 

extreure el plàstic fi dels palets quan toca. 

Collat al carro tenim una eina que no és més que un suport amb 4 ventoses per xuclar i 

subjectar el plàstic per endur-nos-el a un container on es dipositen. 
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4.3.3 AUTOMATA PROGRAMABLE INDUSTRIAL (API) SIEMENS S7-314-2DP 

Aquest API esta instal·lat en l’armari principal una imatge del mateix es pot veure n la següent 

figura 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest autòmat és qui processa el programa per fer funcionar tot el sistema: 

És una autòmat modular de manera que se li van acoblant mòduls al costat per poder-lo 

adaptar a les nostres necessitats, en el nostre cas li hem enssamblat: 

Dues targetes de 32 entrades fen un total de 64 entrades disponibles. 

Una targeta de 32 sortides disponibles. 

Veure pg-12.a dels esquemes elèctrics, Annex 1 

 

S’ha escollit aquest autòmat per: 

- La seva CPU 314C-2DP té la possibilitat de connectar-hi el bus de comunicacions 

Profibus DP que utilitzem per comunicar-lo amb els servos, el robot i la pantalla tàctil. 

- És modular i fàcilment es pot ampliar el número d’entrades i sortides digitals o si en 

necessitéssim analògiques. 

- És de la casa SIEMENS, això implica un preu elevat però en contrapartida, és una marca 

pionera i dona molta seguretat. 

- Facilitat de trobar recanvis i un bon servei tècnic disponible. 

Fig.4.14
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CAPÍTOL 5. SISTEMA DE SEGURETAT 

Com exigeix la normativa, el robot està envoltat de reixes metàl·liques, de manera que 

cap persona pot accedir a la seva zona de treball, els punts per on es pot accedir a la zona de 

treball del robot estan protegits per barreres de seguretat o be per portes amb panys de seguretat. 

Totes les barreres, panys i aturades d’emergència desconnecten l’alimentació de tots els 

actuadors de forma segura, utilitzant mòduls de seguretat i complint la categoria 4 de la 

normativa europea per la seguretat en màquines (EN 954-1) que cobreix la perillositat del 

sistema. 

En el nostre sistema tenim una sèrie d’elements de seguretat que compleixen la categoria 

4, aquests elements estan connectats entre si per poder funcionar correctament assegurant les 

aturades d’emergència. En aquest capítol anem a veure com interactuen entre ells i com funciona 

tot el sistema de seguretat dissenyat. 

 

5.1 ELEMENTS DE SEGURETAT ESCOLLITS O QUE SON NECESSARIS 

PER COBRIR LES NECESSITATS DEL SISTEMA 

Veure documentació tècnica dels elements de seguretat, Annex 4. 

 

5.1.1 BARRERES ÒPTIQUES DE SEGURETAT KEYENCE SL-C 

En la màquina hi ha 3 barreres coma aquesta situades en: 

B1: Està situada en la part per on entren els palets carregats en la zona 1 

B2: Està situada en la zona 3 per on es descarreguen els palets amb el toro. 

B3: Està situada en la zona 3 per on es descarreguen els plàstics tous amb el toro. 

 

 

 

 

 
Fig.5.1
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La finalitat de les barreres és protegir les zones d’accés a l’interior de la màquina que no 

estan previstes de portes, al interceptar la barrera, la màquina s’atura. 

Aquestes barreres consten cada una d’un emissor i un receptor que es connecten 

directament a uns mòduls de la mateixa casa Keyence mitjansant uns cables especials que 

suministra la casa. 

Son de fàcil instal·lació ja que venen juntament amb els suports, aquests són molt pràctics 

per collar-les a l’estructura de la màquina i també per orientar-les fàcilment per enfocar-les entre 

elles (emissor i receptor). 

 

5.1.2 BOLETS D’ EMERGÈNCIA TELEMECANIQUE 

Aquest bolet d’emergència és un interruptor amb enclavament mecànic que quan es polsa 

obre els contactes que incorpora obrint el circuit de seguretat, perquè torni a tancar els contactes 

cal donar-li mitja volta. 

Una imatge del mateix es pot veure en la següent figura 5.2. 

 

 

 

 

 

 

En la màquina n’hi ha 2 instal·lats en diferents punts de fàcil accés pels operaris. 

Fig.5.2
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5.1.3 PANY ELÈCTRIC DE SEGURETAT XCS-E 

Aquest dispositiu està instal·lat en les 3 portes d’accés a la zona de treball del robot, 

aquests panys bloquegen les portes de manera que no podem accedir al interior de la zona de 

treball del robot quan la màquina està rearmada, és a dir tenim la potència connectada amb 

possibilitats de que es mogui el robot. 

Una imatge del mateix es pot veure en la següent figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La porta es desbloca només quan la potència està desconnectada, és a dir quan no hi ha 

possibilitats de que es mogui el robot. 

Per poder rearmar la potencia aquestes portes han d’estar tancades, aquests panys en 

realitat actuen igual que un bolet d’emergència. 

 

5.1.4 CONNECTOR X11 DEL ROBOT 

 

El sistema de seguretat que incorpora el robot ens proporciona aquest connector que està 

en l’armari del robot, en aquest connector hi ha els contactes de seguretat necessaris per poder 

connectar el robot al nostre sistema de seguretat. 

El sistema de seguretat robot obre aquests contactes quan es polsa el seu bolet 

d’emergència que té en la seva consola de programació que està connectada al seu armari. 

 

Veure capítol 7 apartat del X11 

Fig.5.3
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5.2 ELEMENTS DE SEGURETAT ESCOLLITS PER PODER CONNECTAR 

ELS ELEMENTS ANTERIORS 

5.2.1 MÒDUL RELÉ DE SEGURETAT INTEL·LIGENT SL-R11 

Cada una de les 3 barreres incorpora aquest mòdul situat dins de l’armari principal, 

aquest mòdul controla les barreres mitjançant 2 cables amb connectors, un per a l’emissor i 

l’altre per al receptor, aquest mòdul té l’avantatge que ens permet canviar la targeta de potència 

si es fes malbé. 

Una imatge del mateix es pot veure en la següent figura 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 UNITAT D’EXPANSIÓ INTEL·LIGENT SL-R12EX 

En el cas de la barrera 1 situada a la zona 1 per on entren els palets, es necessari realitzar 

el “muting” que no és més que un mode de funcionament que ens permet diferenciar els palets de 

les persones, anul·lant la barrera m’entres entra el palet a la zona de perill. 

Una imatge del mateix es pot veure en la següent figura 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 Fig.5.5

Fig.5.4
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Aquest mòdul ens permet realitzar el “muting” ja que ve preparat per connectar les 2 

fotocèl·lules que ens permeten diferenciar els palets de les persones i també el indicador lluminós 

de l’estat de “muting”. 

S’instal·la al costat del SL-R11 i s’hi connecten l’emissor i el receptor. 

 

5.2.3 MÒDUL RELÉ DE SEGURETAT PILZ PONZ X2.7 

Aquest mòdul reuneix les condicions per connectar els contactes de seguretat que ens 

ofereix el robot, és a dir, gràcies aquest mòdul podem enllaçar els dos sistemes de seguretat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.6 



Sistema Despaletitzador de Llantes Jordi Carrera
 

 36

5.3 FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE SEGURETAT 

Aquest sistema de seguretat en el que intervenen diferents elements com son barreres, 

panys, bolets i robot, és una mica complex de connectar, en aquest apartar anem a veure com 

funciona tot plegat. 

Tot sistema de seguretat ha de connectar i desconnectar la potència (alimentació 

de tots els actuadors) de la màquina que protegeix, de manera que per connectar la 

potència, es fa mitjançant un polsador (blau) de rearme, al polsar aquest polsador si 

tots els elements de seguretat estan en condicions (portes tancades, bolets 

desbloquejats, barreres lliures), el sistema de seguretat es rearma alimentant els 

actuadors. 

Veure pg-2 dels esquemes elèctrics, Annex 1. 

 

KS1 i KS2 són els dos contactors de seguretat que tanquen els seus contactes per 

alimentar tots els actuadors de la màquina i els obren per desalimentar-los. Aquests contactes són 

capaços d’aguantar la intensitat de treball de tots els actuadors de la màquina a la vegada, encara 

que tots a la vegada no funcionaran mai. Aquests contactors estan controlats per els mòduls de 

seguretat que és on es connecten els elements de seguretat. 

Tot mòdul de seguretat consta dels següents bornes per connectar-hi els elements de 

seguretat: 

- Contactes normalment tancats dels element de seguretat que controlen, ja sigui un pany, 

un bolet o qualsevol element que proporcioni 2 contactes normalment tancats, lliures de 

potencial i inactius com a condició per poder rearmar. 

- Contacte normalment obert de la senyal de rearme, quan tanquem aquest contacte es 

rearma el mòdul si està en condicions. 

- Sortida dels contactes de seguretat lliures de potencial que utilitzem per enseriar amb un 

altre mòdul i/o per activar els contactors de seguretat. 

- Contactes normalment tancats i enseriats dels contactors de seguretat per tenir la certesa 

avanç de rearmar de que els contactes dels contactors no s’han quedat clavats. 

Els mòduls de control (B1,B2 i B3) de les barreres, a part de controlar les barreres, també 

se’ls hi pot connectar un element o circuit normalment tancat de seguretat que tingui 2 contactes 
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normalment tancats, com ara un bolet o un pany de seguretat, perquè el mòdul es rearmi (al 

polsar el rearme), aquests contactes han d’estar tancats. 

En el nostre cas hem utilitzat B1 per connectar-hi tots els panys de seguretat de les portes 

enseriats, i B2 i B3, per connectar-hi a cadascun un bolet de seguretat. Tal i com diu la 

normativa, els bolets de seguretat han d’anar separats un per cada mòdul, per complir la 

categoria 4 de seguretat, en el cas dels panys no cal, per això estan connectats en sèrie en un 

mateix mòdul. 

Veure pg-8.b dels esquemes elèctrics, Annex 1. 

 

El R30 és el contacte d’un relé simple que és activat amb una sortida de l’autòmat que 

dóna la senyal de rearme quan es polsa un dels polsadors de rearme que estan connectats com 

entrades a l’autòmat, d’aquesta manera es pot rearmar o no tenint en compte per programa 

alguna condició del sistema. 

L’últim mòdul M_S1 també utilitza els contactes que proporciona el robot com si fos un 

element de seguretat, d’aquesta manera aquest mòdul només es rearmarà si el robot li 

proporciona aquests contactes tancats, el robot només tancarà els contactes si està preparat per 

treballar i no te el seu bolet de seguretat polsat. 

Veure pg-8.c dels esquemes elèctrics, Annex 1 

 

Els mòduls de les barreres i el del robot tenen els contactes de les seves sortides enseriats 

de manera que si qualsevol mòdul no està rearmat, no es possible alimentar els contactors de 

seguretat que es veuen connectats en l’últim mòdul M_S1. 

Per altra banda tenim la unitat d’expansió intel·ligent MUT_B1 necessària per realitzar el 

“muting” de la barrera 1, el muting és una manera de funcionar de la barrera que d’alguna 

manera distingeix un determinat tipus de cos (en el nostre cas distingim un palet) de qualsevol 

altre, ha sigui una persona o un cos diferent. 

Veure pg-9 dels esquemes elèctrics. 

A continuació, en la figura 5.7 es pot veure un esquema amb tots els elements de 

seguretat de camp (que estan fora de l’armari) distribuïts per el sistema. 
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Fig.5.7 
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CAPÍTOL 6 LLISTAT D’ENTRADES I SORTIDES 

El llistat d’entrades i sortides obtingut inicialment per fer una idea del número d’entrades 

i sortides necessàries es diferent a aquest ja que en la posta en marxa sempre sorgeixen 

modificacions en el número i funció de les senyals, així doncs aquest és el llistat d’entrades i 

sortides definitiu: 

 

Nomenclatura utilitzada en els llistats: 

Z1: Zona 1 o Entrada 

Z2: Zona 2 o Pòrtic 

Z3: Zona 3 o Apilador de palets 

Z4: Zona 4 o Robot 

Z5: Zona 5 o Repartidor 

QC: Quadre de Control 

AP: Armari Principal 

SEG: Seguretat 

Les entrades i sortides que tenen el mateix nom que direcció són les que han quedat de 

reserva. 
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6.1 ENTRADES 

Tots els senyals d’entrada són digitals, és a dir que l’autòmat només reconeix dos estats, 

el 1 (24Vdc) o el 0 (0Vdc) per distingir l’estat del sensor o dispositiu que té connectat en cada 

entrada. 

NOM DIRECCIÓ ELEMENT I FUNCIÓ UBICACIÓ

E0.0 E       0.0   

SEL_PON_B1 E       0.1 SELECTOR QUE PUNTEJA LA BARRERA 1 AP 

E0.2 E       0.2   

E0.3 E       0.3   

E0.4 E       0.4   

E0.5 E       0.5   

E0.6 E       0.6   

E0.7 E       0.7   

R_EV3_I E       1.0 REED ELECT. INICIAL TAULA TRACCIÓ PALET Z3 

R_EV3_F E       1.1 REED ELECT. FINAL TAULA TRACCIÓ PALET Z3 

R_EV4_I_D E       1.2 REED ELECT. INICIAL DRETA AGUANTAR PALES Z3 

R_EV4_I_E E       1.3 REED ELECT. INICIAL ESQUEARRA AGUANTAR PLAETS Z3 

R_EV4_F_D E       1.4 REED ELECT. FINAL DRETA AGUANTAR PLAETS Z3 

R_EV4_F_E E       1.5 REED ELECT. FINAL ESQUERRA AGUANTAR PALETS Z3 

FC_EV5_I E       1.6 FINAL DE CARRERA INICIAL PISTO PER PUJAR PALETS Z3 

FC_EV5_F E       1.7 FINAL DE CARRERA FINAL PISTO PER PUJAR PALETS Z3 

F1_M E       2.0 FOTOCÈL·LULA DE ENTRADA CINTA 1 Z1 

F2_M E       2.1 FOTOCÈL·LULA MIG CINTA 2 Z1 

FC3_S E       2.2 FINAL DE CURSA PARADA PALETS RODILLOS 3 Z1 

F2_S E       2.3 FOTOCÈL.LULA ULTIMA RODILLOS 2 Z1 

FM_1 E       2.4 FOTOCÈL.LULA MUTING BARRERES Z1 

FM_2 E       2.5 FOTOCÈL.LULA MUTING BARRERES Z1 

FC_EV5_M E       2.6 Detector Pistó Pujar palets Intermig Z3 

F3_M E       2.7 FOTOCÈL.LULA RODILLOS 3 MIG Z3 

FTC_SERVOS E       3.0 SENSOR PROXIMITAT SERVOS Z2 

DET3_C E       3.1 SENSOR INDICTIU FINAL DE CENTRAT RODILLOS 3 Z1 

FC4 E       3.2 FINAL DE CURSA CADENES TRACCIÓ PALETS Z3 

F_P_P E       3.3 FOTOCÈL·LULA PALETS PLE Z3 

E3.4 E       3.4   

S_E_REP_1 E       3.5 SENYAL ENTRADA DEL REPERTIDOR 1 Z5 

S_E_REP_2 E       3.6 SENYAL DE LLANTA DEIXADA Z5 

S_E_REP_3 E       3.7 PERMIS DEIXAR LLANTA Z5 

E4.0 E       4.0   

E4.1 E       4.1   

E4.2 E       4.2   

E.4.3 E       4.3   



Sistema Despaletitzador de Llantes Jordi Carrera
 

 41

P_ENTRADA E       4.4 SELECTOR SOLICITUD D'ENTRADA QC 

P_REARME E       4.5 PULSADOR REARME QC 

P_MARXA E       4.6 PULSADOR MARXA QC 

P_PARO E       4.7 PULSADOR DE PARO QC 

B1 E       5.0 ENTRADA AUX DEL MODUL DE SEGURETAT BARRERA 1 AP 

B2 E       5.1 ENTRADA AUX DEL MODUL DE SEGURETAT BARRERA 2 AP 

B3 E       5.2 ENTRADA AUX DEL MODUL DE SEGURETAT BARRERA 3 AP 

EMERG E       5.3 SETA EMERGENCIA + SEGURETAT AVANS DEL MAGNETO Q21 +S2 QC 

E5.4 E       5.4   

E5.5 E       5.5   

E5.6 E       5.6   

E5.7 E       5.7   

E6.0 E       6.0   

E6.1 E       6.1 MAGNETO 380V 25A/4P ALIM ROBOT AP 

Q21 E       6.2 Q21 ALIMENTACIÓ SEGURETAT +S AP 

Q12 E       6.3 Q12 ALIMENTACIO SORTIDES DIRECTE +2 AP 

Q13 E       6.4 Q13 ALIMENTACIÓ MODULS SEGURETAT AP 

Q14 E       6.5 Q14 ALIMENTACIÓ SORTIDES DIRECTE AP 

Q15 E       6.6 Q15 ALIMENTACIÓ ROBOT 24 DC AP 

Q16 E       6.7 Q16 ALIMENTACIÓ SERVOS AP 

Q31 E       7.0 M1/V1  MOTOR RODILLOS AP 

Q32 E       7.1 M2/V2  MOTOR RODILLOS 2 AP 

Q33 E       7.2 M3/V3  MOTOR ROSILLOS 3 AP 

Q34 E       7.3 SERVOMOTOR EIX_X AP 

Q35 E       7.4 SERVOMOTOR EIX_Y AP 

Q36 E       7.5 MOTOR TRACCIÓ PALET AP 

Q37 E       7.6 BOMBA HIDRÀULIC AP 
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6.2 SORTIDES 

Tots els senyals de sortida són digitals i és l’autòmat l’encarregat d’activar o desactivar el 

senyal de cada sortida donant 1 (24Vdc) o el 0 (0Vdc) respectivament. 

Totes les sortides estan cablejades a unes bases de relés (veure esquemes) per protegir 

l’API de qualsevol sobretensió o sobreintensitat que es pugui produir en l’exterior. 

Cada relé acciona el dispositiu que li correspon alimentant-se de l’armari principal. 

NOM DIRECCIÓ FUNCIÓ UBICACIÓ

A0.0 A       0.0   

MUT_B1 A       0.1 MUTING BARRERA 1 ENTRADA PALET  

A0.2 A       0.2   

A0.3 A       0.3   

EV3_I A       0.4 PISTO PER PUJAR CADENA MOURE PALET BUIT Z3 

EV3_F A       0.5 PISTO PER BAIXAR CADENA MOURE PALET BUIT Z3 

EV4_I A       0.6 PISTO PER AGUANTAR PILA PALES SORTIT CENTRE Z3 

EV4_F A       0.7 PISTO PER AGUANTAR PILA PALETS TANCAT Z3 

EV5_I A       1.0 HIDRAULIC PUJAR PALET BUIT FINS A LA PILA PUJAR Z3 

EV5_F A       1.1 HIDRAULIC PUJAR PALET FINS A LA PILA BAIXAR Z3 

EV6_I A       1.2 ELECTROVÀLVULA SUCCIO PLASTIC PRIM INICIAL Z2 

EV6_F A       1.3 ELECTROVÀLVULA SUCCIO PLASTIC PRIM FINAL Z2 

EV_FRENO A       1.4 ELECTROVÀLVULA FRENO SERVOMOTOR Z2 

S_S_REP_1 A       1.5 SENYAL DE SORTIDA CAP AL REPERTIDOR 1 Z5 

S_S_REP_2 A       1.6 LLANTA DEIXADA A LA CINTA Z5 

S_S_REP_3 A       1.7 PETICIO PERMIS DEIXAR LLANTA Z5 

KM36 A       2.0 CADENES TRACCIÓ PALETS BUITS Z3 

KM37 A       2.1 HIDRÀULIC Z3 

M1_ON_MARXA A       2.2 VARIADOR 1 RODILLOS Z1 

M1_INVERSIO A       2.3 VARIADOR 1 RODILLOS INVERSIÓ DE SENTIT Z1 

M2_ON_MARXA A       2.4 VARIADOR 2 RODILLOS Z1 

M2_INVERSIÓ A       2.5 VARIADOR 2 RODILLOS INVERSIÓ DE SENTIT Z1 

M3_ON_MARXA A       2.6 VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 3 RODILLOS Z1 

M3_INVERSIÓ A       2.7 VARIADOR 3 RODILLOS INVERSIÓ DE SENTIT Z1 

PORTES A       3.0 ACTIVACIO PORTES DE SEGURETAT SEG 

SIRENA A       3.1 SEÑAL SONORO DE MAQUINA QC 

H_GRC A       3.2 INDICA PARO QC 

H_VRD A       3.3 INDICA MAQUINA EN MARXA QC 

H_VRM A       3.4 INDICACIO MAQUINA EN EMERGÈNCIA QC 

REARME A       3.5 REARMAR MODULS DE SEGURETAT QC 

ENPO1 A       3.6 ENTRADA DE LUST EIX_Y,  SEGURETAT DEL SERVO Z2 

ENPO2 A       3.7 ENTRADA DE LUST EIX_X, SEGURETAT DEL SERVO Z2 
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CAPÍTOL 7 REALITZACIÓ FÍSICA DE TOT EL TREBALL 

ELÈCTRIC 

7.1 PROCEDIMENT 

En aquest capítol anem a veure quins són els passos i tasques que s’han realitzat per fer el 

treball elèctric profunditzant una mica amb el pas 10 que tracta del cablejat extern. Els passos 

seguits son: 

1.- Plantejament bàsic del procés a realitzar davant dels esquemes “gràfics” de la maquinària, 

amb la col·laboració i explicació del dibuixant en quant a prestacions mecàniques, moviments, ... 

2.- Elecció dels actuadors necessaris per realitzar els moviments bàsics de la màquina com, 

motors, pistons pneumàtics, vàlvules i electrovàlvules, ventoses. 

3.- Elaboració d’un llistat previ d’entrades i sortides. 

4.- Elecció del autòmat programable (PLC) amb les entrades i sortides necessàries (deixant-ne 

sempre de reserva) per realitzar l’execució del programa i el processat de les dades, així com de 

la pantalla tàctil adequada i compatible perquè l’operari pugui introduir dades, rebre informació i 

realitzar moviments manuals. 

5.- Elecció dels elements de seguretat que compleixen la normativa de seguretat corresponent a 

la perillositat del procés com barreres de seguretat, polsadors d’emergència, mòduls de seguretat, 

panys elèctrics, ...  

6.- Determinació dels elements de senyalització necessaris perquè els operaris puguin realitzar la 

feina amb facilitat, com número de polsadors, llums, selectors, ... 

7.- Elecció del bus de comunicació òptim entre el robot i el PLC tenint en compte, preu, 

prestacions, necessitats, fiabilitat, compatibilitat i feina. 

8.- Realització dels esquemes elèctrics tenint en compte tots els punts anteriors. 

9.- Execució física dels esquemes elèctrics elaborant l’armari. 

10.- Instal·lació de tot el calbejat i elements elèctrics i/o electrònics necessaris en la instal·lació 

de la maquinària. 

 A continuació hi ha definits una sèrie d’ aspectes que s’han tingut en compte per realitzar 

aquest últim pas. 
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7.2 ALIMENTACIONS I PROTECCIONS 

En l’armari principal tenim una sèrie d’alimentacions i proteccions importants per dividir 

al màxim en subscircuits per poder localitzar les avaries amb facilitat. 

Veure esquemes pg-3-4-5-6-7-8. 

 

7.3 CANAL METÀL·LICA I CAIXES DE CONNEXIONS 

Un cop situat l’armari en el lloc òptim, per poder cablejar amb facilitat tots els elements 

externs, s’ha instal·lat una canal metàl·lica de 10X6 cm en la qual es poden anar afegint cables i 

mangueres per poder accedir a tots els elements elèctrics de la màquina, en l’esquema següent 

s’indica per on passen aquestes canals. 

 

Gràcies a la canal metàl·lica instal·lada a sigut fàcil accedir a tots els elements de la 

màquina amb el cablejat corresponent, però per estalviar cables també s’han instal·lat un parell 

de caixes amb borneros d’alimentacions comuns, com son la BOX1 i la BOX2. 

Veure esquemes pg-15a i 15-b 

 

Gràcies a la BOX1 que s’ha instal·lat a la vora de les electrovàlvules ens hem estalviat 

una bona quantitat de fils, amb un sol fil que ve des de l’armari hem connectat el negatiu de totes 

les bobines. 

En l’esquema de la figura 7.1 de la pàgina següent es poden veure totes les canals i caixes 

de connexions del sistema: 
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Fig.7.1
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7.4 PROTECCIÓ CONTRA CAMPS MAGNÈTICS 

Tots els motors s’han cablejat amb manguera apantallada ja que és aconsellable per que 

el camp magnètic que generen sigui anul·lat. Aquesta manguera apantallada porta una malla que 

es connecta a massa per abolir el camp magnètic que genera la circulació de corrent altern, 

aquest camp magnètic és més important quan el motor és alimentat amb un variador de 

freqüència. S’ha de tenir en compte que tenim senyals de control com ara el profibus o el cable 

que controla als servos que són molt sensibles a aquests camps magnètics. 

 

 

7.5 X11 DEL ROBOT 

L’ X11 és un connector accessible en l’armari del robot on hi han entrades i sortides 

disponibles (pròpies del robot) a més de les connexions necessàries per enllaçar els sistemes de 

seguretat. 

Veure manual del KR C1, Annex 5 

 

Hem utilitzat entrades i sortides pròpies del robot per cablejar totes les eines instal·lades 

en el braç que es poden connectar mitjançant del connector X11 que es veu en la següent imatge 

de la figura 7.2. 

 

 

Veure pg-40 dels esquemes elèctrics, Annex 1 

 

 

Fig.7.2
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CAPÍTOL 8 POSTA EN MARXA I APUNT DEL SISTEMA O PROCÉS 

8.1 PROCEDIMENT 

Posta en tensió de l’armari, comprovació de la correcte alimentació dels elements 

distribuïts en l’armari i la maquinaria, comprovació d’entrades i sortides, així com del correcte 

funcionament de tots els actuadors. 

Entesa amb els tècnics que realitzen la programació del robot determinant els moviments 

i senyals necessaris per poder realitzar l’ automatització del procés amb la màxima eficiència, 

seguretat, coordinació i rapidesa possibles. 

 Plantejament general del programa tenint en compte que hi ha diferents models de llantes, 

diferents tipus de palets amb diferent número de llantes, pisos i distribucions. Sempre complint 

amb les condicions de funcionament acordades. Tot això implica realitza diferents moviments i 

introduir nous elements en la maquinària 

La següent taula relaciona les característiques dels palets amb els programes que han 

acabat utilitzant cadascun dels elements principals o que tenen possibilitat de modificar el seu 

funcionament en aquest sistema. 

PROGRAMES  CARACTERISTIQUES DELS PALETS 

ROBOT  CAM  API  SELECCIONAT PALET LL / P ALT MATER  PIS  PL_FI

1  1  1  (X‐61B) 4X07B‐17 FERRO 5 7 ALUM  5  SI

1  1  2  (X‐61B) 4X00B‐17 FERRO 5 7 ALUM  5  SI

2  1  3  (X‐61B) 3X00A‐17 FUSTA MITJÀ 5 9 CHAPA  9  NO

3  1  4  (X‐61B) EB41A‐16 HIERRO 6 7 ALUM  5  SI

4  1  5  (X‐83B) EB‐400‐16 FUSTA PETIT 5 7 CHAPA  7  NO

5  1  6  (X‐83) Chapa 16 BLANCA FUSTA GRAN 6 6 CHAPA  12  NO

5  2  7  (X‐83) Chapa 16  NEGRA FUSTA GRAN 6 6 CHAPA  12  NO

3  1  8  (X‐83) RONAL‐16 ALUM HIERRO 6 6 ALUM  8  SI

 

El robot lògicament ha de modificar el seu programa ja que cada tipus de llanta té una 

alçada i distribució diferent. 

La càmera també ha d’utilitzar un programa diferent per distingir correctament els centres 

de les llantes quan es tracta de llantes d’alumini o de llantes pintades en color negre, ja que el 

reflex es diferent i utilitza diferents tècniques de visió artificial per localitzar els centres. 
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8.2 PONT A LA BARRERA D’ENTRADA 

 Es va haver d’efectuar un pont a la barrera d’entrada, concretament en els contactes de 

seguretat del mòdul, els que estan enseriats amb els dels altres mòduls per alimentar els 

contactors de seguretat. Això es va haver de fer per tal de resoldre el problema que es descriu 

seguidament. 

Quan el palet carregat de llantes entra a la zona de descarrega i just en el moment que 

passa per la barrera 1 de seguretat 1 (la que efectua el muting) s’efectua una aturada 

d’emergència, el palet es quedava interceptant la barrera 1, no es podia rearmar la seguretat i no 

el podíem retirar mitjançant els moviments manuals. Així doncs per que l’operari pugui rearmar 

la seguretat encara que la barrera 1 estigui interceptada s’ha efectuat aquest pont mitjançant un 

selector de dos contactes.  

 

8.3 ANUL·LACIÓ DEL SISTEMA DE CENTRAT DEL PALET 

 Inicialment abans d’instal·lar la càmera de visió artificial, quan el palet arribava a la zona 

de descarrega sobre la cinta de corrons 3 es centrava mitjançant uns cilindres pneumàtics que 

l’empenyien i el fixaven sempre en la mateixa posició. Al instal·lar la càmera aquest procés ja no 

tenia sentit ja que la càmera envia la posició exacte de les llantes amb les desviacions que puguin 

tenir. Per aquest motiu s’ha anul·lat el centrat del palet i quan aquest arriba al final de la cinta de 

corrons 3 el robot ja entra en acció retirant el separador rígid, desprès de retirar-lo la càmera 

efectua una foto i envia al robot la posició exacte de la primera llanta que ha de retirar. 

 

8.4 CANVI DE VENTOSES 

 Es van haver de canviar les ventoses del pòrtic que retira el separador tou ja que no eren 

capaces de sostenir-lo, va venir un tècnic especialitzat en ventoses i desprès d’efectuar unes 

quantes proves amb diferents tipus de ventoses es van canviar per les més eficients. 
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CAPÍTOL 9  CONCLUSIONS 

9.1.CONCEPTES 

És important protegir contra camps magnètics ja que aquests poden produir interferències 

en els bussos de comunicacions i fins hi tot falsejar una entrada lògica a l’autòmat. 

És important sobredimensionar les entrades i les sortides, que gairebé sempre se’n 

requereixen més, sobretot en els sistemes que es desenvolupen per primera vegada com es 

aquest. 

És important dividir al màxim en subscircuits les alimentacions i protegir cada element 

per separat, d’aquesta manera quan hi ha un problema és mes fàcil de localitzar. 

Un variador de freqüència amb alimentació monofàsica consumeix molt més que un amb 

alimentació trifàsica ja que d’una sola fase de la xarxa ha de generar les 3 fases que necessita tot 

motor asíncron per funcionar, a més el motor s’ha de fer funcionar amb la tensió simple i el 

consum també augmenta. 

 En el cas d’aquest sistema despaletitzador de llantes, ningú es va adonar de que els palets 

pugen amb desviacions, amb la conseqüència de tenir que instal·lar una càmera de visió artificial 

a ultima hora, al instal·lar-la, ja no cal realitzar el centrat del palet i tots els dispositius elèctrics i 

mecànics destinats a aquesta acció s’han anul·lat. És important estudiar al màxim cada part d’un 

sistema com aquest o similar, ja que són prototips nous per als tècnics que col·laboren en la seva 

creació, s’ha d’estudiar al màxim i en grups de treball cada moviment que es realitza i tenir mol 

clar el plantejament general avanç de començar a crear-lo físicament. En la posta en marxa 

sempre sorgeixen imprevistos que a vegades es podrien evitar realitzant un estudi previ més 

detallat. Tota opinió és bona i s’ha de tenir en compte ja que cadascú es mira les coses des de un 

punt de vista diferent i pot adonar-se dels errors o trobar solucions més eficients i pràctiques des 

d’un bon principi.  
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9.2 MILLORES DEL SISTEMA 

Les millores que es podrien fer sobre el sistema actual són: 

Es podria modificar el mecanisme per agafar el separador tou de manera que en comptes 

de tenir 4 ventoses que s’aproximen des de dalt per succionar-lo i retirar-lo, es podria dissenyar 

una pinça que l’agafes des del costat, aquesta pinça es podria aproximar des d’un lateral, amb la 

qual cosa es podria solapar amb el moviment que efectua el robot retirant el separador rígid, 

d’aquesta manera guanyaríem temps i fiabilitat ja que amb el sistema actual tenim el problema 

que al retirar el separador rígid a vegades s’endú el tou i amb aquest mètode la pinça el podria 

subjectar mentre el robot s’endú el rígid. 

 

Amb el sistema actual, cal aturar tot els sistema per poder retirar les piles de palets i 

separadors rígids ja que quan entra el toro, la potència es desconnecta, es podria dissenyar un 

sistema amb dos zones separades amb seguretats independents de manera que la zona que 

intercepta el toro quedes separada de la zona que intercepta el robot, d’aquesta manera el robot 

podria continuar treballant mentre es retiren les piles. 

 

Amb el sistema actual es perd molt temps aproximant el palet a la zona de descarrega, ja 

que el robot romana aturat des de que treu la última l’últim separador rígid del palet, s’ha 

d’esperar que es retiri el palet i que entri un nou palet. Una millora del sistema o millor dit en el 

cas de que es dissenyés un altre sistema de despaletització, seria més eficient dissenyar-lo amb 

dues entrades de producte, es a dir amb dues cintes completes de corrons, per les quals es puguin 

carregar palets per separat, de manera que mentre el robot despaletitza un palet que prové d’una 

de les entrades, en l’altre entrada es pugui carregar un altre palet i aproximar-lo tranquil·lament, 

d’aquesta manera el robot no s’aturaria i guanyaríem força temps. 
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CAPÍTOL 10 ESTUDI ECONÒMIC 

 

ARMARI 

REFERÈNCIA MARCA DESCRIPCIÓ U PVP.U PVP.T 

8206500 RITAL ARM.TS 1200x2000x600 2 PTAS.RAL7035 1 1.338,050 1.338,050

82106235 RITAL PARED LAT.TS P/ARM.2000/600mm(2P)7035 1 191,780 191,780

8601200 RITAL JGO.TS ZOC.FRNT+POST.ARM1200mm ALT.100 1 64,540 64,540

3326107 RITAL JGO.TS PANT.ZOC.LAT.ARM600mm ALT.100mm 1 32,300 32,300

3326107 RITAL VENTILADOR SK 500/560 m3/h RAL 7032 2 214,730 429,460

3326107 RITAL FILTRO SALIDA SK  P/3626100 RAL 7035 2 47,340 94,680

514500000 WEIDMULLER GUIA TS 35x7,5 PERF.(METRO) 6 6,238 37,430

60.40.77 UNEX CANAL P/CABLEADOS 77 PVC-M1 60x43 GRIS 6 5,280 31,680

60.100.77 UREX CANAL P/CABLEADO S 77 PVC-M1 60x100 GRIS 2 9,190 18,380

A-5536100 GAVE INT.4P.63A.CAL.1 MONT.0 1 86,550 86,550

AK1200526 GAVE BLOQUEO CANDADO CBRE.1 63/100A 1 16,020 16,020

23049 SEE POWER BT INT.DIF.ID-AC 4P 63A 300mA 415V 1 296,640 296,640

24369 SEE POWER BT MAGNETOT.PIA C60N 4P 63A CURVA-C 1 310,830 310,830

1020300000 WEIDMULLER BORNE WDU 10 5 1,707 8,535

1020100000 WEIDMULLER BORNE WDU 4 5 1,010 5,050

1020000000 WEIDMULLER BORNE WDU 2.5 247 0,857 211,679

383560000 WEIDMULLER ANGULO FIJACION EW35 TS 35 4 0,775 3,100

LC1D32BL TELEMECANIQUE CONT.32A 1NA/1NC 24V BC-AR-ANTIP. 2 161,680 323,360

LC1D09BL TELEMECANIQUE CONT.9A 1NA/1NC 24V BC-AR-ANTIP 1 53,510 53,510

LADN22 TELEMECANIQUE BLOQUE CONT.AUX.2NA/2NC FRONT. 4 16,980 67,920

24337 SEE POWER BT MAGNETOT.PIA C60N 2P 16A CURVA-C 1 49,690 49,690

24335 SEE POWER BT MAGNETOT.PIA C60N 2P 6A CURVA-C 1 53,530 53,530

24332 SEE POWER BT MAGNETOT.PIA C60N 2P 2A CURVA-C 1 89,770 89,770

8708680000 WEIDMULLER FUENTE ALIM.MONOF.CP SNT 250W 10A 24V 1 289,180 289,180

27886 SEE POWER BT MAGNETOT.PIA K60N 1P 10A CURVA-C 1 9,910 9,910

24307 SEE POWER BT MAGNETOT.PIA C60N 1P 3A CURVA-C 7 42,370 296,590

HJ4-24VDC PANASONIC CONJUNT HJ BASE+RELE 1 4,900 4,900

RAL2R8 RODMAN AVISADOR LUM.INCAND.AL-2 24VCC/CA ROJO 1 44,000 44,000

GVAE11 TELEMECANIQUE CONT.AUX.FRONT.NA/NC 7 11,430 80,010

GV2ME21 TELEMECANIQUE DISYUNT.MAGNETOTERMICO 17-23A 3 101,020 303,060

6SL3211-0AB21-5UA1 SIEMENS CONV.FREC.ANALOG.B 1,5KW 3 282,380 847,140

6SL3255-0AA00-4BA0 SIEMENS PANEL OPERADOR BASICO 1 27,870 27,870

GV2ME07 TELEMECANIQUE DISYUNT.MAGNETOTERMICO 1,6-2,5A 50/60HZ 2 75,040 150,080

GV2ME10 TELEMECANIQUE DISYUNT.MAGNETOTERMICO 4-6,3A 2 75,040 150,080

6ES73901AE800A SIEMENS PERFIL SOPORT plc LONG. 480mm 1 37,650 37,650

6ES79538LG110A SIEMENS SIMATIC S7, Micro Memory Card 128Kbyte 1 102,650 102,650

6ES73141AG130A SIEMENS CPU 314 con PUERTO MPI 1 809,370 809,370

6ES73211BL000A SIEMENS TARJA SM321 32ED 24VDC 2 403,200 806,400

6ES73221BL000A SIEMENS TARJA SM322 32SD 24VDC 0.5A 1 558,600 558,600

6AV65450CC100A SIEMENS Simatic TP 270-10 Panel Tßctil con Displ 1 2.703,000 2.703,000

6ES73921AM000A SIEMENS S7-300 CONNECTOR FRONTAL 40 POLS 3 46,530 139,590

LZX:RT424024 SIEMENS RELE IMPRESO 24VDC 2CTOS.ENCLAV.5mm 36 4,720 169,920

LZX_RT78625 SIEMENS CASQ.ENCHUF.FIJ.S/PERFIL P/RELE IMPRESO 36 5,050 181,800

LZX:RPML0524 SIEMENS MOD.LED S/DIODO LIBRE 24V AC/DC 36 2,810 101,160

RZECA1 ROMAND ZUMBADOR C.A.EMP.ZE-1CONTINUO 230VCA 1 25,000 25,000

    VARIS 1 250,000 250,000

  TOTAL    11.902,444

  TOAL + 16% d'IVA    13.806,836

 



Sistema Despaletitzador de Llantes Jordi Carrera
 

 52

Tots els elements del quadre de control són de la marca Telemecanique. 

 

QUADRE DE CONTROL 

ELEMENT REFERÈNCIA DESCRIPCIÓ U PVP.U PVP.T

A
R

M
A

R
I 

BOLET 
EMERGENCIA 

ZB4BS54 CAP POLSADOR BOLET EMERGENCIA 1 25,130 25,130

ZB4BZ102 COS POLSADOR d.22 + 1NC  1 7,330 7,330

ZBE102 CONTACTE NC 1 3,730 3,730

ZB2BY2404 ETIQUETA PARADA EMERGENCIA 1 2,520 2,520

POLSADOR BLAU 
LLUMINOS 

ZB4BW0B61 COS POLSADOR d.22 24V + 1NA + LED BLAU 1 13,290 13,290

ZB4BW363 CAP POLSADOR LLUMINOS D.22 BLAU RASANT 1 10,670 10,670

SELECTOR 2 
POSICIONS 

ZB4BD2 CAP SELECTOR d.22 NEGRE 2 POSICIONS FIXES 1 9,700 9,700

ZB4BZ101 COS POLSADOR d.22 + 1NA 1 7,330 7,330

ZBE101 CONTACTE NA 1 3,730 3,730

POLSADOR VERD 
ZB4BZ101 COS POLSADOR D.22 + 1NA 1 7,330 7,330

ZB4BA3 CAP POLSADOR VERD d.22 1 5,410 5,410

POLSADOR 
VERMELL 

ZB4BZ101 COS POLSADOR + 1NA 1 7,330 7,330

ZB4BA4 CAP POLSADOR VERMELL d.22 1 5,410 5,410

C
A

IX
A

 

CAIXA 4 FORATS XALD04 CAIXA VUIDA DE PLASTIC AMB 4 FORATS  1 25,180 25,180

POLSADOR 
TARONJA 
LLUMINOS 

ZB5AW953 CAP POLSADOR TARONJA LLUMINOS 1 14,840 14,840

ZALVB5 LLUM TARONJA 24V 1 15,930 15,930

ZENL1111 CONTACTE NA 1 7,590 7,590

POLSADOR VERD 
LLUMINOS 

ZB5AW933 CAP POLSADOR VERD LLUMINOS 1 14,840 14,840

ZALVB3 LLUM VERD 24V 1 15,930 15,930

ZENL1111 CONTACTE NA 1 7,590 7,590

POLSADOR BLAU 
LLUMINOS 

ZB5AW963 CAP POLSADOR BLAU LLUMINOS 1 14,840 14,840

ZALVB6 LLUM BLAU 24V 1 15,930 15,930

ZENL1111 CONTACTE NA 1 7,590 7,590

BOLET AMB 
ENCLAVAMENT 

ZB5AS834 CAP BOLET EMERGENCIA AMB ENCLAVAMENT 1 32,900 32,900

ZENL1121 CONTACTE NC 2 7,590 15,180

BALIZA DE 
SENYALITZACIÓ 

XVBZ04 SUPORT 1 51,600 51,600

XVBC21 BASE AMB BORNERA + TAPA 1 43,180 43,180

XVBC36 LLUM BLAU 1 30,650 30,650

XVBC33 LLUM VERD 1 30,650 30,650

XVBC34 LLUM VERMELL 1 30,650 30,650

B3526 BOMBETA BA15D 30V 4W 1 1,001 1,001

 

  VARIS 1 100,000 100,000

 

  TOTAL    488,811

 

  TOAL + 16% d'IVA    567,021
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PÒRTIC (GUIAS I SERVOS) 

REFERÈNCIA MARCA DESCRIPCIÓ U PVP.U PVP.T 

SA-SP  MOTORS I CONTROL SERVOS X i Y    

LU-0970.0202 SAIN 
Servomotor Brushless LSH-074-2-30-320 

1.6Mn/1.3Nm/3000rpm/2.0A, resolver 
1 588,000 588,000 

LU-1020.0010.X SAIN 
Accionamiento Diguital CDE.32.003 2.4/4.3A,1x220V, 

incl.filtro red, posicionador, plc, CANopen 
1 876,000 876,000 

LU-0970.0302B SAIN 
Servomotor Brushless LSH-097-2-30-320 

5.7Mn/4.3Nm/3000rpm/6.6A, resolver freno 
1 1.010,670 1.010,670 

LU-1025.0020.X SAIN 
Accionamiento Diguital CDE.34.005 4.1/7.4A,3x380V, 

incl.filtro red, posicionador, plc, CANopen 
1 1.130,670 1.130,670 

LU-0910.0004 SAIN 
Cable potencia motor LSH y LST con conector, L=10 

metreos 
2 193,330 386,660 

LU-0980-2001 SAIN Cable resolver CDE/CDD con conector, L=10 metreos 2 120,000 240,000 

SA-SP  Guias Eix X    

BA-ELZ 80S SAIN 
Modulo Lineal ELZ80S, L=1295 mm, Q=314 mm, doble quia 

de 4 rodillos 
1 1.693,360 1.693,360 

BA-ELR 80S SAIN 
Guia Lineal ELR80S, L=1205 mm, Q=314 mm, doble quia 

de 4 rodillos precargados, inc.engrasadores 
1 950,450 950,450 

BA-0881 SAIN 
Brida Motor talla 80/160, mat: aluminio anodizado color 

negr, inc. tornillos 
1 221,590 221,590 

BA-03089 SAIN 
Mecanismo de fijación EL80, mat.: aluminio anodizado 

col.:neg, inc. tornillos 
4 18,490 73,960 

BA-03420 SAIN 
Acoplamiento 19(1/2) rigido a torsion, mecanizado a d=22, 

par nominal 17 Nm 
1 59,260 59,260 

BA-SP SAIN Sistema de fijacion X-Y 4 43,210 172,840 

SA-SP  Guias Eix Y    

BA-SP  
Modulo Lineal QSK80, L=750 mm, Q=250 mm, quia de 

bolas con doble patin husillo 
1 1.636,220 1.636,220 

BA-SP  
Modulo Lineal QSR80S, L=750 mm, Q=250 mm, guia de 

bolas con doble patin 
1 798,270 798,270 

BA-01881 SAIN 
Brida Motor talla 80/160, mat: aluminio anodizado color 

negr, inc. tornillos 
1 221,590 221,590 

BA-01420 SAIN 
Acoplamiento 19 rigido a torsion, mecanizado a d=00-22, 

par nominal 17 Nm 
1 110,770 110,770 

SA-SP SAIN ACCESORIS    

SP-EZ130200001 SAIN 
Reductor Eplicicoidal EZ13 i=20:1, Holgura<15', Par=40 

Nm, brida LSH74,EZ13.20.14x30.80.100.4x07 
1 601,540 601,540 

  VARIS 1 150,000 150,000 

  TOTAL   10.921,850 

  TOAL + 16% d'IVA   12.669,346 

 

 

SEGURETAT 

REFERÈNCIA MARCA DESCRIPCIÓ U PVP.U PVP.T

  KEYENCE 
BARRERA ÒPTICA DE SEGURETAT KEYENCE SL-

C 3 24,490 73,470

  KEYENCE Mòdul relé de seguretat intel·ligent SL-R11 3 137,240 411,720

  KEYENCE Unitat d’expansió intel·ligent SL-R12EX 1 159,820 159,820

  SICK Mòdul relé de seguretat PILZ PONZ X2.7 1 149,700 149,700

XCSZ03 TELEMECANIQUE PESTILLO P/XCS-A C E OSCILANTE 3 18,440 55,320

XCSE8312 TELEMECANIQUE INT.SEG.NC+NC+NC ELECTROIMAN 3 241,720 725,160

    VARIS 1 100,000 100,000

  TOTAL     1.675,190

  TOAL + 16% d'IVA     1.943,220
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ALTRES ELEMENTS DE CAM 

REFERÈNCIA MARCA DESCRIPCIÓ U PVP.U PVP.T

15310 SEE POWER BT TOMA CORRIENTE PC 2P+T 250V 1 15,360 15,360

CLG-T2316 LOREC LAMP.16W 230VAC 40X12X516 1 27,200 27,200

XS512B1PBM12 TELEMECANIQUE DET.PROX.CIL.MET.3H PNP M12 CON.NC FUNC. 1 36,340 36,340

ZCP21 TELEMECANIQUE 
CPO.INT.POS.PLAST.COMP.BIP.BRUSCA 

PRENSA 1 10,300 10,300

ZCE01 TELEMECANIQUE CABEZA MOV.ANG.Y PAL.ROT.D/I 1 8,760 8,760

ZCY18 TELEMECANIQUE CABEZA MOV.ANG.Y PAL.C/ROL.24/40mm 4 4,070 16,280

ZCMD21C12 TELEMECANIQUE CPO.INT.POS.MET.MINI BIP.5PIN CONECT. 4 53,790 215,160

XS618B1PAL2 TELEMECANIQUE DET.PROX.CIL.MET.3H PNP M18 CAB.NA UNIV. 1 41,320 41,320

1525010 RITAL CAJA BORNES KL 400x200x120 INOXIDABLE 3 270,610 811,830

1564700 RITAL PLACA MONT.KL P/1504-18-25-32 3 9,440 28,320

1873580000 WEIDMULLER CLAVIJA HDC HE 24 FP 1 25,100 25,100

1873590000 WEIDMULLER CLAVIJA HDC HE 24 MP 1 23,920 23,920

1787750000 WEIDMULLER CAPOTA HDC-24B-TSBU 1M32G 1 20,220 20,220

1212400000 WEIDMULLER BASE HDC-24B-ABU 1 17,910 17,910

9457740500 WEIDMULLER CONNECTOR FEMELLA COLZE 4P M12 5MTS 13 22,080 287,040

XVBC21 TELEMECANIQUE BASE+TAPA ENT.CABLE COAXIAL O LATERAL 1 44,690 44,690

key.PZ-G6CP KEYENCE FOTOCEL·LULA PZ-G6CP + MIRALL 9 42,560 383,040

PROFIBUS CERVI CABLE PROFIBUS 1 2,700 2,700

R0610Z3 INTERFLEX BANDEJA REJILLA VIAFIL CINC.Z3 60x100mm 3 1.098,150 3.294,450

6ES79720BA410X SIEMENS SIMATIC ET 200, conector para PROFIBUS v 3 49,950 149,850

CSV-262 CAMOZZI REEDS PISTONS PNEUMÀTICS CONEC.M8 8 40,830 326,640

CVC-5M CAMOZZZI CABLE REEDS CONEC.M8, LON.5MTS 8 18,670 149,360

MOTV.075.100 PUJOL MUNTALA MOTOR 0,75KW + REDUCTOR 1:100 3 248,390 745,170

GL.CJ.B.037 GLUAL BOMBA 0,37KW HIDRÀULICA + PISTO + ELV 1 2.639,840 2.639,840

UB500-F54-I-V15 PEPPERL FUCHS SENSOR ULTRASONIC 1 258,700 258,700

    VARIS 1 350,000 350,000

  TOTAL     9.929,500

  TOAL + 16% d'IVA     11.518,220

 

 

PNEUMÀTICA 

REFERÈNCIA MARCA DESCRIPCIÓ U PVP.U PVP.T

C.32.150 CAMOZZZI CIL.SCC.PL.RIG.D:32mmXCURS:150mm 4 98,840 395,360

C.40.250 CAMOZZZI CIL.APIL. D:40mmXCURS:250mm 2 135,700 271,400

PB.5V06 CAMOZZZI PL-BASE.5-VALV.1/8' 1 25,170 25,170

4V120-06 CAMOZZZI ELV.PB.BIEST.1/8' + 2BOBINA24Vdc + 2CONEC 1 93,430 93,430

4V220-08 CAMOZZZI ELV.PB.BIEST.1/4' + 2BOBINA24Vdc + 2CONEC 1 66,730 66,730

4V110-06 CAMOZZZI ELV.MONO.1/8' + 2BOBINA24Vdc + 2CONEC   57,260 57,820

BEC4000 CAMOZZZI GRUP.ENT.1/2 1 80,810 80,810

SP 345-01 COVAL VENT.SCC.PL.RIG 1 243,890 243,890

LEG.2368 LEGRIS VENT.SCC.PL.FI 4 46,650 186,600

    VARIS 1 150,000 150,000

  TOTAL     1.571,210

  TOAL + 16% d'IVA     1.822,604
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GENERAL 

DESCRIPCIÓ U PVP.U PVP.T

Robot KRC1 de segona mà 1 23.000,000 23.000,000

HORA PROGRAMACIO ROBOT 230 40,000 9.200,000

Càmera de visió artificial Connex 1 6.740,000 6.740,000

HORA PROGRAMACIOÓ CÀMERA CONNEX 88 45,000 3.960,000

Cintes de corrons 1 22.800,000 22.800,000

Apilador de palets 1 13.600,000 13.600,000

MATERIAL ELECTRIC ARMARI 1 11.902,444 11.902,444

MATERIAL ELECTRIC QUADRE DE CONRTOL 1 488,811 488,811

MATERIAL ELECTRIC PÒRTIC (GUIAS I SERVOS) 1 10.921,850 10.921,850

MATERIAL ELECTRIC SEGURETAT 1 1.675,190 1.675,190

MATERIAL ELECTRIC ALTRES ELEMENTS DE CAM 1 9.929,500 9.929,500

MATERIAL ELECTRIC PNEUMÀTICA 1 1.571,210 1.571,210

HORES INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 470 20,000 9.400,000

HORES PROGRAMACIÓ DEL SISTEMA 330 20,000 6.600,000

  TOTAL     131.789,005

  TOAL + 16% d'IVA     152.875,246
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11.1.2 MANUALS D’INSTRUCCIONS 

SINAMICS S7-300 

KEYENCE. Barreres òptiques de seguretat SL-C 

KEYENCE. Relé de seguretat intel·ligent SL-R11 
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