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1 OBJECTE  

Estudi de la situació tècnica, optimització de processos i posada en normativa de 

l’empresa Rovalma S.A localitzada al polígon industrial de Can Parellada de 

Terrassa, Barcelona. 

1.1 ABAST 

En aquest punt es pretén acotar el projecte i es definiran els punts que es 

realitzaran i el que no està inclòs en el projecte: 

- Estudi de la instal·lació elèctrica actual de la nau, realització d’esquemes 

a mode croquis de l’estat actual, revisió de compliment de normativa i 

propostes de posada en normativa de les instal·lacions de 400V, 

documentació de les modificacions. 

- Estudi dels diferents paràmetres involucrats en el desenvolupament 

d’aquest projecte, és a dir, cerca d’informació i documentació sobre el 

procediment de forja i nous procediments productius, requisits i 

maquinària necessària per realitzar els processos. 

- Estudi dels diferents processos a automatitzar i optimitzar.  

- Elecció de materials 

- Realització i/o actualització dels esquemes elèctrics. 

- Programació i posada en marxa dels processos. 

- Realització d’un estudi en profunditat de l’estat de les instal·lacions 

elèctriques de la nau de producció i posada en normativa.  

- Realització d’una interfície d’operador ergonòmica. 

- Realització d’un sistema SCADA remot. 

- Estudi de procediment de posada en normativa de la premsa.  

- Posada en marxa del sistema premsa per a la realització de diferents 

assajos de nous sistemes de conformat en atmosfera protegida. 

1.2 ESPECIFICACIONS 

En aquest punt del projecte es descriuran les diferents restriccions a l’hora de 

realitzar el projecte. 

- Al sistema premsa s’han d’incorporar mínim els següents punts: 

o Funcionalitat del sistema amb grups hidràulics de adreçar i forjar. 

o Mode de funcionament manual. 

o Mode de funcionament automàtic per distància i per pressió. 

o Control de llaç de pressió màxima en cambra. 

o Velocitat de moviment variable segons aplicació (sense variar 

circuit hidràulic actual). 

o Precisió de moviment (sense variar circuit hidràulic actual). 
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o Mínim temps de cicle. 

- La interfície HMI ha de comptar mínim amb els següents modes de 

funcionament i requisits en cadascun d’ells: 

o Mode d’adreçar i forja manual: Control manual del moviment del 

cilindre, sinòptic de funcionament, visualització de paràmetres 

rellevants de màquina i procés (pressions, velocitats, posicions), 

possibilitat de moviments en graons variables en alçada, gestor 

d’alarmes, visualització de gràfiques amb paràmetres de procés. 

o Mode d’adreçar i forja automàtic: Mateixos requeriments anteriors 

incorporant dos tipus de control del moviment automàtic, per 

distància i pressió. 

o Mode de tractaments tèrmics: Lectura i gràfics de temperatura, 

temporitzador de compte enrere per a tractaments. 

o Mode de procediment de compactació en atmosfera controlada: 

Control de moviment del cilindre, sinòptic de funcionament, 

visualització de paràmetres rellevants de màquina i procés 

(pressions, velocitats, posicions, control de temperatura, gestor 

d’alarmes, visualització de gràfiques amb paràmetres de procés. 

- El sistema SCADA ha d’acomplir mínim els següents requeriments: 

o S’ha de realitzar amb software C++ Builder. 

o Supervisió gràfica i numèrica dels diferents paràmetres de procés 

(pressions, velocitats, posició) 

o Control de la premsa de manera remota. 

o Adquisició de dades per al seu posterior tractament dels 

paràmetres de procés marcats pel departament de I+D. 

o Visualització remota del SCADA (PC o dispositiu mòbil). 

 

1.3 JUSTIFICACIÓ 

Rovalma S.A es una empresa en constant expansió, el seu volum de producció 

ha incrementat notablement en els últims anys i això implica la necessitat de 

millorar les capacitats productives per afrontar amb garanties el futur i no limitar 

el seu creixement, per altre banda, el departament de I+D requereix també de 

maquinaria més precisa per tal de poder dur a terme els diferents assajos amb 

total garantia i fiabilitat dels resultats a la vegada que també poder  desenvolupar 

nous sistemes productius. 

 

La millora de la premsa de forja es necessària, ja que el funcionament actual 

compta amb mancances importants en els àmbits tècnics, d’automatització, 

ergonomia i de seguretat tant per als usuaris com per als materials a tractar on hi 
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ha algunes limitacions físiques i de l’estructura del material que es poden veure 

alterades, produint així el rebuig del material. 

L' incorporació d’un sistema de control més precís i que tingui en compte entre 

d’altres el control de pressió màxima d’aplicació i control precís del 

posicionament del cilindre permetrà reduir els errors i rebuig de materials per 

ruptures inesperades, aquests aspectes juntament amb una nova interfície 

permetrà als usuaris realitzar la seva feina de manera més senzilla, eficient i 

segura. La incorporació d’un sistema SCADA permetrà realitzar l’enregistrament 

de dades necessàries dels diferents tractaments de forja o tèrmics per al 

posterior anàlisi dels resultats del departament de desenvolupament de 

materials. 

 

En els nous sistemes de conformat que s’estan desenvolupant, també es molt 

important un control correcte i precís del sistema d’automatització, ja que per 

aconseguir les propietats òptimes dels materials, es requereix el control 

coordinat de diferents magnituds físiques i condicions específiques. 

 

Respecte a la posada en normativa tècnica del sistema elèctric de l’empresa, es 

un dels molts requisits indispensables per a poder assolir el nivell de qualitat ISO 

al que es vol arribar, ja que es molt important verificar que els elements de 

control i cablejats disposats en la nau cobreixen les necessitats energètiques, 

funcionen correctament i es troben en bon estat, tot això acompanyat d’un anàlisi 

de la instal·lació per a verificar que es treballa amb la seguretat necessària i 

eliminant les possibles deficiències.  

 

Per tots aquests motius, aquest projecte cobrirà les necessitats actuals de 

Rovalma S.A, de manera eficient, precisa i òptima. 
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2 INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte es realitza en cooperació amb el departament de I+D de 

Rovalma S.A, aquesta empresa desenvolupa acers per eines i altres acers 

metàl·lics per aplicacions industrials, proporcionant materials amb les millors 

normes de qualitat des de 1977. 

 

A partir d’un profund coneixement de la Ciència dels Materials (basat en una alta 

formació del personal i la capacitat de mesurar les propietats dels materials des 

d’una escala macroscòpica fins a nanomètrica, permet relacionar aquestes 

propietats i investigar la seva actuació per una banda i la seva composició i 

microestructura per una altra), combinat a la vegada amb la gran capacitat per 

identificar les demandes del material donada la seva aplicació, (tot recolzat al 

mateix temps per un gran coneixement d’enginyeria mecànica i una llarga 

experiència en el camp), Rovalma, S.A. és capaç de desenvolupar ràpidament 

solucions optimitzades i proveir les millors solucions per l’aplicació d’aquests 

materials. 

Dins del departament d’investigació, el departament de desenvolupament de 

maquinària s’encarrega de dissenyar e implementar les màquines com per 

exemple premses hidràuliques per forja, forns i d’altres sistemes que s’empraran 

per a realitzar els diferents tractaments i assajos com tremps, revinguts... En 

aquest context es on s’emmarca la part principal de la  realització del projecte. 

Però en primer lloc es realitza un estudi complet de la instal·lació elèctrica de la 

nau de producció per tal de comprovar la seva correcció i eliminar les 

deficiències detectades. 
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3 POSADA EN NORMATIVA DE LA INSTAL·LACIÓ  

Aquest apartat es centra en la primera part del projecte que es tracta de realitzar 

un estudi en profunditat de la instal·lació elèctrica de la nau de producció. La nau 

consta de dues instal·lacions, una de 400V i un altre de 690V, la posada en 

normativa es centrarà en la primera instal·lació. 

3.1 SITUACIÓ INICIAL I DEFICIÈNCIES DETECTADES 

La situació inicial de la nau, es que no hi ha cap tipus de documentació sobre la 

xarxa de 400V donat que es una nau força antiga i des de la seva instal·lació 

inicial ha sofert modificacions, per tant es realitza un estudi exhaustiu de la 

instal·lació, analitzant principalment els factors de riscos laborals emmarcats en 

les normatives de seguretat i salut dels treballadors i de la correcció de la 

instal·lació elèctrica (aparamenta, seccions de conductors, etc). 

El layout de la nau a estudi (Figura 1) es pot observar al plànol PD01/102011-1 

del document de plànols del projecte. 

 

Figura 1. Layout nau producció 

En aquest plànol es poden veure les cotes de la nau, la distribució de 

maquinària, material i les diferents estàncies.  

Tal i com es pot observar, es disposa al pati exterior d’una estació 

transformadora de 1000 kVA amb sortida bitensió de 400 V  trifàsics amb neutre 

que disposa d’un coeficient k=0.2 respecte la potència total del transformador, 

això significa que la potència màxima admissible per aquesta xarxa son 200 kVA. 

També es disposa d’una xarxa de 690 V trifàsics sense neutre la qual disposa de 

la potència màxima del transformador. El coeficient de simultaneïtat entre totes 
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dues xarxes es unitari, això  s’ha de tenir en compte de cara als consums 

màxims, ja que si es vol emprar el màxim consum de la instal·lació de 690 V no 

es podrà emprar la xarxa de 400 V. 

La potencia màxima admissible total ve limitada per la potencia del 

transformador que es de 1000 kVA amb un cos ϕ=0.85, per tant es disposa d’una 

potència activa de 850 kW. 

En el plànol PDE01/102011-1 de la Figura 2 i inclòs en el document de plànols 

d’aquest projecte, es disposen les diferents línies i quadres de la instal·lació de 

400V. 

 

Figura 2. Layout instal·lació elèctrica 400V 

Es pot observar doncs, el traçat de les línies i els diferents subquadres que hi ha 

instal·lats a la nau, també es un fet rellevant que la majoria dels sistemes 

treballen amb la instal·lació de 400 V, ja que el gruix de maquinària com les 

serres, grues i maquinaria de taller funcionen a aquesta tensió, a més a més, al 

comptar amb neutre, la instal·lació monofàsica de 230 V també s’obté d’aquesta 

xarxa, així doncs, tota la il·luminació tant de fàbrica com d’oficines, els 

equipaments informàtics, eines de mà, etc. S’alimenten de la xarxa monofàsica. 

Finalment al plànol PDE02/102011-1 (Figura 3) es disposen les instal·lacions de 

690V. 
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Figura 3. Layout instal·lació elèctrica 690V 

En aquest cas no hi ha quadre principal a l’entrada de les instal·lacions, sinó que 

aquest es troba a l’interior de la estació transformadora. Es compte amb dos 

subquadres, un actualment sense utilitzar-se ja que ja no es disposa de la 

maquinària que alimentava i l’altre que s’encarrega d’alimentar la cel·la de forja 

composta per la premsa hidràulica objecte d’aquest projecte i un forn elèctric 

destinat a escalfar el material per a ser forjat.  

Tal i com es pot veure en els plànols de totes dues xarxes elèctriques, es situen 

els diferents quadres elèctrics amb les diferents línies disposades segons la seva 

tipologia, es troben 3 tipologies, en primer lloc, cables encastats a les parets o 

terra per tub, aquesta tipologia es troba en l’ instal·lació de 400V a les línies que 

van del quadre general a les oficines, al taller de mecanitzat (trifàsica i 

monofàsica) i a l’iniciï de la línia de serres. 

En segon lloc, continuant la línia de serres es troba la tipologia de cable sota 

guia o canal, en aquest cas es tracta d’una canal metàl·lica ja que pel tipus de 

material que es manipula, en cas de ser una canal plàstica no aguantaria 

l’impacte d’un bloc d’acer.  

Finalment, es troba la tercera tipologia de distribució de la xarxa, portar els 

conductors de manera aèria mitjançant safates perforades, es pot trobar a la 

instal·lació d’enllumenat de la nau i sobretot en la distribució de les línies de 

690V. 

Resumint, les principals deficiències detectades son la no total protecció 

d’algunes mànegues de conductors per evitar contactes directes i/o indirectes 

amb l’electricitat, el mal estat del subquadre Q7 i deficiències en l’aparamenta i 

cablejat que es detecten gràcies a l’ús d’un software de comprovació. 
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3.2 ESTUDI DE LA INSTAL·LACIÓ AMB CYPELEC 

El software emprat per a la realització del estudi de la instal·lació elèctrica es el 

Cypelec®, de la firma Cype Enginyers, una empresa amb experiència en 

programari aplicat a enginyeria i arquitectura. 

Cypelec està concebut per atendre les demandes dels professionals que 

necessiten realitzar de forma ràpida i eficaç el càlcul, comprovació i dimensionat 

d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió per a habitatges, locals comercials, 

oficines, instal·lacions generals d'edificació i indústries.  

En l’annex IV del projecte es troba la documentació generada mitjançant 

Cypelec, formada per la memòria tècnica on es troben els detalls de totes les 

línies i els esquemes unifilars de la xarxa de 400V. La xarxa de 690V no ha sigut 

objecte d’estudi del dimensionament donat que es disposa del projecte de la 

instal·lació realitzat per un tècnic competent i no hi ha hagut modificacions en les 

càrregues, així doncs també es considera que s’acompleix la normativa vigent 

donat que es una instal·lació recent. 

3.3 PROPOSTES DE MILLORA 

Tal i com es mostra  a la Figura 4, es van observar algunes deficiències ja que 

havien alguns trams no coberts per canal i el cable elèctric tot i estar aïllat era 

perillós ja que si es trencava o perdia l’aïllant en algun punt s’estava exposat a 

un perill elèctric. 

 

Figura 4. Mànega elèctrica de línia de serres sense protegir 

Es va procedir a protegir la mànega de conductors amb canal metàl·lica (Figura 

5) coberta interiorment per material aïllant, per tal de solucionar la deficiència, ja 

que tal i com s’indica a l’apartat de normativa del projecte (punt 7.1) s’ha de 

protegir els treballadors de possibles contactes directes e indirectes amb 

l’electricitat. 
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Figura 5. Canal metàl·lica de protecció 

Amb la mateixa finalitat es va procedir a substituir el subquadre Q7 de la Figura 6 

que permet l’alimentació de la meitat de la línia de serres i es localitza en el 

fossat d’una serra de tall vertical a la part central de la nau, on l’ambient es força 

humit i accidentalment poden caure ferritges e inclús esquitxar líquid refrigerant 

de tall. 

 

Figura 6. Subquadre Q7 antic 

Tal i com es pot observar presenta cops i li manca la tapa frontal, aquesta 
situació presenta un perill ja que es possible l’entrada de partícules, líquids inclús 
un dit al quadre amb el risc que comporta. 

No es realitza cap mètode d’elecció de material ja que es considera que es un 
cas senzill i respon a criteris molt bàsics, es molt important que es superi el grau 
de protecció IP55 per a garantir la seguretat del personal, en segon lloc es molt 
important el preu i finalment el material, ja que es desitja que sigui mínimament 
resistent i aguanti l’ambient lleugerament corrosiu. Així doncs l’elecció es basa 
en demanar oferta al distribuïdor habitual sobre possibilitats de capses 
estanques de plàstic i metàl·liques, l’elecció es entre 3 models, un mini cofret 
Kaedra de Schneider Electric amb IP67, el seu model equivalent en marca 
COMA amb IP44 i una capsa estanca metàl·lica amb IP55, s’escull el mini cofret 
Kaedra (Figura 7) donat que es una mica més econòmic que la seva homònima 
en marca COMA i substancialment més econòmica que la capsa metàl·lica. 
També ofereix el major grau de protecció i s’escull la capsa de PVC ja que es 
troba en un lloc on no es usual rebre cops per tant no es imprescindible l’ús de la 
capsa metàl·lica i s’eviten futurs problemàtiques d’oxidació i/o corrosió. 



Estudi de la situació tècnica, optimització de processos i posada en normativa de Rovalma S.A Curs 11-12 

 

16 
 

 

Figura 7. Nou subquadre Q7 

No es van detectar més deficiències a la instal·lació en quant a seguretat 

elèctrica, així doncs, en el següent apartat es mostren els resultats finals de 

l’estat de les instal·lacions. 

3.4 RESULTAT FINAL 

En aquest apartat es tractaran les modificacions realitzades a partir de l’estudi de 

la instal·lació de 400V i es justificaran els canvis generats per Cypelec mitjançant 

el quadre resum que es mostra a la Taula 1.  

Línia Estat inicial Modificació realitzada 

Grues 10t Magnetotèrmic C60N (32 A) corba 

C 

Magnetotèrmic C60N (32 A) 

corba D 

Grua 6.3t Magnetotèrmic C60N (32 A) corba 

C 

Magnetotèrmic C60N (32 A) 

corba D 

Endolls Magnetotèrmic C60N (32 A) corba 

C 

Magnetotèrmic C60N (32 A) 

corba D 

Enllumenat 

nau L1 

Magnetotèrmic K60N (20 A)corba C Magnetotèrmic C60N (20 A) 

corba D 

 Cablejat de 10 mm2 (F+N+T) Cablejat de 25 mm2 (F+N+T) 

Enllumenat 

nau L2 

Magnetotèrmic K60N (20 A)corba C Magnetotèrmic C60N (20 A) 

corba D 

 Cablejat de 10 mm2 (F+N+T) Cablejat de 25 mm2 (F+N+T) 

Enllumenat 

oficines L1 

Magnetotèrmic K60N (20 A)corba C Magnetotèrmic C60N (20 A) 

corba D 

 Cablejat de 6 mm2 (F+N+T) Cablejat de 10 mm2 (F+N+T) 

Enllumenat 

oficines L2 

Magnetotèrmic K60N (20 A)corba C Magnetotèrmic C60N (20 A) 

corba D 

 Cablejat de 6 mm2 (F+N+T) Cablejat de 10 mm2 (F+N+T) 

Informàtica Magnetotèrmic C60N (40 A) corba 

D 

Magnetotèrmic C60N (63 A) 

corba C 

Emergència Cablejat de 6 mm2 (F+N+T) Cablejat de 10 mm2 (F+N+T) 
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Zona 

soldadura 

Magnetotèrmic C120N (63 A) corba 

C 

Magnetotèrmic C60N (40 A) 

corba C 

Porta exterior Magnetotèrmic C60N (10 A) corba 

C 

Magnetotèrmic C60N (10 A) 

corba D 

 Cablejat de 6 mm2 (F+N+T) Cablejat de 10 mm2 (F+N+T) 

Taula 1. Quadre resum modificacions instal·lació 400V 

La primera modificació a destacar es la substitució de diversos magnetotèrmics 

en les instal·lacions de més potència com son les línies de grues que tenen 

grans pics d’arrencada provocats pels motors, endolls (on s’inclouen els de taller) 

o la il·luminació on existeixen consums considerables. En tots els casos el 

calibre del magnetotèrmic es manté, el que es varia es al corba de funcionament 

que es canvia tipus C per tipus D, aquesta corba tal i com s’observa a la Figura 8 

te més capacitat d’aguantar les sobreintensitats transitòries inicials de les 

arrencades dels motors. 

 

Figura 8. Tipus de corbes magnetotèrmics 

Els magnetotèrmics amb corba tipus C, estan pensats per a circuits d’aplicacions 

generals, mentrestant que els de corba D estan especialment pensats per a 

línies amb altes sobretensions, transformadors i motors. 

La segona modificació en aparamenta a comentar es la substitució en les línies 

d’enllumenat dels magnetotèrmics de la gama K pels de la gama C tots dos de 

Schneider Electric, la principal raó es que els K estan indicats per a instal·lacions 

domestiques, en canvi els gama C estan indicats per a sector terciari com es el 

cas. 

A la línia d’informàtica es duu una doble modificació ja que es substitueix un 

magnetotèrmic amb corba D per un amb corba C, ja que el tipus de càrrega no 

requereix el tipus de corba muntat inicialment i s’augmenta el calibre de 40A a 

63A, aquest fet s’explica pe fet que des de els seus iniciïs a la actualitat s’ha 

augmentat el equipament informàtic. 
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I al contrari que abans, a la línia de zona de soldadura es realitza un canvi de 

calibre però aquest cop a inferior, es passa de 63A a 40A. 

Les últimes modificacions realitzades a la instal·lació de 400V son la substitució 

de la secció d’alguns conductors per seccions superiors a les inicials. Aquest 

canvis son a les línies d’enllumenat de la nau on es substitueix una secció de 10 

mm2 per una de 25 mm2, a l’enllumenat de l’oficina, aquest canvi es de secció 6 

mm2 a 10 mm2 i aquest mateix canvi es realitza a les línies d’emergència i la línia 

de la porta exterior de la nau. A nivell de normativa de seguretat i salut 

s’acompleixen tots els requisits necessaris referents a instal·lacions elèctriques. 
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4 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE FORJA  

Una part d’aquest projecte es centra en la forja de materials, en concret, blocs de 

diferents tipus d’aliatges d’acer en els que s’aconsegueix millorar algunes de les 

seves propietats (duresa, tenacitat, ductilitat...), en l’Annex I: La forja d’aquest 

projecte, es pot obtenir un coneixement més extens sobre les principals 

propietats, equipaments, aplicacions i tipologies d’aquesta metodologia de 

tractament de materials. 

En primer lloc, es pot observar un croquis general sobre el procediment seguit en 

un procés de forja per tal de donar una idea global dels diferents passos i etapes 

que el formen. 

 

A continuació es realitza una explicació més detallada i es destaquen els 

equipaments, personal, característiques i configuracions requerides per a 

realitzar la forja. 

El primer pas en el procés de forja es centrar-se amb un element molt important 

com es el forn, ja que es necessita escalfar a la temperatura adequada el bloc 

d’acer per a poder ser treballat. 

El forn on es preparen les peces tant per a forjar com per a realitzar tractaments 

tèrmics es un Metalar, es pot observar a la Figura 9. 

 

Figura 9. Forn Metalar vagoneta de Tecnopiro 
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Aquest forn elèctric, està pensat per a treballs entre 250ᵒC i 1320ᵒC, incorpora 

una vagoneta extraïble sobre vies pensada per a la manipulació de peces 

pesades a la altura de treball. Per assolir la temperatura de consigna, incorpora 

una unitat de control amb un controlador tipus PI i que també s’encarrega 

d’escalfar uniformement les tres zones de temperatura (porta, centre, fons) 

sensoritzades amb termoparells tipus S.  

Un cop es té la peça a la temperatura desitjada es retira del forn i ràpidament es 

col·loca a la premsa per a realitzar el procés de forjat, òbviament es molt 

important no perdre la temperatura de treball tant del forn com de la peça, per 

això el forn i la premsa estan disposats l’un davant de l’altre tal i com es pot 

observar en el layout de forja a la Figura 10. 

 

Figura 10. Layout cel·la forja 

El forn es tanca immediatament un cop la peça s’ha retirat de la vagoneta. Per a 

la extracció dels blocs del forn i col·locació a la premsa es duen a terme 3 

metodologies depenent de la mida, pes i forma del bloc, si es una peça 

ergonòmica i de poc pes, un operari de forja degudament protegit (Figura 11) 

retira la peça del forn amb pinces específiques (depenent de la forma) tal i com 

s’observa a la Figura 12 i la col·loca a la zona de forja. 



Estudi de la situació tècnica, optimització de processos i posada en normativa de Rovalma S.A Curs 11-12 

 

21 
 

 

Figura 11. Operari de forja 

 

 

Figura 12. Pinces de manipulació 

Si la peça no es ergonòmica i/o excedeix el pes màxim de càrrega per a l’operari, 

amb l’ajut d’uns suports específics com els de la Figura 13 (existeixen diversos 

depenent la ergonomia de la peça) i aquest cop amb un pont grua controlat per 

un altre operari condueixen la peça fins al seu destí (Figura 14). 

 

Figura 13. Manipulació de peça amb suports 
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Figura 14. Configuració per a extracció de peça del forn amb suports 

Finalment, per a peces molt grans, s’empra el manipulador que s’observa a la 

Figura 15. 

 

Figura 15. Extracció de peça del forn amb manipulador 

Per a realitzar maniobres amb aquest, es necessiten 3 operaris (Figura 16), un 

que governa la direcció del manipulador, un altre que obre i tanca les pinces de 

l’extrem (accionades hidràulicament) i un que el condueix amb la grua, tant en 

aquest cas com en l’anterior, es imprescindible una gran compenetració entre 

tots tres, ja que es treballa amb peces calentes, pesades i en espais reduïts, així 

doncs s’ha de vigilar no produir cap accident i alhora no fer malbé cap 

equipament. 

 

Figura 16. Configuració per a extracció peça del forn amb manipulador 
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En aquest moment es quan entra en joc la premsa de la Figura 17, es una 

premsa íntegrament dissenyada i posada en marxa pels enginyers de Rovalma 

S.A. 

 

Figura 17. Premsa 800Tm 

Un cop col·locada la peça en la premsa, un o diversos operaris de forja es 

dediquen a realitzar el procediment de forjat amb les diferents tasques a 

realitzar, en primer lloc, el mestre d’equip (Figura 18), es l’encarregat de dur el 

comandament de la premsa per a realitzar les diferents actuacions sobre la peça, 

ja que es qui té el coneixement de les diferents passades necessàries i com 

executar-les segons les característiques del material. També es l’encarregat de 

mesurar la temperatura de la peça mitjançant una pistola digital amb termòmetre 

làser per poder controlar el refredament d’aquesta i corroborar que s’està 

realitzant el forjat adequadament, ja que si la temperatura disminueix d’una 

temperatura determinada (depenent del material) pot ocasionar problemàtiques 

en l’estructura interna del material.  

 

Figura 18. Mestre d’equip 
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Òbviament es qui explicarà i donarà les diferents consignes al seus companys 

per a realitzar els moviments de col·locació de la peça.  

En segon lloc es troben els operaris de forja, aquests, son els que realitzen el 

trasllat i col·locació de la peça tant al forn com a la premsa i la disposen per a ser 

forjada, poden haver-hi de 1 o 2 depenent del pes i ergonomia de la peça a 

treballar, en el cas de ser una peça petita i fàcil de manipular, únicament es 

necessari un operari, tal i com es pot observar a la Figura 19. 

 

Figura 19. Configuració 1 operari i mestre d'equip 

En cas de ser una peça més pesada, es realitza amb dos operaris, un per banda 

de la premsa com a la Figura 20. 

 

Figura 20. Configuració 2 operaris i mestre d'equip 

Normalment, el procediment consisteix en compactar materials de manera que 

inicialment el bloc té unes mides més grans com per exemple a la Figura 21 i un 

cop realitzat el procés de forja, on aquesta compactació ha de ser progressiva i 

no massa agressiva, ja que sinó pot provocar l’esquerdament o inclús la 

trencada del material. Així doncs, es realitzen normalment fins a 3 procediments 

de forja abans d’aconseguir la peça amb les cotes finals, entre cada 

procediment, es realitzen diverses passades (en 2D o 3D). 
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Figura 21. Estat inicial forja 

Resumint, el procediment resultant es, retirar el bloc inicial a temperatura 

consigna, normalment 1200ᵒC, realitzar les passades necessàries del primer 

procés de forja, a continuació el bloc més compactat torna al forn i es deixa fins a 

recuperar la temperatura consigna de nou durant un temps determinat, es torna 

a forjar en un segon  procediment, es torna al forn a temperatura consigna de 

nou i torna forjar-se aquest cop per aconseguir el seu aspecte final. Un cop 

finalitzat el procés es deixa refredar al aire. A la Figura 22 es pot veure el resultat 

final. 

 

Figura 22. Estat final forja 

4.1 DESCRIPCIÓ DE LA PREMSA DE 800 TM UTILITZADA EN EL 

PROCES 

Es una premsa de matriu oberta de 800 Tm, amb un llum horitzontal de 900mm 

d’ample i un llum vertical màxim de 620 mm variable depenent dels diferents 

martinets que es col·loquin, segons la mida, forma i tipus d’acabat de la peça 

desitjat. A la Taula 2 s’observa com es disposa de fins a 7 combinacions de 

martinets que ofereixen les diferents configuracions: 
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Joc de martinets 

Nombre Alçada 

inferior 

Alçada 

superior 

Llum 

màxima 

Límit 

inferior 

Límit 

superior 

M1 105 125 390 20 390 

M2 105 65 450 80 450 

M3 290 125 205 0 205 

M4 290 65 265 0 265 

M5 60 125 435 65 435 

M6 60 65 495 125 495 

M7 400 100 120 0 120 

Taula 2. Combinacions martinets 

Les sis primeres combinacions de martinets son emprats per a forja i la última 

(M7) es emprada únicament pel procés de conformat que s’explica en el punt 5 

d’aquest document. 

Així doncs, es cobreix un ampli ventall de possibilitats de mides amb les que es 

pot treballar. 

Els martinets (Figura 23) son de producció pròpia i s’elaboren amb acers d’alta 

duresa i resistència per a que no siguin deformats o trencats. 

 

Figura 23. Martinet inferior forja 

La premsa compte amb 3 modes de treball per a realitzar diferents funcions: 

• Adreçar 

• Forjar 

• Conformat en atmosfera controlada 
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El mode “Adreçar”, tal i com el seu propi nom indica, permet adreçar peces que 

han estat deformades, i/o no es troben totalment planes com a la Figura 24.  

Per  realitzar el adreçat, es col·loca la planxa a la premsa i es prem lleugerament 

per a aconseguir la posició desitjada del material, en aquest mode no es 

necessari l’escalfament del material, s’han de realitzar moviments molt lleugers i 

precisos per a evitar fissures del material, per això existeix un grup hidràulic 

específic per aquest mode, que no es capaç d’arribar a la màxima força de 

treball. Un cop s’ha pressionat la peça, es comprova que es totalment plana amb 

regles calibrades. 

 

Figura 24. Adreçat de planxa 

El mode Forjar, es el mode més emprat, es el que es fa servir per a forjar totes 

les peces necessàries, es pot arribar a treballar a la màxima força possible, 

depenent del material treballat, compte amb el grup motor-bomba de més caudal 

i de més pressió de la premsa, el procediment de treball s’ha explicat en l’apartat 

anterior, en aquest mode, sempre es treballa amb material a altes temperatures 

per a poder dur a terme les deformacions. 

Finalment, el mode de conformat en atmosfera protegida, no es un mode propi 

de la premsa, sinó que la premsa s’empra com a equipament per a realitzar 

pressió d’una manera determinada en aquest nou sistema productiu objecte 

d’estudi, aquest mode s’explica més extensament en el següent apartat d’aquest 

document. 

4.1.1 Sistema hidràulic 

Tal i com es pot observar en els esquemes de la premsa amb referència: 

Pr800/112011-25 en el document de plànols, la premsa disposa de diferents 

circuits hidràulics per als diferents modes de funcionament. 

En els modes adreçar i forjar comparteixen el circuit, únicament canviant el 

sistema de bombeig (motor-bomba) per a obtenir una gran precisió a canvi de 

perdre velocitat i força o una gran força i velocitat perdent una mica de precisió.  
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El mode Adreçar compta amb una bomba com la de la Figura 25, es tracta d’una 

BUCHER AP200/22, com a principals característiques cal dir que es una bomba 

d’engranatges, de desplaçament volumètric amb cabal constant amb una 

capacitat de 31.3 l/min i una pressió màxima de treball de 220 bars. 

 

Figura 25. Bomba mode Adreçar. Bucher AP200/22 

A la Figura 26 s’observa la SUNFAB SCP130, es una bomba de pistons amb un 

cabal variable depenent de la velocitat de gir, la configuració actual es a la 

màxima velocitat en la que es capaç de desplaçar 195 l/min amb una pressió 

màxima de treball de 350 bars. Aquesta es l’emprada en el mode Forjar. 

 

Figura 26. Bomba mode Forja. SUNFAB SCP130 

Un cicle de treball normal s’inicia amb la maniobra de baixada, aquest comença 

impulsant l’oli pel circuit amb qualsevol de les dues bombes, totes dues branques 

compten amb sistemes de filtratge de l’oli, impulsió i tarat de la pressió 

mitjançant vàlvules limitadores amb deriva a tanc, cadascuna tarada a la pressió 

màxima de treball desitjada per a l’aplicació que duu a terme. També es 

disposen dos antiretorns per evitar que l’oli torni cap a les bombes. Seguidament, 

hi ha una vàlvula direccional de dues vies ATOS – DPHI-3714 (Figura 27). 

 

Figura 27. Vàlvula direccional ATOS DPHI 

Aquesta es l’encarregada de seleccionar el sentit d’impulsió de l’oli per a realitzar 

la pujada o baixada, en aquest cas per a la baixada, la posició de la vàlvula ha 

de ser que la corredera interna es desplaci a la esquerra (vies creuades), un cop 
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flueix l’oli cap a la cambra superior del cilindre, entra en joc una servo vàlvula 

MOOG – D682 com la de la Figura 28. 

 

Figura 28. Servo vàlvula MOOG D682 

Es l’encarregada de regular de manera proporcional mitjançant el moviment de la 

seva corredera interna el volum d’oli que es laminarà al tanc, així doncs, si no es 

lamina gens d’oli (posició servo vàlvula 0%), la pressió a la cambra serà màxima, 

ja que tot anirà cap al cilindre, en canvi, si es deriva el màxim oli possible 

(posició servo vàlvula 100%) no s’arribarà a pressuritzar la cambra superior del 

cilindre ja que la vàlvula es capaç de laminar més oli del que son capaces les 

bombes, així doncs, la servo vàlvula permet un control de la pressió que es vol 

fer arribar al pistó, alhora, també regula la velocitat de moviment al permetre el 

pas del oli en major o menor mesura. Un cop l’oli es a la cambra superior, 

comença a desplaçar el pistó cap avall fins a arribar al punt de treball on 

realitzarà la força sobre un bloc que s’oposarà al seu moviment, durant el 

moviment del pistó, l’oli allotjat a la cambra inferior del cilindre, es derivada a 

tanc per la vàlvula direccional, opcionalment, es pot realitzar una baixada més 

rapida activant una petita vàlvula direccional anomenada de desobturació model 

ATOS – DLOH-2C que es pot veure a la Figura 29, aquesta vàlvula deriva a tanc 

ajudant a evacuar més ràpidament el fluid de la cambra inferior, està 

especialment pensada per al mode Adreçar, tot i que es operativa en tots dos 

modes. 

 

Figura 29. Vàlvula direccional ATOS DLOH 

Un cop s’ha pressuritzat la cambra superior del pistó, per tant s’ha pressionat un 

material, comença la maniobra de pujada, el primer punt crític per a realitzar la 

pujada es troba en la necessitat de despressuritzar la cambra superior abans 

d’impulsar oli a la cambra inferior, aquesta despressurització es duu a terme 

obrint la servo vàlvula de manera que es derivi oli al dipòsit i de manera quasi 
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simultània, s’activa la vàlvula de cartutx de la Figura 30 ATOS – SC LI-40 33 que 

permet una ràpida evacuació del oli de la cambra superior alhora que la vàlvula 

direccional ha canviat la posició de la corredera a la dreta (vies paral·leles) i 

comença la pujada del pistó, impulsant oli a la cambra inferior i evacuant la 

cambra superior del cilindre. 

 

Figura 30. Vàlvula cartutx ATOS - SC LI 

Les vàlvules direccional i servo, son vàlvules pilotades externament, així doncs, 

es necessari un sistema de pilotatge hidràulic extern que faci moure aquestes 

vàlvules. Aquest sistema de pilotatge està format per un altre grup motor-bomba 

que funciona contínuament al posar en marxa la premsa, la bomba que 

s’observa a la Figura 31 es la bomba de pilotatge, es tracta d’una petita 

BUCHER AP200/8.5, igual que la d’adreçar, es una bomba d’engranatges, de 

desplaçament volumètric amb un cabal constant de 11.9 l/min i una pressió 

màxima de 220 bars, treballa agafant oli del tanc convenientment filtrat, també 

disposa d’una vàlvula limitadora de pressió amb deriva a tanc per evitar 

sobrepressions i així ruptures del sistema. Seguidament, l’oli es impulsat a les 

vàlvules per a estar preparades al moment de realitzar moviments, la pressió 

nominal d’aquest circuit es de 65 bars. 

 

Figura 31. Bomba circuit pilotatge. Bucher AP200/8.5 
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4.1.2 Sistema elèctric de la premsa 

En l’apartat elèctric, es poden observar detalladament al document de plànols els 

esquemes dels diferents elements i dispositius elèctrics que intervenen a la 

premsa, principalment, cal destacar els motors que entren en joc als diferents 

modes, les seves activacions i els diferents nivells elèctrics que es troben a la 

instal·lació. 

Tal i com s’ha comentat al apartat anterior, existeix un conjunt de grups motor-

bomba per a moure cadascuna de les bombes existents al circuit. 

A la Figura 32 es veu el motor que mou la bomba del mode Adreçar, es tracta 

d’un motor trifàsic ABB M2AA 132S, aquest s’alimenta a 690V, té una potència 

de 5.5 kW i el seu règim nominal es de 1455 rpm.  

 

Figura 32. Motor mode Adreçar. ABB M2AA 132S 

Donada la seva potència aquest motor s’arranca de manera directa per un 

contactor. 

En el mode Forja trobem el motor més potent de tots, es tracta d’un motor trifàsic 

de 100kW alimentat a 690V i que gira a 2980rpm, d’aquest motor no es tenen 

més característiques i es desconeix el seu fabricant. Al tractar-se d’un motor de 

gran potencia es realitza l’arrancada suau amb un ALTISTART48 com el de la 

Figura 33.  

 

Figura 33. Arrencador de motor de Forja. ATS48C17Y 
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Aquest arrencador electrònic de motors garanteix una arrencada i aturada 

controlada del motor, així com també ofereix una sèrie de funcions de protecció 

del motor i la màquina com per exemple protecció contra sobretensió, subtensió, 

sobreparell, desnivell de fases, sobre intensitats, protecció tèrmica i caiguda de 

fases d’entre altres. També es pot comunicar amb altres sistemes de control via 

protocol Modbus tot i que no es el cas. Aquest dispositiu garanteix un correcte 

funcionament del motor i sobretot evita els pics d’arrancada i aturada que 

provoca un motor tan gran com aquest. 

Finalment, el motor que hi ha instal·lat al circuit de pilotatge, es tracta d’un motor 

ABB M2AA 112M de 4kW trifàsic alimentat a 400V i que te un règim nominal de 

1430 rpm, en aquest cas també es activat mitjançant un contactor.  

Així doncs, existeixen 4 nivells de tensió, dos d’ells trifàsics, 690V i 400V en 

motors, 220V monofàsics per a les alimentacions de diferents dispositius com el 

PLC i la pantalla HMI entre d’altres i finalment, 24V DC en el control als mòduls 

d’entrades i sortides. 

4.1.3 Elements de control per a l’automatització 

Un cop descrites les característiques elèctriques, es descriuen els diferents 

elements de control per a duu a terme l’automatització de la premsa. Així doncs, 

el primer punt a tenir en compte es el PLC, aquest es l’òrgan central de control, 

es tracta d’un TSX Premium com el de la Figura 34, es tracta d’un autòmat 

robust, de tipus modular de la firma Schneider Electric, disposa de processadors 

de gama alta amb temps de resposta i processament de dades molt elevats, 

també disposa d’una gran gama de mòduls específics d’aplicacions i alta 

connectivitat mitjançant diferents tipus de bus o xarxa.  

 

Figura 34. PLC TSX Premium 

La configuració actual té disposats els següents mòduls en ordre d’esquerra a 

dreta en un rack de 12 posicions: 

En primer lloc a la Figura 35 es troba la font d’alimentació del PLC, (TSX 

PSY2600) aquesta es l’encarregada de subministrar energia elèctrica als 
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diferents mòduls de PLC i al bus de comunicacions propi del rack, s’alimenta a 

230Vac i consta d’una sortida de 24Vdc, en aquest mòdul es troba allotjada la 

pila del PLC que permet mantenir les dades i programa del PLC (allotjats en la 

memòria) en cas de tall en l’alimentació. 

 

Figura 35. Mòdul TSX PSY2600 

En segon lloc es troba la CPU (TSX P572623) que es pot observar  a la Figura 

36, es el mòdul encarregat de processar i executar el programa, aquest es el que 

controla les funcionalitats de la resta de mòduls, te constant interacció amb tots 

es mòduls per tal de realitzar les diferents funcions, alberga la memòria amb una 

targeta PCMCIA, disposa de dos connexions sèrie per a la connexió amb 

pantalles HMI i per a la seva pròpia configuració/programació i es un mòdul 

doble ja que alhora incorpora les comunicacions, en aquest cas, Modbus, FIPIO, 

AS-i i Ethernet. 

 

Figura 36. Mòdul TSX P572623 

Seguidament, es troben els diferents mòduls d’entrades i sortides, començant 

per dos TSX DMY28FK de la Figura 37, aquests mòduls disposen de 16 canals 

ràpids d’entrada de 24Vdc i 12 canals de sortida tipus transistor també de 24Vdc 

cadascú. On es troben connectats els diferents polsadors i contactors per a 

activar les diferents funcionalitats que necessiten activació de tipus digital. 
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Figura 37. Mòdul TSX DMY28FK 

Per a la interconnexió de les entrades i sortides d’aquests mòduls s’utilitzen les 

bases anomenades Telefast, en aquest cas s’empren dues, una ABE7-H20E300 

com la de la Figura 38 per a les entrades i una ABE7-R16S11 per a les sortides. 

 

Figura 38. Base Telefast 

Continuant els mòduls d’entrades/sortides, es troba el TSX ASY410 de la Figura 

39, aquest mòdul disposa de 4 sortides analògiques de voltatge i corrent. 

 

Figura 39. Mòdul TSX ASY410 

Aquest mòdul es emprat per a l’actuació de la corredera de la servo vàlvula i la 

vàlvula proporcional per als processos de conformat, ja que es requereix un 

moviment progressiu, per a dur a terme una correcta regulació. 

En la següent posició es troba el mòdul de la Figura 40, es un TSX AEY420, un 

mòdul de 4 canals d’entrada analògica. En aquest es connecten per a la seva 

lectura els diferents transductors de pressió que hi han a la premsa i la consigna 

del potenciòmetre de posicionament manual de la servo vàlvula. 
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Figura 40. Mòdul TSX AEY420 

A continuació es troba el mòdul de comptatge TSX CTY2C, aquest mòdul (Figura 

41) es l’encarregat de comptar els polsos (mitjançant protocol SSI) provinents del 

encoder lineal que s’explica més endavant. 

 

Figura 41. Mòdul TSX CTY2C 

Finalment es troben dos mòduls TSX AEY414 com el de la Figura 42, aquests 

mòduls tenen 4 entrades analògiques de 16 bits cadascun on es troben les 

senyals d’entrada de la posició actual de la servo vàlvula, la intensitat que 

mesura la pinça amperimètrica TCB420 de Circutor i el sensor de nivell del 

depòsit d’engreix de les guies de moviment de la premsa. En el segon mòdul es 

troben connectats 4 termoparells de tipus K per a la realització del procediment 

de conformat. 

 

Figura 42. Mòdul TSX AEY414 

Un cop es coneix el controlador de la premsa, es important conèixer algunes 

peculiaritats,  funcionalitats i equipaments de la premsa. 

En primer lloc, es duu a terme una explicació dels diferents elements a tenir en 

compte per al control de la premsa. 
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Un d’ells es conèixer en tot moment l’alçada on es troba el cilindre per saber la 

distancia deformada tal i com s’ha comentat anteriorment, s’especifica que la 

mesura de l’alçada es realitza amb un encoder lineal LT540-S com el de la 

Figura 43. 

 

Figura 43. Encoder lineal LT540-S 

Aquest encoder es connecta al mòdul de comptatge i mitjançant la interfície SSI 

basada en connexió sèrie transfereix el nombre de polsos depenent la posició en 

la que es trobi, es un encoder de tipus absolut per a no perdre en cap moment el 

zero absolut de la posició en la que es troba i permet una gran precisió de 

moviments, aquesta precisió supera amb escreix la precisió que pot oferir el 

moviment realitzat amb el sistema hidràulic. 

 En segon lloc, un altre informació molt important es conèixer les diferents 

pressions que es troben al circuit hidràulic, aquesta informació es molt important 

tant en matèria de seguretat com en acompliment d’especificacions de forja 

segons pressió. Pel circuit es troben distribuït una sèrie de transductors de 

pressió WIKA S10 com el de la Figura 44. 

 

Figura 44. Transductor de pressió Wika S10 

Aquests transductors mesuren la pressió que hi ha a la bomba de forja 

(únicament emprat per a diagnòstic de problemàtiques), al circuit de pilotatge 

extern i a la cambra tant en impulsió com en retorn. També existeix un 

transductor Wika ECO1 que mesura la pressió existent al bloc hidràulic de 

vàlvules, aquest sensor es tracta d’una versió anterior del Wika S10, les seves 

característiques son les mateixes. 
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Un altre element a destacar en la interacció amb la premsa es el quadre de 

control de la Figura 45, aquest quadre es el que els operaris manipulen per a 

treballar amb la premsa, aquest està col·locat al costat de la premsa amb un 

braç mòbil per a poder col·locar-lo on més convingui depenent del volum/forma 

de la peça i permetent estant a una distancia correcta per a visualitzar tant la 

peça com el procediment. 

 

Figura 45. Quadre de control premsa 

En el quadre de comandament es troben els diferents elements: 

En primer lloc l’interruptor “ON/OFF” del sistema premsa, aquets proporciona 

alimentació als diferents elements i dispositius de la premsa però no posa en 

marxa el sistema hidràulic, per a poder començar a operar amb la premsa s’ha 

de prémer l’interruptor verd de marxa que acciona el grup hidràulic de pilotatge, 

un cop el pilotatge assoleix la seva pressió de funcionament (entre 65-70 bars) 

es pot començar a treballar amb la premsa, s’ha de seleccionar el mode de 

treball amb el selector giratori i llavors s’acciona el grup hidràulic de forja o 

adreçar, en el cas de seleccionar adreçar, queda activada la funcionalitat del 

polsador de la vàlvula de desobturació per a realitzar baixades més ràpides. Tot 

això es pot observar a continuació: 

 

Figura 46. Botonera quadre de control 
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El potenciòmetre serveix per a seleccionar la posició de la servo vàlvula i així 

graduar la pressurització del cilindre en els dos modes de treball.  

La palanca de direcció per a poder pujar/baixar queda activada en tots dos 

modes igual que el polsador d’emergència que atura al moment el sistema 

evitant qualsevol moviment imprevist. 

Finalment l’element principal a destacar en el quadre de control es la pantalla 

tàctil de la Figura 47, una Magelis XBT F034510. 

 

Figura 47. Pantalla tàctil Magelis XBT 

Aquest dispositiu es l’element HMI principal, ja que permet realitzar diverses 

configuracions i modes de treballs així com veure els resultats dels diferents 

transductors i l’estat en tot moment dels diferents grups hidràulics de la premsa, 

també permet visualitzar les diferents alertes produïdes i visualitzar gràfiques a 

temps reals que permeten al operari de forja veure les corbes que es dibuixen en 

el procés de forja. El funcionament detallat es troba explicat al Annex II: 

Instruccions interfície HMI. 

L’últim element HMI de la premsa hidràulica es una balisa lluminosa com la de la 

Figura 48, es troba situada sobre el braç flexible que suporta el quadre de 

control, aquesta permet que es visualitzi l’estat de la premsa des de qualsevol 

lloc de la nau. 

 

Figura 48. Balisa lluminosa 

Disposa de tres cossos de diferents colors, de dalt a baix, vermell, ambar i verd, 

al iniciar el sistema premsa s’encenen tots els colors alhora durant 3 segons per 

tal de comprovar el correcte funcionament de la balisa.  
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Un cop passat el test el codi de colors es detalla a la Taula 3: 

 Vermell Ambar Verd 

Premsa aturada X   

Premsa en marxa sense 

moviment 

  X 

Premsa en marxa en 

moviment 

 X  

Taula 3. Colors balisa lluminosa 

Per últim, si el nivell del dipòsit d’oli del sistema de greixatge de les guies es 

baix, la balisa realitza una seqüència de llums amb l’ordre vermell, ambar, verd i 

viceversa per tal d’alertar de l’anomalia, aquesta seqüencia només es realitza en 

el cas que la premsa es trobi aturada, en cap cas des-habilita els senyals d’alerta 

ja que aquests son prioritaris, per aquest motiu, també s’informa de l’anomalia a 

través d’un missatge d’alerta a la pantalla de control. 

4.1.4 Modes de funcionament 

La premsa pot forjar en dos modes diferents de funcionament, manual i 

automàtic per distància o per pressió. 

Per a activar qualsevol dels modes, es imprescindible, posar en marxa la 

premsa, seleccionar el mode forja o adreçar, determinar la posició de la servo 

vàlvula (per a realitzar pressuritzacions més ràpides o més lentes) i finalment 

seleccionar el mode a la pantalla. 

En primer lloc i més emprat es el mode manual, donada la variabilitat de mides i 

formats de les peces. 

Aquest mode es el més senzill, es tracta de pujar i baixar dins dels límits marcats 

per l’usuari (sense excedir els límits màxims/mínims de seguretat marcats per 

programa) accionant la palanca del quadre de control, aquesta acciona 

mitjançant sortides digitals la vàlvula direccional per a permetre el pas de l’oli en 

un sentit o altre. En aquest mode les principals coses que es tenen en compte es 

el mantenir sempre la posició del cilindre dins els marges marcats per usuari i la 

gestió correcta de la descompressió del oli mitjançant la servovàlvula i la vàlvula 

de cartutx per a evitar problemàtiques hidràuliques. Dins el mode manual existeix 

un mode semi-automàtic que permet realitzar els moviment de pujada/baixada 

de manera automàtica (sense accionar la palanca) des de la cota mínima a la 

màxima de posició del cilindre.  
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Com a funcionalitat addicional d’aquest mode, es poden variar els límits de 

moviment del cilindre mitjançant Steps definits per l’usuari, així doncs, es pot 

començar un procés de forja amb límits inicials (superior e inferior), determinar 

un increment de Step i al activar-lo mitjançant la pantalla, els límits es veuran 

incrementats/decrementats mantenint el llum inicial, per exemple, es determina 

inicialment un límit superior de 400 mm i inferior de 100 mm, es selecciona un 

step de 10 mm, a cada pulsació de increment, el sumarà 10 mm als dos límits i 

per tant incrementaria a 410 mm i 110 mm, si per contra es realitza un 

decrement quedarien els nous marges com a 390 mm i 90 mm, aquesta operació 

es pot realitzar tant cops com es desitgi fins a arribar als límits de seguretat. 

També es pot variar l’increment del Steps tants cops es desitgi. 

El mode automàtic, tal i com s’ha comentat anteriorment, aquest mode pot 

treballar per pressió o per distancia, però abans de realitzar qualsevol moviment, 

s’ha de configurar i verificar els paràmetres introduïts per l’usuari. Primerament, 

igual que en el mode manual, el cilindre s’ha de trobar dins dels límits marcats 

per usuari, seguidament, es realitzen una sèrie de comprovacions del gruix que 

es desitja (0 mm – 400 mm), el gruix inicial (0 mm – 400 mm), el temps 

d’obertura (1 s – 60 s) i de tancament (1 s – 30 s), tots aquest paràmetres son 

comprovats en base als valors límit especificats i si no s’acompleixen donen el 

corresponent missatge d’alerta a través de la pantalla d’operador. 

Un cop les dades introduïdes son correctes, es calculen internament les 

posicions mínimes i màximes del cilindre i els temps en obert i tancat depenent 

del gruix de xapa i la distància d’obertura. 

Llavors depenent el tipus de selecció (per pressió o per distància) es marca el 

comportament de la premsa, en el mode per distància, el paràmetre més 

important es assolir la distancia final que es vol aconseguir sense tenir en 

compte la pressió requerida per aconseguir-ho, la operativa es la següent: 

 Es marca la cota de posició de la base de la peça, i tenint en compte les mides 

actuals i desitjades de la peça es defineixen els límits inferior i superior, en 

aquest últim es té en compte deixar una distància de 50 mm per a poder 

col·locar la peça fàcilment el primer cicle, llavors es prem el botó per a activar el 

mode i la premsa comença a realitzar moviments de pujada i baixada 

automàticament per a arribar a la cota desitjada en tots els punts de la peça.  

En el cas de seleccionar el mode per pressió, la operativa es idèntica, però es té 

en compte una consigna de pressió màxima aplicada a la peça, així doncs, si en 

algun moment es sobrepassa aquest valor es torna a pujar el cilindre tot i no 

arribar a la cota desitjada.  
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Tots aquests modes de funcionament, son emprats per a realitzar el procediment 

de forja descrit en l’apartat 4 de la memòria, depenent de variables com la forma 

i el material de la peça o la temperatura de premsat, es realitzarà el procés amb 

un mode o altre, per exemple, una peça d’un material molt resistent i que no te 

una pressió crítica de trencament, no serà necessari treballar amb el mode per 

pressió, o una peça que s’ha de realitzar un procediment de planejament, es 

podrà realitzar amb el mode automàtic (per distància) més còmodament, en 

canvi una peça que s’ha de treballar de manera més curosa serà millor realitzar-

la amb mode manual.  

4.1.5 Altres prestacions 

La cel·la de treball i el sistema de control de la premsa està equipada per a 

realitzar altres funcions a part de les d’adreçar i forjar. Una de les prestacions 

que disposa es la de visualització de control de temperatura per a tractaments, 

els forns de forja i de pou (forn auxiliar de fabricació pròpia de la Figura 49, es 

capaç de treballar fins a 1240ºC i a funcionar amb atmosfera protegida) son 

emprats per a realitzar tractaments tèrmics com tremps, revinguts i 

homogeneïtzacions, tots aquests tractaments son enregistrats per al posterior 

anàlisi de les dades per part dels enginyers de materials, per a realitzar el 

registre de dades es disposa d’un sistema SCADA personalitzat explicat al 

capitol 6 d’aquest document. 

 

Figura 49. Forn de pou 

Aquestes mesures de temperatura es basen en la xarxa de comunicacions 

equipada a la premsa explicada al punt 5.2.1 d’aquest document.  

En els tractaments es necessari tenir controlada la temperatura per a verificar 

que s’està realitzant de manera correcta el tractament, en alguns casos, es 

realitzen diverses mesures en diferents punts d’una mateixa peça. Per això, es 

disposa de 4 termoparells connectats a un dels mòduls analògics del PLC de 

control de la premsa que guarden les lectures en variables que son assignades a 

tags d’un servidor OPC del qual posteriorment s’obtenen les dades per a ser 

tractades i/o emmagatzemades.  
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En el cas dels forns, els termoparells, es connecten a controladors Eurotherm 

2416 com el de la Figura 50, que mitjanant Modbus, es transfereixen les lectures 

a variables del PLC i s’assignen novament a altres tags del servidor OPC. La 

única diferencia es que en el cas del forn de forja, el controlador únicament 

s’utilitza com a visualitzador i per a incloure la lectura del termoparell en la xarxa 

de comunicacions, ja que el forn es controlat per la seva pròpia controladora, 

això no passa al forn de pou on el 2416, realitza la funció pròpiament de 

controlador de temperatura a la vegada que de transferir les dades via Modbus. 

 

Figura 50. Controlador de temperatura Eurotherm 2416 

El 2416 es un controlador de temperatura o procés d’alta estabilitat i auto 

ajustable, te una construcció modular a nivell que accepta fins a tres mòduls per 

a controlar satisfent així un ampli rang de requisits de control. Disposa d’un 

mòdul de comunicacions amb protocol Modbus.  

Finalment, per a facilitar les tasques a l’operari, es disposa d’una pantalla de 

supervisió dels tractaments tèrmics dins la interfície de control de la premsa que 

s’explica detalladament en el punt 1.3 de l’Annex II d’aquest projecte. 
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5 CONFORMAT EN ATMOSFERA CONTROLADA 

Es tracta de l’estudi per part del departament de I+D de nous processos 

productius, per tant i per no vulnerar la llei de confidencialitat de la companyia, 

aquest apartat es tractarà únicament des de el punt de vista de l’automatització 

del sistema premsa per a la realització d’aquest tipus de forja, no aportant així 

informació sobre els materials o resultats obtinguts. 

5.1 ELEMENTS AUXILIARS 

Per a poder realitzar aquest tipus de procés s’han tingut que incorporar a la 

premsa sistemes auxiliars a nivell hidràulic, elèctric i sobretot realitzar la 

automatització i control per a obtenir els resultats desitjats. 

5.1.1 Circuit hidràulic 

En el document de plànols d’aquest projecte, es pot observar en el plànol amb 

referència Pr800/112011-26 el circuit hidràulic auxiliar emprat. 

Aquest circuit està equipat amb una bomba com la de la Figura 51, es tracta 

d’una bomba d’engranatges, de desplaçament volumètric amb cabal constant 

amb una capacitat de 31.3 l/min i una pressió màxima de treball de 350 bars. 

 

Figura 51. Bomba circuit conformat 

El circuit continua amb el tarat de la pressió mitjançant una vàlvula limitadora 

amb deriva a tanc (CBF VLP40L), tarada a la pressió màxima de treball desitjada 

per a l’aplicació que duu a terme (350 bars). També es disposa d’antiretorn per 

evitar que l’oli torni cap a la bomba.  

Seguidament existeixen dues electrovàlvules que son les encarregades de 

permetre el pas o bloqueig d’oli a les cambres d’impulsió i retorn, en tots dos 

casos es tracta de vàlvules direccionals model HAWE WGR2 com la de la Figura 

52 amb un cabal màxim de 6L/min i una pressió màxima de treball de 500 bars. 
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Figura 52. Vàlvula direccional. HAWE WGR2 

I finalment, a la línia d’impulsió d’oli cap a la cambra superior es disposa d’una 

HAWE PMVS 43 com la de la Figura 53 que es tracta d’una vàlvula limitadora de 

pressió proporcional amb una pressió màxima de 700 bars i un cabal màxim de 

120L/min. 

 

 

Figura 53. Vàlvula limitadora. HAWE PMVS 

Es tracta d’un circuit dissenyat específicament per a prioritzar l’alta pressió de 

funcionament amb una baixa velocitat, ja que no es necessària en l’aplicació. 

5.1.2 Sistema elèctric 

Tot i que hi ha diversos elements del sistema elèctric que es poden observar als 

esquemes de la premsa, la gran majoria encaixen millor en el punt 

d’automatització de l’aplicació, així doncs, en aquest punt es consideren com a 

punts claus en el sistema elèctric la part elèctrica del grup motor-bomba. 

A la Figura 54 es veu el motor que mou la bomba d’aquest circuit, es tracta d’un 

motor trifàsic ABB M2AA 90S, aquest s’alimenta a 380V, té una potència de 1.5 

kW i el seu règim nominal es de 2870 rpm.  

 

Figura 54. Motor mode conformat. ABB M2AA 90S 
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El control d’aquest motor es realitza mitjançant un variador ATV31 com el de la 

Figura 55, aquest variador es indicat per a treballar amb motors asíncrons de 

gàbia d’esquirol. Es de parell fix, adequat per a aplicacions de bombeig com es 

el cas, es d’una potència de 1.5 kW amb una alimentació de 230V AC. Incorpora 

un ampli menú per a la seva configuració i parametrització i alhora permet 

visualitzar anomalies o informació en el seu display ja que disposa de múltiples 

funcions de diagnòstic i protecció del motor. 

 

Figura 55. Variador de velocitat Altivar 31 

Disposa de connectivitat via protocol sèrie Modbus per al seu control i supervisió 

remot. 

5.2 AUTOMATITZACIÓ 

L’automatització d’aquesta aplicació, compta amb tots els elements de control 

explicats a l’automatització de la premsa en el punt 4.1.3 d’aquest document, 

però a part de tots ells, s’incorporen altres sensors i actuadors específics per a 

poder controlar la resta de variables del procés. 

En primer lloc, es disposa d’un Vaisala DMT344 com el de la Figura 56, es tracta 

d’un transmissor de punt de rosada i temperatura per a aplicacions industrials de 

baixa humitat. 

 

Figura 56. Transmissor Vaisala DMT344 

 Disposa de diferents característiques el que converteixen en un transmissor 

fiable i precís com per exemple un sistema d’autocalibratge de la lectura en el 
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procés de mesura. Incorpora un display amb diverses funcions entre les quals 

destaquen la visualització dels valors obtinguts a través del sensor i les funcions 

gràfiques de temps real, tendències i històrics. 

Disposa de 2 sortides analògiques (punt de rosada i temperatura) configurables 

en sortida per tensió o intensitat a escollir entre diferents possibilitats, la opció 

actual es 4-20 mA. 

Tot i que no es el cas, està equipat amb la possibilitat de comunicar-se 

mitjançant comunicació sèrie, de xarxa via IP i fins i tot via Wifi. 

A continuació es disposa d’un conjunt de controlador Eurotherm 2416 (descrit 

amb anterioritat al punt 4.1.5) i un sistema de control de potència Eurotherm E-

Power (Figura 57). 

 

Figura 57. Tiristor EPower 

Es tracta d’un controlador pensat per al control de potencia en processos 

industrials, es modular, sent indispensable com a mínim disposar del mòdul de 

control i un mòdul de potencia per a una aplicació d’un sol llaç de control, però 

un sol mòdul de control es capaç de gestionar fins a 4 mòduls de potencia.  

El mòdul de control disposa de diferents tipus d’entrades i sortides per a 

gestionar de manera eficient l’actuació del mòdul de potència, també disposa de 

la possibilitat de treballar integrat  en xarxes Modbus, Profibus, DeviceNet i 

Modbus TPC. En aquest cas, el control extern del procés es realitza mitjançant 

una entrada analògica de 0-20 mA provinents del 2416, aquest controla la 

consigna de temperatura desitjada del procés i el mòdul de control realitza el 

control sobre el mòdul de potència, l’habilitació del mòdul però es realitza 

mitjançant una entrada digital activant així el dispar lògic del mòdul de potencia. 

El mòdul de potència es tracta principalment d’un tiristor amb un calibre 

d’intensitat de treball de 160A màxims, aquest es accionat pel mòdul de control i 

permet el pas de corrent a la càrrega.  
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Seguidament, per a mesurar la intensitat que passarà pels conductors 

connectats al sistema d’escalfament, s’utilitzarà la pinça amperimetrica Circutor 

TCB420-250 de la Figura 58. 

 

 

Figura 58. Pinça amperimetrica TCB420-250 

Aquesta pinça es alimentada a 230V AC i es capaç de mesurar la intensitat que 

passa pel seu anell gràcies a l’efecte Hall, te una precisió d’un 1,5% respecte la 

intensitat mesurada, amb una capacitat màxima de mesura de fins a 250A. La 

sortida es analògica amb un senyal de corrent 4-20 mA i està connectada a un 

mòdul d’entrades analògiques del PLC. 

Un altre element important es el sensor de pressió amb la seva central de 

mesura Leybold CENTER TWO (Figura 59). 

  

Figura 59. Sensor de pressió i central de mesura 

En aquesta controladora es poden connectar dos sensors THERMOVAC de 

pressió simultàniament. En aquest cas s’utilitza únicament un que disposa d’un 

rang de mesura de 1·10-10 mbar a 2000 mbar i es emprat per a mesurar el nivell 

de buit de l’aplicació. Incorpora connectivitat sèrie Modbus per a poder visualitzar 

i tractar les dades remotament. 

La bomba per a realitzar el buit es tracta d’una TRIVAC NT 16 (Figura 60) també 

de Leybold, es tracta d’un a bomba rotativa d’alta velocitat de bombeig per 

aconseguir realitzar el buit a l’olla el més ràpid possible, altres prestacions a 

destacar son unes baixes emissions de soroll i baix consum energètic, ja que es 

tracta d’un procediment llarg. 
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Figura 60. Bomba de buit 

Finalment, es disposa d’una illa d’entrades i sortides distribuïdes composada per 

un mòdul de capçalera, tres mòduls d’entrades i un final de illa que finalitza el 

bus de dades de la pròpia illa i indica a la capçalera el final de l’illa.  

A la Figura 61 s’observa el mòdul capçalera Beckhoff BK7300, aquest mòdul es 

l’inici de la illa i es l’encarregat de realitzar les funcions de distribució del senyals 

elèctrics i de bus de comunicacions necessaris a la resta de mòduls. Es una 

capçalera modular que pot incorporar de 1 a 64 mòduls d’entrades i sortides, 

suportant així un màxim de 512 entrades/sortides digitals o 256 entrades/sortides 

analògiques. Disposa d’un sistema d’autodiagnosis d’error en les entrades o 

sortides connectades. 

 

Figura 61. Capçalera illa E/S distribuïdes 

Tal i com s’observa disposa de dues rodetes per a seleccionar el nombre 

d’esclau del bus i un connector Sub-DB9 per a la connexió a la xarxa. Els 

paràmetres de comunicació son configurables i disposa d’un sistema de control 

d’errors en l’enviament o recepció de missatges que indica mitjançant els leds 

frontals si s’està enviant o rebent dades i si el bus té algun error de 

funcionament. 

A continuació de la capçalera es troben els mòduls d’entrades com el de la 

Figura 62, el primer es un KL3052, aquest mòdul té dos canal d’entrades 

analògiques de 12 bits amb entrada de 4-20 mA. 



Estudi de la situació tècnica, optimització de processos i posada en normativa de Rovalma S.A Curs 11-12 

 

49 
 

 

Figura 62. Entrades distribuïdes 

El segon mòdul es un KL3054, es tracta de quatre canals analògics de 12 bits 

més, amb el mateix tipus d’entrada 4-20 mA. I com a últim mòdul operatiu es 

troba el KL3062, aquest consisteix en 2 canals d’entrada analògica de 12 bits 

però amb entrada per voltatge 0-10 V. I finalment, tal i com s’ha comentat es 

troba el mòdul de final d’illa. 

Resumint, es disposa de 8 entrades analògiques de 12 bits, 6 per corrent (4-20 

mA) i dos per tensió (0-10 V). 

Aquesta illa distribuïda s’empra per a poder connectar dispositius com el sensor 

de buit (1 entrada 0-10 V) i el sensor de punt de rosada i temperatura (2 entrades 

4-20 mA) que es troben molt allunyats del PLC de control, a part de disposar 

d’una sèrie d’entrades auxiliars per a futures ampliacions. Al  estar connectats a 

l’illa aquesta introdueix les senyals a la xarxa Modbus i permet obtenir aquestes 

dades i tractar-les de manera remota, la petita pèrdua de velocitat respecte a una 

connexió directa a PLC no es una problemàtica crítica.  

5.2.1 Arquitectura de comunicacions 

A la Figura 63 s’observa l’arquitectura de comunicacions existent a la premsa per 

a poder obtenir, gestionar i tractar totes les dades obtingudes durant els assajos 

mitjançant els dispositius observats anteriorment. 
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Figura 63. Arquitectura de comunicacions 

L’arquitectura disposa de dos nivells diferenciats, en primer lloc, a nivell de 

camp, existeix una xarxa amb protocol Modbus (color vermell) per a realitzar la 

transferència de dades entre els diferents controladors, el variador i l’illa d’E/S 

distribuïdes a nivell de camp. 

Modbus es un protocol de comunicacions públic i estàndard a la industria basat 

en una arquitectura de tipus mestre/esclau, en aquest cas, el mestre de la xarxa 

es l’autòmat TSX Premium equipat amb una targeta de comunicacions específica 

per aquest protocol i els esclaus o clients son els controladors de temperatura 

2416 amb les direccions 1 i 2 respectivament, el variador de velocitat ATV31 

amb la direcció 3 i finalment l’illa d’entrades/sortides distribuïdes amb la direcció 

4. Aquesta xarxa es ampliable fins a un total de 247 nodes.  

D’aquesta part de la xarxa s’obtenen tots els senyals tan d’entrada com de 

sortida, així doncs s’obtenen les temperatures, accions de control i paràmetres 

de programa dels controladors, paràmetres de control i supervisió del variador i 

en tots dos casos permet la programació i parametrització i control de manera 

remota dels dispositius. En el cas de l’illa d’entrades/sortides, permet l’adquisició 

dels senyals d’entrada provinents del sensor d’humitat i pressió. 
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L’autòmat alhora es connectat a una xarxa Ethernet mitjançant el seu port de 

comunicacions, aquesta xarxa està formada per diferents autòmats de maquines 

(que no son estudi d’aquest projecte) i diversos ordinadors des d’un dels quals 

es possible la programació i configuració dels autòmats. Aquest llegeix tota la 

informació de l’autòmat que es utilitzada per a un sistema SCADA, alhora, per a 

permetre accedir al SCADA en altres terminals de la xarxa, aquest ordinador té 

instal·lat un servidor OPC. 

El OPC (OLE for Process Control) es un estàndard obert i flexible de 

comunicació en el camp del control i la supervisió de processos industrials, 

ofereix una interfície comú per a la comunicació que permet que components de 

software individuals interaccionin i comparteixin dades. Aquesta comunicació es 

realitza mitjançant una arquitectura client-servidor. El servidor es la font de dades 

i qualsevol aplicació basada en OPC pot tenir accés al servidor per llegir i 

escriure les variables.  

D’aquesta manera tots els ordinadors que disposen del client OPC dins la xarxa 

son capaços de llegir les dades i els permet treballar amb l’SCADA. 

Finalment, per a poder treballar amb l’SCADA de manera remota amb xarxes 

externes a la de la premsa, s’empra el TeamViewer. 

5.3 PROCEDIMENT 

Es disposen tots els equipaments explicats anteriorment incorporats a la premsa 

per a dur a terme el l’assaig de conformat, per a realitzar aquest procediment es 

necessari un recipient per a aconseguir al seu interior una atmosfera protegida, 

es a dir, amb absència d’oxigen, es disposa d’una olla de buit com la de la Figura 

64. 

 

Figura 64. Olla de buit 

L’olla de buit es un recipient estanc de fabricació pròpia que permet realitzar el 

buit al seu interior. Esta fabricada d’acer inoxidable i disposa d’un pistó a la part 

superior que serà accionat pel pistó de la premsa per a l’aplicació de pressió al 

seu interior.  
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Disposa de tres orificis d’entrada/sortida per a la connexió de l’equip de buit, per 

a la lectura d’humitat i cables de temperatura i elèctrics, tot això mantenint la 

condició d’estanqueïtat. 

Durant el procés es controlen els següents paràmetres: 

-Pressió: Mitjançant la premsa de 800 Tm. 

-Humitat: Mitjançant el mesurador d’humitat, temperatura i punt de rossada 

DMT344. 

-Nivell de buit: Mitjançant l’equip de buit composat pel conjunt bomba, sensor i 

lector de Leybold. 

-Intensitat elèctrica/temperatura: Mitjançant el conjunt de control de 

temperatura compost pels controladors 2416 i E-Power que actuaran sobre 

resistències elèctriques i mesurant mitjançant els termoparells K la temperatura 

dins l’olla de buit i la pinça amperimètrica la intensitat consumida. 

L’olla de buit albergarà al seu interior materials metàl·lics on combinant les 

diferents variables de manera adequada s’aconseguirà el resultat desitjat per a 

produir nous materials. 

En primer lloc, es realitza l’atmosfera necessària per a dur a terme l’assaig, per 

aconseguir-ho es necessària la realització del buit dins l’olla de buit seguint uns 

criteris molt estrictes fins arribar a nivells de buit de 1·10-3 mbars o fins i tot a la 

1·10-5 mbars en alguns casos, un cop realitzat el buit s’introdueix un gas 

depenent del tipus d’assaig per a protegir els elements interns.  

Un cop l’atmosfera es correcta es realitza l’escalfament a l’interior de la olla on la 

temperatura assoleix els 1500⁰C màxims, existeixen fins a 5 punts de 

temperatura, tots ells tenen diferents màxims assolibles i en cap cas es pot 

sobrepassar els màxims a cap dels punts, això es controlat mitjançant els 

termoparells instal·lats a la premsa i l’escalfament tal i com s’ha comentat abans 

es realitza amb resistències elèctriques que son accionades mitjançant conjunt 

de controladors 2416 i E-power. En el moment d’obtenir la temperatura desitjada 

es comença la pressió de l’interior de l’olla mitjançant el circuit auxiliar de la 

premsa, al activar el motor governat pel variador de velocitat el cilindre comença 

a baixar molt lentament per a pressionar l’olla de buit (s’han d’activar les 

electrovàlvules que permeten el pas d’oli cap al cilindre), la velocitat de baixada 

pot ser regulada mitjançant la consigna del variador de velocitat. Un cop el 

cilindre comença a pressionar l’olla de buit, regulant el percentatge de tancament 

de la vàlvula proporcional es pot regular la pressió màxima que s’assolirà amb un 

màxim de 350 bars, l’ utilització del variador de velocitat i la vàlvula proporcional 
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permet un nivell de control molt precís en velocitat d’avanç del pistó i pressió 

desitjada de cambra. Un cop finalitzat l’assaig, es despressuritza lentament el 

cilindre i es torna a condicions normals seguint el procediment marcat de pèrdua 

de temperatura i buit, un cop s’han realitzat aquests passos l’assaig ha finalitzat i 

es hora d’extreure resultats. 
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6 SISTEMA SCADA 

SCADA significa, en anglès, Supervisory Control And Data Acquisition. És a dir; 

Control supervisor i adquisició de dades. Es tracta de una aplicació software 

especialment dissenyada per funcionar en ordinadors  o ordinadors industrials en 

el control de la producció, proporcionant comunicació amb els dispositius de 

camp (controladors autònoms, autòmats programables, etc...) i controlant el 

procés de forma automàtica. A més proveeix de tota la informació que es genera 

en el procés productiu a diversos usuaris, tant del mateix nivell com d'altres 

supervisors dintre de l'empresa. 

6.1 APLICACIÓ SCADA FORJA 

L’aplicació SCADA de forja es realitza amb C++ Builder, un entorn gràfic de 

desenvolupament ràpid d’aplicacions en llenguatge C++ per a Windows propietat 

de Borland. L’aplicació treballa com un recol·lector de dades per a ser tractades 

posteriorment. 

 
Figura 65. Aplicació SCADA Forja 

Algunes funcionalitats incorporades al SCADA han sigut incorporades mitjançant 

llibreries especifiques, alguns exemples son els components OPC que permet la 

comunicació via OPC, el iPlot i Report que permeten la realització de 

l’enregistrament de dades i la seva publicació en fitxers de manera 

conjuntament. 
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A la Figura 65 es poden veure les diferents parts dins l’aplicació, en primer lloc, a 

la part superior esquerre, es troba el component iPlot, aquest mostra les 

gràfiques de les variables que s’han incorporat, es totalment parametritzable 

permetent incorporar diferents canals en els eixos X e Y, i dins de cada canal 

diverses variables per a poder realitzar comparacions visuals. 

En aquest cas, es mostren els paràmetres més rellevants de la forja requerits pel 

departament de materials, aquests son les diferents pressions amb les que 

s’apreta el material, la posició del cilindre i les velocitats de moviment, en base a 

aquestes tres magnituds, el departament estudia les metodologies de forja per a 

millorar els processos i qualitats dels materials. 

 

A la part dreta del component gràfic es troben diferents indicadors numèrics de 

les variables que es grafiquen i inclús d’altres noves com per exemple la pressió 

màxima de cicle i cicle anterior, les pressions de funcionament de la premsa com 

la pressió de retorn o del circuit hidràulic, aquestes permeten veure la situació de 

la premsa en el moment de forja, ja que es pot estar observant el procés de forja 

de manera remota. També es troba el botó per a realitzar el report del registre de 

dades de les variables contingudes al iPlot, al prémer aquest boto es crea un 

fitxer a l’escriptori del ordinador que l’executa amb el nom “Gràfiques_Forja.xls” 

aquest fitxer es un fitxer de text pla que pot ser executat amb qualsevol visor de 

text pla, però en aquest cas es guarda com a fitxer Excel ja que les dades surten 

automàticament classificades per variables amb els seus respectius eixos X,Y i 

es més ràpid el poder obtenir les gràfiques tal i com s’observa a la Figura 66. 

 

 
Figura 66. Registre de dades 
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Finalment, a la part inferior es troba el tauler de control de la premsa de manera 

remota, en aquest panell es pot controlar l’arrencada i aturada de tots els grups 

de bombeig, alhora si s’està visualitzant el procés, es pot veure l’estat dels grups 

de bombeig de pilotatge, adreçar i forja mitjançant els pilots de color verd al 

costat dels interruptors d’activació. Es disposa d’un polsador d’emergència remot 

per aturar la premsa davant qualsevol problemàtica. També es disposa de 

polsadors per a controlar la pujada i baixada del cilindre a voluntat dins dels 

marges màxim i mínim que es mostren depenent del joc de martinets col·locat, 

s’incorporen algunes funcionalitats ja observades a la interfície de HMI del Annex 

II, com per exemple l’indicador de l’alçada del cilindre, els indicadors de pujada o 

baixada i el menú d’increment dels límits per steps. Incorpora un conjunt de 

comandaments per a la servovàlvula, en primer lloc, un comandament rotatiu 

que permet indicar la consigna de posició de la servovàlvula de la mateixa 

manera que el potenciòmetre físic del quadre de control de la premsa i en segon 

lloc, un indicador de la posició actual de la servovàlvula per a la confirmació del 

moviment. 

6.2 APLICACIÓ SCADA COMPACTACIÓ 

Igual que l’aplicació SCADA anterior, aquesta també es realitza amb C++ Builder 

i treballa com a recol·lector de dades per a ser posteriorment tractades. 

 
Figura 67. Aplicació SCADA Compactació 
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Igual que al SCADA de forja, les funcionalitats de comunicació via OPC, el iPlot i 

Report que permeten l’enregistrament de dades han sigut incorporades 

mitjançant llibreries especifiques. 

 

A la Figura 67 s’observa el SCADA de compactació o conformat, es molt similar 

al de forja però amb més variables a controlar. A la part superior s’observen els 

dos objectes iPlot on es grafiquen les variables de pressió, velocitat i posició del 

cilindre de la premsa, també variables com intensitat elèctrica del sistema 

d’escalfament, els grau d’humitat, la consigna i temperatura actual del 

controlador 2416 i les temperatures dels quatre termoparells tipus K de la 

premsa. A la part inferior dels visors gràfics, es troben tots els paràmetres a 

visualitzar del procés, novament estan les velocitats, pressions, temperatures, 

intensitat, grau d’humitat i pressió de buit, la gran majoria relacionades amb les 

gràfiques mitjançant el codi de colors de la llegenda dels gràfics. 

Finalment a la part inferior s’observa el tauler de control on s’observen elements  

comuns amb el SCADA de forja com els polsadors de Marxa i Emergència o els 

visualitzadors del grup de bombeig de pilotatge i la posició actual del cilindre de 

la premsa. Els nous elements incorporats, son els controls del grup de bombeig 

de regulació, que inclouen un camp numèric per a introduir la consigna de 

freqüència del variador de velocitat ATV31, un interruptor per a activar el variador 

i dos visualitzadors dels paràmetres de la velocitat actual tant del variador en 

Hertz com la velocitat del motor en rpm. A la dreta d’aquests, es troba un camp 

numèric per a introduir la consigna en percentatge de tancament de la servo 

vàlvula del circuit de regulació, acompanyat d’una barra de visualització de la 

seva posició actual. També s’han inclòs els interruptors d’activació de les 

electrovàlvules i del sistema de refrigeració amb els seus visualitzadors d’estat. 

També es troba el botó per a realitzar el report del registre de dades de les 
variables contingudes als iPlot, al prémer aquest boto es generen dos fitxers a 
l’escriptori del ordinador que l’executa amb el nom “Gràfica_Compact1.xls” i 
“Gràfica_Compact2.xls” el tractament d’aquests fitxers es igual que al SCADA de 
forja vist anteriorment. 
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7 NORMATIVA  

En aquest apartat es detalla la normativa vigent a tenir en compte referent a la 
seguretat i salut dels treballadors emmarcada dins de les accions de millora de la 
instal·lació elèctrica i el procediment a seguir per a realitzar el procés de marcat 
CE de màquines per a la premsa hidràulica. 

7.1 SEGURETAT RISCOS ELÈCTRICS DELS TREBALLADORS 

En quan a la seguretat dels riscos elèctrics del personal que treballa a la planta, 
la normativa vigent aplicable a nivell estatal a aquest aspecte és la que es 
refereix als R.D. 1215/1997, sobre “Disposiciones mínimas aplicables a los 
equipos de trabajo”, el R.D. 486/1997 sobre “Condiciones generales de 
seguridad en los lugares de trabajo” i el R.D. 842/2002 sobre “Reglamento 
electrotécnico para baja tensión” on es disposa de diferents ICT-BT que s’han de 
tenir en compte. 

 
En primer lloc, referent al R.D. 1215/1997, s’haurà de tenir en compte la 
disposició 16 del Annex I que expressa: 
 
“16. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los 
trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto con la 
electricidad. En cualquier caso, las partes eléctricas de los equipos de trabajo 
deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa específica correspondiente.” 
 
Respecte el R.D. 486/1997, s’ha de tenir en compte la disposició 12 del l’annex I 
que indica: 

“12. Instalación eléctrica  

1. La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 
disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 

2. La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o 
explosión. Los trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra 
los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos. 

3. La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en 
cuenta la tensión, los factores externos condicionantes y la competencia 
de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.” 

Finalment, el R.D. 842/2002 està format per una sèrie de Instruccions tècniques 
complementaries de baixa tensió, les principals a tenir en compte en base a les 
modificacions realitzades a la instal·lació elèctrica de la nau son: 

• ICT-BT-20: Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
• ICT-BT-21: Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectoras. 
• ICT-BT-22: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra 

sobreintensidades. 
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• ICT-BT-23: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra 
sobretensiones. 

• ICT-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los 
contactos directos e indirectos. 

7.2 PROCÉS PER AL MARCAT CE DE MÀQUINES 

Per a normativitzar la premsa hidráulica objecte d’aquest projecte, es pretén 
realitzar el marcat CE. A continuació s’explica el procediment a seguir per dur a 
terme aquest marcat, no es realitzarà el procediment de manera exhaustiva, ja 
que no es objecte d’aquest projecte, es pretén realitzar de manera resumida, una 
guia d’actuació per a futures ampliacions de projecte o nous projectes. 

El procés per al marcat CE de màquines, es troba descrit en la Legislació actual 
a nivell europeu. 
La directiva 2006/42/CE ha sigut transposada a la legislació espanyola pel R.D. 
1644/2008, que va entrar en vigor el 29/12/2009. 
El marcat es obligatori a partir del 1 de gener de 1995, excepte per a les 
màquines d’elevació o desplaçament de persones i els components de seguretat 
els quals es obligatori a partir del 1 de gener de 1997. 

7.2.1 Àmbit d’aplicació 
La Directiva de Seguretat de Màquines (DSM) es aplicable a: 

• Màquines 
• Components de seguretat 
• Conjunt de màquines 
• Equips intercanviables (equips que es poden acoblar a les màquines i 

modificar la seva funció) 
• Accessoris d’elevació 

No es aplicable a: 
• Màquines on la única font d’energia sigui la força humana, excepte si es 

una màquina per a elevació de càrregues. 
• Materials específics per a fires i parcs d’atraccions. 
• Màquines per a usos nuclears 
• Armes 
• Vehicles de motor i remolcs destinats al transport de persones coberts 

per la directiva 10/156/CEE. 
• Buc de navegació marítima 
• Tractors agrícoles i forestals coberts per la directiva 2003/37/CE. 
• Màquines amb finalitats militars 
• Vehicles a motor destinats a competició 
• Components de seguretat 
• Productes elèctrics coberts per la directiva 73/23/CEE: 

o Electrodomèstics 
o Equips d’àudio 
o Tecnologia de la informació 
o Motors elèctrics 
o Aparells de connexió i comandaments en baixa tensió 
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7.2.2 Màquines utilitzades 
A les màquines ja utilitzades (2ona mà) s’ha de seguir l’article 5 del R.D. 
1644/2008 que diu: 
“El fabricante o su representante autorizado, antes de proceder a la 
comercialización o puesta en servicio de una máquina deberá: 

a) Asegurarse de que esta cumple los pertinentes requisitos esenciales de 
seguridad y de salud. 

b) Asegurarse de que esté disponible el Expediente Técnico. 
c) Facilitar en particular las informaciones necesarias como es el caso de 

las instrucciones. 
d) Llevar a cabo los oportunos procedimientos de evaluaciones de la 

conformidad, con arreglo al artículo 12. 
e) Redactar la Declaración CE de conformidad, asegurándose de que dicha 

declaración se adjunta a la máquina. 
f) Colocar el marcado CE, con arreglo al artículo 18.” 

Però atenció, posar al mercat la màquina es te que entendre com el primer cop 
que es posa a disposició del usuari, dins de la Unió Europea (U.E.). Per tant, una 
màquina nova que es posa al mercat europeu, després del 1 de gener de 1995 
te que acomplir obligatòriament la DSM, tant si ha sigut fabricada dins de la U.E. 
com fora. 
Una màquina que es va posar en el mercat europeu abans del 1 de gener de 
1995 i que no acompleix la DSM, pot tornar a vendre’s sense necessitat de 
adequar-la a la DSM tot i que, es molt aconsellable fer-ho. Tot i així las màquines 
posades en servei a la U.E. abans del 1 de gener del 1995, tenen que ser 
conformes amb la directiva 89/655 CE “relativa a los requisitos mínimos de 
seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo por los trabajadores” 
transposada a la legislació espanyola pel Real Decret 1215/97. 
Però si una màquina es va posar al mercat fora de la U.E., abans del 1 de gener 
del 1995 i amb posterioritat a aquesta data entra a la U.E., te que 
obligatòriament acomplir la DSM.  

7.2.3 Requisits essencials de Seguretat i Salut 
Les màquines tenen que estar dissenyades i fabricades de manera que 
acompleixin amb tots els “requisitos esenciales de seguridad y de salud” descrits 
en l’annex I de la DSM. 
Per tant, un cop comprovat que la màquina es troba dins del àmbit d’aplicació de 
la DSM, s’ha de verificar que s’acompleixin els requisits de seguretat i salut. La 
DSM pressuposa que una màquina es conforme amb els requisits si acompleix 
las Normes Europees harmonitzades: 

• UNE-EN (Norma Europea adoptada per Espanya) 
• EN (Norma Europea) 
• prEN (Projecte de Norma Europea) 

Les normes UNE EN ISO 12.100-1 i UNE EN ISO 12.100-2, son fonamentals per 
a acomplir els requisits essencials de seguretat i la seva lectura es essencial per 
a la comprensió de la resta de normatives de màquines. A les màquines amb 
instal·lació elèctrica, la norma UNE EN 60.204-1 es imprescindible. 
En referència a la premsa, s’aconsella seguir la norma harmonitzada 
EN14673:2006 sobre “Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para 
prensas hidráulicas para forjado en caliente de acero y metales no férreos”. 
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7.2.4 Documentació exigida 
Quan la màquina ja acompleix les exigències de les normes de Seguretat de 
màquines que li son aplicables, el fabricant tindrà que preparar la següent 
documentació per a procedir a la seva comercialització: 

7.2.4.1 Expedient tècnic 

• Es te que redactar en una de les llengües oficials de la comunitat. 
• Es te que conservar com a mínim 10 anys a partir de la posada en servei, 

o bé si es tracta de fabricació en sèrie, a partir de la última fabricada. 
• Només pot ser sol·licitat per una autoritat estatal de la Comunitat. 
• Pot estar en suport digital però ha de poder presentar-se en 24/48h de la 

seva sol·licitud. 
• En l’annex VII del R.D. 1644/2008 s’explica com realitzar aquest 

document. 
El contingut d’aquest expedient te que contenir: 

• Manual d’instruccions de la màquina. 
• Plànol conjunt de la màquina amb indicació dels operaris i les 

proteccions. 
• Plànols dels circuit de comandament com esquemes elèctrics, hidràulics, 

neumàtics, software de control, etc. 
• Llista de les normes de “Seguridad en máquinas” utilitzades al seu 

disseny. 
• Llista dels “Requisitos esenciales” amb la norma aplicada per a cadascun 

d’ells. 
• Certificats i/o informes tècnics emesos per laboratoris o organismes 

competents. 
• Fulls de “Evaluación de Riesgos y selección de las medidas de 

seguridad” per a cada risc que presenta la màquina. 

7.2.4.2 Manual d’instruccions 
La DSM dona molta importància al “Manual d’instruccions” de les màquines i 
dona unes especificacions genèriques: 

• A la primera pàgina han d’aparèixer les dades relatives al fabricant, al 
distribuïdor i de la màquina. 

• Ha de tenir un índex 
• Es redactarà en l’idioma oficial del país d’utilització de la màquina. 
• Es recomana utilitzar format A4, utilitzar il·lustracions i taules per tal de 

fer-lo el més comprensible possible. 
• Es tenen que utilitzar unitats del S.I 
• Es tenen que remarcar les parts del manual referents a la seguretat. 

També tindrà que tenir els següents capítols: 
• Transport i descàrrega de la màquina 
• Posada en servei de la màquina 
• Indicacions de la màquina 
• Indicacions relatives a la utilització de la màquina 
• Manteniment 
• Informació per al desmantellament de la màquina i situacions 

d’emergència. 
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7.2.4.3 Declaració CE de conformitat 
La “Declaración CE de Conformidad” es el document pel qual el fabricant de la 
màquina declara, sota la seva responsabilitat, que la màquina acompleix els 
“Requisitos esenciales de seguridad y salud” de la DSM. 
Aquesta declaració s’entrega amb la màquina i estarà redactada en l’idioma del 
país de destinació de la màquina, acompanyada d’un altre redactada en l’idioma 
del fabricant de la màquina, si son diferents. 

7.2.4.4 Marca CE de la màquina 
Finalment i desprès d’haver realitzat tots els documents anterior, es procedeix al 
marcat “CE” de la màquina, que es col·locarà a la seva placa de característiques. 
(Annex III de la DSM). 
A la placa de característiques tenen que apareixen les següents dates: 

• El marcat CE 
• Nom i direcció del fabricant 
• Marca, model i núm. de sèrie de la màquina 
• Any de fabricació 
• Característiques elèctriques, hidràuliques, neumàtiques. 

 
El fabricant de la màquina es sempre qui te que tramitar tota la documentació 
necessària, independentment de que estigui o no domiciliat en la U.E. 
El fabricant pot delegar en un representant, però te que ser forçosament 
domiciliat a la U.E. 
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8 CONCLUSIONS 

Un cop realitzat tot l’estudi de la situació tècnica, optimització de processos i 
posada en normativa de Rovalma S.A, s’han obtingut els resultats que a 
continuació es valoren. 
 
En l’apartat de la adequació de la instal·lació elèctrica, s’ha dut a terme la 
detecció de deficiències tant en normativa elèctrica actual com en seguretat i  
salut per als treballadors, s’ha realitzat la actualització de la instal·lació i 
actualment es troba normativitzada i es tracta d’una instal·lació segura. A més a 
més, s’ha creat tota la documentació associada a nivell d’esquemes unifilars i 
layout de les línies ja que des de el seu inici fins a l’actualitat la instal·lació ha 
crescut i variat sense que s’hagi actualitzat la documentació. 
  
En l’apartat principal d’aquest projecte s’ha realitzat una intensa modificació de la 
premsa de 800Tm acomplint en la seva totalitat les especificacions marcades al 
inici del projecte. 
En primer lloc s’ha automatitzat la premsa per a permetre la seva operació en 
diferents modes de funcionament i amb diferents variables parametritzables com 
son la pressió, la velocitat del cilindre, la cota d’altura de la peça resultant...Tot 
això sense modificar l’esquema hidràulic instal·lat a la premsa.  Això permet 
realitzar les funcions d’adreçar i sobretot forjar en condicions optimes i de 
manera còmoda depenent de les prioritats en el procés de forja. Alhora, s’han 
implementat algoritmes de control per a protegir els elements mecànics i 
hidràulics de la màquina i sobretot als seus usuaris, per exemple s’ha realitzat un 
control de pressió de cambra per a evitar sobrepressions i possibles situacions 
perilloses o averies de les bombes. 
 
En segon lloc, s’ha inclòs el desenvolupament d’una interfície de control formada 
per un tauler de control i una pantalla HMI amb totes les funcionalitats 
implementades per a adreçar, forjar tant en mode manual com automàtic amb 
sinòptics de funcionament, gestió d’alarmes, control de les variables de procés i 
elements de control hidràulic i elèctric. També s’inclou la visualització dels 
tractaments tèrmics i el mode de conformat en atmosfera controlada per a poder 
dur a terme els procediments requerits pel departament de I+D. Aquest últim 
punt ha sigut important dins del projecte, ja que s’investiguen nous sistemes 
productius per part del departament d’investigació, aquest procediment requereix 
el control precís de diferents variables i la interacció entre diferents elements i 
dispositius amb la premsa com a màquina principal, això ha fet necessari dotar-la 
d’elements de control auxiliar per a aconseguir el comportament adequat i la 
supervisió necessària.  
En tercer lloc, s’ha implementat un sistema SCADA per a realitzar la supervisió 
dels processos de forja i conformat, s’ha realitzat amb software totalment obert, 
s’ha tingut que implementar una arquitectura de comunicacions per a 
intercomunicar els dispositius i els sensors amb el sistema de recol·lecció de 
dades, entre els que destaca la utilització d’un servidor OPC. Tot això es 
controlable remotament tant en altres equips com en dispositius mòbils. Així 
doncs, s’aconsegueix un control total de la premsa en tots els nivells, tant a nivell 
d’operador com a nivell de supervisió per part del departament d’investigació. 
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Finalment, s’ha realitzat un estudi del procediment per a obtenir el marcat CE 
que garanteix la correcta normativització de les màquines en tots els seus 
àmbits, marcant el camí per a futurs ampliacions de projecte. 
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