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A.1 Introducció 

En aquest annex s'inclou la selecció, enumeració del  material principal utilitzat en el sistema 
elèctric i seguidament en l’annex següent s’il·lustra amb els esquemes elèctrics de la 
instal·lació. 

 

Els sistema elèctric és l’encarregat de donar i rebre els senyals al control de cada estació, 
que executarà el programa que la controla (Veure Annex 2 Estructura del programa). Els 
elements d'entrada i sortida són els encarregats de comunicar l'autòmat amb el procés que 
està controlant. Mitjançant els captadors, que s'han situat tant en posicions estratègiques 
com en accionaments, l'autòmat s'assabenta de l'estat en que es troba el procés (posició 
dels cilindres pneumàtics, presència de palets en les estacions, etc.). Els elements de sortida 
permeten a l'API actuar en el sistema físic (activar accionaments a través de 
preaccionaments: electrovàlvules per als cilindres i contactors per als motors elèctrics; o 
directament activar els pilots o emissors). 
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A.2 Tensions d’alimentació 

 

Al quadre elèctric hi haurà tres nivells de tensió: 

 
• L’escomesa al quadre 380V, 50Hz trifàsica que alimenta tot el sistema excepte PLC i 

sistema d’adquisició de dades. 
• L’escomesa estabilitzada que alimenta PLC i sistema d’adquisició de dades 220V, 

50Hz monofàsica. 
• Els circuits de comandament i senyalització a 24 V DC. 

 

A l’armari hi entra una tensió trifàsica (3 fases i neutre) de 380V a 50Hz. Els requeriments del 
client  en la instal·lació requerien la unió del terra i el neutre mitjançant un sistema d’embarrat 
de coure seccionable per tal de poder ser separats en cas de necessitat. 

 

D’altra banda, la fàbrica proporciona una tensió estabilitzada 220 V a 50Hz per als elements 
que intervenen en el processament de les dades ja que acostumen a ser sensibles a 
alteracions de la xarxa. 

 

Els dispositius d’entrada i sortida disposen d’una font de tensió commutada de 30A que 
permet alimentar les entrades i sortides centralitzades així com les sortides dels abonats al 
bus ASI que constitueixen un cas especial. De fet, les sortides s’alimenten mitjançant una 
alimentació independent, mentre que les entrades empren la mateixa alimentació que el bus 
ASI. Aquesta alimentació prové d’unes fonts característiques d’ASI de 30V(nivell de senyals 
en ASI)i 4A. El negatiu d’aquestes fonts no s’ha de referenciar a terra ja que forma part del 
bus de comunicacions. El PLC té la seva pròpia font de 24V que proporciona tensió a la CPU 
i a totes les targes inserides en el rack i connectades mitjançant el bus posterior que empren 
els PLC de la sèrie S/300 de Siemens. 
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Per saber quina font d’alimentació hem de posar, és necessari calcular en primer lloc la 
potència consumida a 24 VDC. Els càlculs s’han realitzat pel cas més desfavorable, tot i 
tenint en compte els factors de simultaneïtat. 

 

 Entrades (A) Sortides (A)

ASI1 2524,5 3432

ASI2 2623,5 3382,5

ASI3 1056 1738

TOTAL 6204 8552,5

 

Taula  A.2.1. Consums E/S perifèriques en bus ASI 
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A.3 Principis de la instal·lació 

La presència de diferents busos de comunicació (ASI, Profibus DP i RS485)  que recórren 
tota la línia ha forçat com a premissa de la instal·lació la màxima separació entre potència i 
senyals. La instal·lació consta doncs de dues canals. 

 

 La canal de senyals està col·locada entre el transfer de treball i el de retorn a una alçada 
inferior a la de les cadenes transportadores i es bifurca a cada estació per permetre els 
accessos als diferents armaris de senyals. Les funcions mòbils es cablegen directament a 
l’estació de la qual depenen. 

 

La canal de potència està situada en la part superior de la estructura. A cada estació s’han 
previst caixes de distribució que permeten repartir la potència per les diferents estacions en 
funció del consum previst. També és per aquesta canal que circula l’alimentació dels motors. 

 

Els busos ASI 1 i 2 es reparteixen els senyals de les estacions de treball, l’ASI 1 cobreix de 
l’estació 1 a la 13 i la resta d’estacions recullen els senyals via l’ASI 2. L’ASI 3 entra a totes 
les estacions i s’utilitza únicament per les funcions mòbils de manera que si per alguna raó 
fallés aquest bus (més susceptible de fer-ho a causa de la flexibilitat) la resta de la línia 
pogués seguir treballant sense problemes. 
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A.4 Dispositius de seguretat 

A.4.1 Característiques bàsiques 

Per tal de poder dimensionar i seleccionar els elements encarregats de la seguretat de la 
instal·lació i els seus usuaris és necessari conèixer el consum per cada línia que cal protegir. 
Aquest càlcul, de la mateixa manera que en el càlcul del consum a 24 VDC, s’ha considerat 
el cas més desfavorable.  

 

Element Corrent (A) Potència (VA) 

Motors 15,84  

Llums i preses 31,71  

ASI 4  

Alimentació rodets 4  

 

Altres (GS1) 1,4  

Total  56,95 39456,1174 

TOTAL  56,95 39456,1174 

Per tant, havent aplicat un factor de sobredimensionament, es va demanar el 
subministrament d’una potència de 43 kVA per a la línia. El cablatge de la escomesa es va 
realitzar amb cable 4G25. L’interruptor principal de fins a 125A es va equipar amb fusibles 
percutors de 63 A. En el cas de fallada de una de les fases, aquests fusibles permeten 
mitjançant un mecanisme activar la bobina de mínima que fa saltar el magnetotèrmic 
principal per evitar treballar amb una fase menys. 

 

Taula  A.4.1. Consums xarxa trifàsica 
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Element Intensitat (A)  Potència(VA) 

 PLC 2  

 Lectors  0,9  

TOTAL  2,9 667 

El subministrament requerit per la línia és de 0,7 kVA. Es va col·locar un interruptor de  fins 
32A equipat amb fusibles de 10A.  

 

La xarxa d’escomesa és del tipus trifàsica 380V 50Hz, per la qual cosa els dispositius de 
protecció han de portar tres pols i un neutre de manera que es puguin obrir tant les fases 
com el neutre ja que en estar unit al terra podríem generar recirculacions pel terra en cas de 
defectes d’aïllament. 

 

A.4.2 Dispositius de seguretat 

En qualsevol instal·lació elèctrica es poden produir multitud d'avaries, si bé les més usuals 
són les que s'esmenten a continuació: 

 
• Sobreintensitat o sobrecàrrega: Consisteix en un augment del consum de corrent que 

sobrepassa el corrent de servei. Si és permanent, es considera com una 
sobreintensitat no admissible i, per tant, s'ha d'eliminar. En el cas de que es tracti 
d'una sobreintensitat de curta durada (engegada d'un motor, etc.) es considera com 
una sobreintensitat admissible i , per tant, no és necessari eliminar-la. 

• Curt circuit: Consisteix en un augment del consum del corrent que sobrepassa, 
considerablement, el corrent de servei, quan es produeix la unió de diversos 
conductors actius ( dos fases, fase i neutre, etc.). És obligatòria l'eliminació d'aquest 
tipus d'avaria en un temps inferior a 5 segons. 

Taula  A.4.2. Consums xarxa estabilitzada 
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• Defecte d'aïllament: Consisteix en la unió entre parts conductores no actives 
(quadres elèctrics) i parts conductores actives (cables) sotmeses a tensió nominal. 

 

És necessari prendre mesures de protecció i de seguretat dels circuits, per evitar que aquest 
defectes produeixin danys importants (perill per a les persones, etc.). Per evitar que aquestes 
avaries deteriorin els mecanismes que integren les instal·lacions, és necessari protegir-los. 
En aquest capítol s'enumeren els mecanismes de protecció que s'han instal·lat en els 
quadres elèctrics d'aquest tipus i que es representen en els plànols que es poden consultar 
en l’Annex B (Esquemes elèctrics). 

 

Aquest dispositius de seguretat es poden classificar en dos grups: dispositius d'accionament 
manual i dispositius d'accionament automàtic. 

A.4.2.1 Dispositius d’accionament manual 

S'enten per dispositius d'accionament manual aquells que seran activats directament per 
l'operari.  

 

S'ha col·locat un polsador de parada d'emergència a cada una de les estacions així com a 
l’armari principal i al panell de la pantalla al principi de la línia. Aquests polsadors estan 
connectats en sèrie de manera que l'accionament d'un d'ells provoca la caiguda de les 
energies  de tota la línia. Aquesta parada actúa sobre un relé de seguretat PILZ de categoria 
de seguretat 2 (acceptat ja que cap element arribaria a seccionar un membre) que 
desconnecta la tensió de les sortides i l'alimentació dels mòduls d'entrades i sortides de tots 
els autòmats. 

 

El primer dispositiu, pel que passen els cables d'alimentació dels armaris, és un seccionador 
per connectar i desconnectar tot el quadre elèctric de l'escomesa. És recomanable realitzar 
la desconnexió sense consum, és a dir, amb la màquina parada. S'ha instal·lat a la part 
lateral de l’armari per facilitar-ne l'accés a l'operari. 

A.4.2.2 Dispositius d’accionament automàtic 

S'entenen per dispositius d'accionament automàtic aquells que per a la seva activació només 
tenen en compte valors de la xarxa i es disparen sense participació activa de cap persona. 
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Es consideren d'aquest tipus de dispositius els interruptors magnetotèrmics i els de protecció 
diferencial. 

 

Un interruptor automàtic o magnetotèrmic és un dispositiu de protecció amb capacitat per 
tallar, per ell mateix, les sobreintensitats no admissibles i els curt circuits que es puguin 
produir. Les característiques de funcionament d'aquest dispositiu es poden representar 
mitjançant un gràfic, corba de dispar, que relaciona el seu temps de intervenció en funció 
d'aquest corrent.  Per seleccionar un interruptor automàtic s'han de realitzar els següents 
passos: 

• Escollir el tipus de corba de dispar més adequada, segons l'aplicació i la 
sobreintensitat admissible. 

• Escollir el corrent nominal, el valor del qual ha de ser inferior o igual al corrent de 
servei. 

 

Un interruptor diferencial és un dispositiu de protecció amb capacitat per detectar i eliminar, 
per ell mateix, els defectes d'aïllament. Un defecte d'aïllament produït entre la part activa i la 
no activa que està connectada a una posta a terra, fa circular un corrent de defecte cap a la 
posta a terra, però en algunes ocasions es pot tancar a través del cos humà. 

 Per aquest motiu, aquest dispositiu té molta importància en els instal·lacions elèctriques. 
Aquest tipus de dispositiu necessita estar protegit front a sobreintensitats i curt circuits, 
col·locant un magnetotèrmic abans del mateix. 

 

La selecció d'un interruptor diferencial es realitza a partir de la sensibilitat del diferencial. La 
sensibilitat del diferencial és el valor mínim de corrent de defecte, a partir del qual el 
interruptor diferencial ha d'obrir immediatament, en un temps convenient. Els valors de 
sensibilitat comercials són de 30, 300 i 650 mA i de 1 A. Per assegurar la protecció és 
imprescindible la instal·lació d'una bona xarxa de terres. 

 

Un relé tèrmic o guarda motor és un dispositiu de protecció amb capacitat per detectar les 
sobreintensitats no admissibles. Aquest element no té capacitat per eliminar l'avaria, 
necessita un connector que realitzi la desconnexió. Quan la sobreintensitat no admissible 
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travessa les bobines calefactores, provoquen la deformació dels bimetalls. Aquesta 
deformació produeix el desplaçament dels contactes auxiliars. 

 

Per a la selecció d'aquest tipus de dispositius, és necessari conèixer les següents 
característiques dels elements que s'han de protegir. 

El temps màxim que pot suportar una sobreintensitat no admissible sense quedar fora de 
servei. A partir d'aquesta magnitud surt el concepte de classe de dispar, que ens estableix el 
temps màxim de intervenció del relé tèrmic en funció del corrent que el travessa. 

El corrent de servei. Els relés tèrmics disposen d'un marge d'ajust per la qual cosa, el corrent 
de servei ha d'estar inclòs dins d'aquest marge i s’ha de calibrar en funció de la intensitat 
nominal del motor que protetgeix. 

 

Els passos a seguir per seleccionar un dispositiu d'aquest tipus són els següents: 

• Determinar la classe de dispar més adequada. 

• Escollir el marge de regulació del corrent del tèrmic per a la classe de dispar que s'ha 
escollit. 

 

En aquest cas, disposàvem de motors SEW de dos tipus, els de la línia de 0,55 kW i els del 
búfer de 0.35 kW. Les proteccions es van escollir a partir de les característiques que el 
fabricant dóna dels motors i seguint les seves recomanacions.  

 

A.4.2.3 Selecció de dispositius 

Seguidament es troba una taula que enumera els diferents dispositius de protecció. Les 
seves característiques acostumen a venir recomanades pel fabricant o bé s’han calculat a 
partir dels consums especificats pel fabricant de l’element. 

 

Element protegit Símbol Protecció Característiques 

Línia QFMF magnetotèrmica III 100A C 
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Presa armari QFPC magnetotèrmica i 
diferencial 

II 10A C 30mA 

Font alimentació 
autòmat  

QFAPI magnetotèrmica II 3A C 

Lectors i xarxa 
corresponent 

QFLCB magnetotèrmica II 3A C 

Font alimentació 
principal 

QFGS1 magnetotèrmica II 2A C 

Sortides ASI 1 i 2 QFOASI01 magnetotèrmica II 6A C 

Sortides ASI 3 QFOASI03 magnetotèrmica II 3A C 

Pantalles tàctils QFOP7 magnetotèrmica II 2A C 

Protecció variador QFUV01CV magnetotèrmica III 10A 

Font alimentació 
ASI 

QFASI0x magnetotèrmica II 4A D 

Llum i endolls 
operari 

QFPCx magnetotèrmica i 
diferencial 

II 16A C 10mA 

Rodets QFRX magnetotèrmica III 6A C 

Protecció font rodets QFGSxxRX magnetotèrmica III 2A C 

Protecció rodets QFGSxx magnetotèrmica III 10A C 

 QFMOCV magnetotèrmica II 2A C 

Motors 1 a 6 QFxxCV tèrmica 1,6 – 2,5 

Motors 7 a 11 QFxxCV tèrmica 1 – 1,6 
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Taula  A.4.3. Dispositius de protecció 
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A.5 Disposició dels quadres elèctrics 

A.5.1 Armari principal 

 

Per a la distribució dels components elèctrics en els diferents armaris elèctrics, s’han seguit 
els següents criteris de selecció: 

• Dissipació: Per tal de ubicar els dispositius de protecció i equips de control a l’interior 
de l’armari s’ha tingut en compte en primer lloc la potència que dissipa cadascun dels 
aparells. Els que dissipen més potència calorífica com la font d’alimentació s’han 
situat en la part superior, seguit de l’autòmat i en darrer lloc els borns de 
comandament. D’aquesta manera s’evita que els dispositius que emeten més calor 

Fig.  A.5.1. Armari principal 
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puguin provocar mal funcionament en la resta de components. L’excepció és el 
variador que a causa del seu pes s’ha hagut de col·locar  més baix per no 
desestabilitzar l’armari. 

• Separació del cablejat de potència del de control: En la part inferior del cantó dret de 
l’armari de la figura XXXXX es poden veure els borns de potència . Per la canaleta 
del mateix costat es porta l’alimentació monofàsica i trifàsica cap als dispositius de 
protecció i d’aquí cap als punts de subministrament com són la font d’alimentació i 
l’autòmat en aquest cas. Per altra banda tot el cablejat de senyal, corresponent a 
entrades i sortides de l’autòmat es fa passar per la canaleta inferior i d’allí als borns 
de sortida cap als dispositius de camp. Amb aquesta separació es pretén evitar el 
soroll e interferències que poden provocar els cables de potència sobre els de senyal. 

• Divisió per files segons funció dels dispositius: Tal i com s’observa en la Figura XXX, 
hi ha tres zones clarament diferenciades i aquesta classificació correspon a la funció 
que desenvolupa el dispositiu en qüestió. En la fila superior hi ha les la fonts 
d’alimentació. La segona fila correspon al control seguida de dues files amb les 
proteccions (diferenciació entre aparellatge divers i proteccions de motors) i una 
darrera de contactors. Finalment, les columnes de la part inferior de l’armari estan 
destinades als borns. 

També s’ha previst un 20% d’espai lliure per a futures ampliacions. 

 

A fi d’evitar possibles problemes de funcionament dels aparells a causa d’un augment de la 
temperatura a l’interior de l’armari per causa de la dissipació de calor es va calcular la calor 
dissipada per l’armari segons les característiques del fabricant per als elements subjectes a 
generar quantitats més elevades de calor com ara les fonts d’alimentació o el variador de 
freqüència. El resultat va ser una dissipació de 26,86 W/m2 de superfície de l’armari (de 
dimensions 1,6m x 2,2m x 0,5m). Es va concloure que no es necessitava afegir cap sistema 
de refrigeració addicional a l’armari. 

 

Element Referència fabricant Quantitat Pot.W (unitària) Pot.W (total) 

CPU 318 6ES7 315 1AF03 0AB0 1 8 8 

Font Alim. PLC PS 307 / 5A 1 18 18 

Tarja 32 E D  6ES7 321-1BL00-0AA0 2 6,5 13 
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Tarja 32 S D 6ES7 322-1BL00-0AA0 2 5 10 

Tarja 2 S A   6ES7 332-5HD01-0AB0 1 3 3 

CP340 (Ethernet) 6ES7 340-1AH01-0AE0 1 0,85 0,85 

CP342-5 (RS232) 6GK7 342-5DA02-0XE0 1 6,75 6,75 

Font alim. ppal 6EP1 436-2BA00 1 59 59 

Font alim. ASI  3RX9 307-0AA00 3 18 54 

Variador de frec. ATV-28HU41N4 1 81 81 

DP/ASI Link 6GK1 415 2AA01 3 3,7 11,1 

Q1 264,7 

 Q2=Q1+10%Q1 291,17 

 

Taula  A.5.1. Balanç de dissipació de calor 
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A.5.2 Armari estació de treball 

 

L’estructura de control preveu un conjunt d’illes distribuïdes que permeten remotament 
activar les entrades i sortides seguint l’aplicació de control. Aquestes illes corresponen al 
mòdul estació i en trobem doncs una a cada estació de treball. Als armaris de recolliment de 
senyals de les estacions trobem d’una banda un borner i de l’altra els mòduls 4 entrades i 4 
sortides perifèriques per a bus ASI així com un relé de quatre contactes commutats que 
permet abaixar enclavament i topall de la estació en cas de trobar-se la línia en mode 
degradat. 

A.5.3 Armari transferència 

 

Fig.  A.5.2. Armari de la estació de treball 
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Seguint els principis d’organització esmentats en el cas de l’armari principal, s’ha situat la 
font d’alimentació (element que més calor dissipa de tot el quadre) en la part superior en la 
que també s’han agrupat les proteccions. La segona fila es destina als relés del mode 
degradat i contactors pels rodets i finalment les columnes inferiors s’han destinat 
successivament a borner i mòduls 4 entrades 4 sortides perifèriques ASI ja que la 
transferència representa a efectes del control una illa d’entrades i sortides remotes. 

 

Fig.  A.5.3. Armari de la transferència 
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A.6 Implementació del mode degradat 

Les especificacions de la empresa client esmenten la incorporació d’un sistema que permeti 
treballar en la línia en absència de PLC. En aquest cas la línia treballa de forma totalment 
manual i mitjançant una maniobra en absència de control es cobreixen les següents 
funcions: 

• Abaixar topalls i enclavaments per a permetre la lliure circulació de palets empesos 
per l’operari. 

• Maniobra de les transferències totalment manual mitjançant polseteria situada a 
l’armari corresponen a la transferència. 

• Activar el control de visatge i seleccionar el programa segons l’eina escollida i la 
posició dels selectors visatge/desvisatge. 

 

S’ha realitzat una instal·lació paral·lela a la de les sortides ASI en les sortides que hi estan 
concernides de manera que en seleccionar el mode degradat en el pannell de control de 
l’armari principal (només en el cas de que el PLC estigui apagat), les sortides commuten i 
passen a ser directament accionades per selectors (elevadors), polsadors (rodets) o bé 
passen directament a la posició seleccionada (topalls i enclavaments).  

El cas del visatge es basa en el mateix principi i la maniobra s’activa a partir de diferents 
combinacions de contactes dels relés que activen un conjunt de selectors i detectors. El 
control es realitza en aquest cas mitjançant el circuit cablejat. 

 

 


