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Resum 

El principal objectiu d’aquest projecte és l’automatització, el control i la monitorització del nou 
Taller de Primera Cocció d’una fàbrica dedicada a la producció d’elèctrodes de grafit, 
propietat d’una multinacional i ubicada a dins el territori espanyol.  

L’empresa catalana SPIN ha estat l’encarregada de desenvolupar el control del taller. Altres 
empreses han participat en la seva construcció, i la multinacional propietària del taller ha 
estat la responsable del seu disseny així com de les especificacions de funcionament. Tot 
aquest procés s’ha realitzat durant el període comprès entre Febrer de 2006 i Abril de 2007.  

La tasca del Taller de Primera Cocció és la de carregar i descarregar les soleres que 
transporten elèctrodes fins els forns. Amb la construcció del nou taller es pretén aconseguir 
un funcionament més eficient que el que es tenia fins ara. També es vol implantar la 
traçabilitat a nivell d’elèctrode en tot el taller. 

Per tant, aquest projecte conté tot el que fa referència al control del procés que s’hi duu a 
terme. S’aprofundeix, sobretot, en la part de tractament de dades i prenen més rellevància 
aspectes com el Sistema de Control i Adquisició de Dades (SCADA), realitzat a mida per 
aquest projecte, i la gestió de les dades de producció. Es mencionen més superficialment els 
temes directament relacionats amb el control.  
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1. Glossari 

1.1. Acrònims 

[1] SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition (Sistema de control de supervisió i 
adquisició de dades. 

[2] GUI: Graphic User Interface -  Interfície gràfica d’usuari. 

[3] PLC: Programmable Logic Controller (Controlador Lògic Programable) 

[4] BDD: Base de Dades. 

[5] PAD: Procés d’Adquisició de Dades. 

[6] RFID: Radio Frequency IDentification (Identificació per Radiofreqüència). 

[7] GRAFCET: GRAFica de Control d’Etapes de Transició. És un llenguatge de 
programació d’autòmats en forma de graf o diagrama funcional normalitzat que permet 
fer un model d’un procés. 

[8] IDE: Integrated Development Environment (Entorn de desenvolupament Integrat) 

[9] ShM: Shared Memory [33]. 

[10] ERP: Enterprise Resource Planning (Sistema Integrat de Gestió) 

[11] SAP: Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, una “marca” d’ERP. 

[12] VPN: Virtual Private Network. 

[13] TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. 

[14] OLE: Object Linking and Embedding. Sistema d’objectes distribuïts i un protocol 
desenvolupat per Microsoft. 

[15] OPC: OLE for Proces Control. Estàndard de comunicació en el camp del control i la 
supervisió de processos. 
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1.2. Altres 

[16] Gra: Compost granulat de composició no especificada per raons de confidencialitat. 
Envolta els elèctrodes durant el procés de cocció. 

[17] Caset: Cilindre metàl·lic buit  amb una de les tapes oberta. S’utilitza com a contenidor 
d’elèctrodes i gra [16] durant la cocció dels elèctrodes als forns. (Fig. 1-2).  

 

 
 

[18] Nipple: Peça de grafit formada per dues seccions còniques i amb una rosca externa. 
Serveix per unir dos elèctrodes. (Fig. 1-1). 

[19] TAG inductiu: Peça capaç d’emmagatzemar una sèrie de dades sense necessitat 
d’una alimentació externa. Les dades poden ser llegides i escrites per una Antena 
sense necessitat de un contacte físic mitjançant radiofreqüència (RFID [6]).  

[20] Antena: Peça que es capaç d’escriure i llegir dades d’un TAG sense necessitat d’un 
contacte directe mitjançant radiofreqüència (RFID [6]). 

[21] Tag: Variable del PLC que pot ser llegida i escrita des del SCADA. 

[22] Lot: Elèctrodes de les mateixes dimensions que es produeixen conjuntament, el que es 
coneix comunament com a lot de producció. 

[23] Línia de càrrega: Conjunt d’elèctrodes que pertanyen a un lot. 

[24] Operació:  Conjunt de línies de càrrega que cal carregar o descarregar d’una solera. 

Fig. 1-1 Detall d’un nipple. 
Fig. 1-2 Detall d’un caset  
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[25] Seqüència: Defineix la càrrega i descàrrega d’una solera. Està formada per una 
operació de càrrega i una de descàrrega. 

[26] Campanya: Defineix l’operació d’introduir els elèctrodes d’una línia de càrrega al taller i 
carregar-los als casets. 

[27] Diàleg: Procés de comunicació entre l’SCADA i el PLC que permet l’intercanvi 
d’informació entre les dues parts. 

[28] Mestre: Utilitat de l’SCADA que permet modificar controladament continguts de la BDD 
[4]. 

[29] Sinòptic: Pantalla de l’SCADA que permet visualitzar de forma gràfica l’estat actual del 
procés productiu. 

[30] Enclavament: Condició de control que restringeix l’accionament d’algun element. 

[31] Faceplate: Finestra del tipus pop-up que mostra detalls d’un element d’un sinòptic. 

[32] Polling: Procés que consisteix en llegir contínuament una sèrie de tags del PLC i 
processar els seus valors al llarg del temps. 

[33] Shared Memory: Memòria Compartida. Part de memòria del PC que és compartida per 
diferents aplicacions. 
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2. Prefaci 

2.1. Motivació 

Aquest projecte té un gran atractiu perquè comporta entrar en contacte amb una sèrie de 
tecnologies d’ordre divers per assolir la seva realització. Des dels aspectes mecànics, que 
influencien en la construcció, fins al desenvolupament del control, s’obre un ventall de 
coneixements que sens dubte resulta interessant per a qualsevol estudiant. 

D’altra banda, el fet de tractar-se d’un projecte real dins l’àmbit empresarial amb el que 
s’assoleix un resultat tangible, assegura a l’estudiant una sèrie d’experiències diferents a les 
acumulades fins al moment que augmenten l’al·licient per escollir un projecte d’aquestes 
característiques. 

Per últim, el fet de realitzar el SCADA (Sistema de Control i Adquisició de Dades) des de 
zero, sense la utilització de cap software específic per al desenvolupament del sistema, 
suposa afrontar diferents reptes i prendre decisions que normalment ja venen preestablertes. 
Aquest fet resulta molt atractiu per a un enginyer, ja que permet prendre part en totes les 
decisions que afectaran al resultat final sense veure’s limitat per condicions inicials 
imposades per tercers. 

 

2.2. Requeriments previs 

Destacar que, quan es fan referències al procés de fabricació, així com a les mesures 
d’alguns elements del taller, s’han utilitzat les unitats de les especificacions del projecte 
realitzades per la multinacional. Així, en alguns casos, les unitats utilitzades a les 
descripcions no són les del Sistema Internacional. 

D’altra banda, i degut a un acord de confidencialitat entre l’empresa propietària del taller i 
SPIN, algunes dades concretes del procés no han pogut ser incloses en aquesta memòria. 
De fet, aquestes dades formen part del know-how de l’empresa i, per tant, no interessa que 
siguin conegudes per la competència. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

El principal objectiu d’aquest projecte és l’automatització del Taller de Primera Cocció d’una 
fàbrica dedicada a la producció d’elèctrodes de grafit. Aquesta automatització inclou la  
instal·lació i programació de dos PLCs i la creació d’un Sistema de Control i Adquisició de 
Dades (SCADA) que ha de funcionar sobre un Sistema Operatiu anomenat QNX. La creació 
d’aquest SCADA és la part més important d’aquest projecte. 

El Sistema de Control i Adquisició de Dades ha de permetre i ser capaç de: 
• Visualitzar l’estat de la planta en temps real. 

• Monitoritzar i emmagatzemar les alarmes i avisos que es generin al taller. 

• Visualitzar i modificar tots els paràmetres que intervenen en el procés industrial així 

com emmagatzemar els canvis que es realitzin d’aquests. 

• Manipular manualment els elements del taller que es cregui necessari. 

• Gestionar la producció segons els requeriments establerts per la pròpia empresa 

propietària del taller. 

• Emmagatzemar en una Base de Dades les dades rellevants del funcionament del 

taller i de producció i oferir-ne la visualització d’una manera còmoda. 

• Controlar conjuntament amb el PLC el flux de producte al taller per tal d’aconseguir 

la traçabilitat a nivell d’elèctrode. 

• L’accés remot i segur per part del personal que no es troba al taller. 

Altres objectius també que es pretenen assolir en aquest projecte són: 
• Justificar de les decisions preses en la fase de disseny. 

• Realitzar una anàlisi econòmica del projecte i valorar des d’aquest punt de vista les 

alternatives tècniques sospesades en la fase de disseny. 

• Minimitzar l’impacte ambiental de la solució adoptada. 

• Implantar el control en l’emplaçament final. (Posta en marxa). 
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3.2. Abast del projecte 

Aquest projecte és una part del projecte de construcció del Taller de Primera Cocció 
d’elèctrodes; de fet és tant un sols una part de l’automatització d’aquest taller. Per tant, tots 
els aspectes que se surtin de l’àmbit de l’automatització queden fora de l’abast d’aquest 
projecte. Tot i això, es comenten alguns detalls del procés industrial per posar en 
antecedents al lector i facilitar la comprensió d’aquest text. 

Pel que fa al control del taller, aquest projecte es centra en la creació del Sistema de Control 
i Adquisició de Dades. Les rutines de control elaborades al PLC queden fora de l’àmbit del 
projecte i només se’n farà referència quan condicionin el desenvolupament del SCADA a 
l’hora d’aconseguir els objectius enumerats en el capítol anterior. 
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4. Descripció del procés a automatitzar 

El procés a automatitzar és la càrrega i descàrrega de les soleres que transporten els 
elèctrodes del taller als forns i a l’inrevés. Un cop al forn, els elèctrodes reben la primera 
cocció de les dues existents en el procés de fabricació. La tasca que es duu a terme en 
aquest taller comença amb la rebuda dels elèctrodes del taller anterior (Taller d’Elèctrodes 
Crus) i finalitza amb el control de qualitat dels elèctrodes cuits. 

Tot i que aquest projecte només abasta el que succeeix en el Taller de Primera Cocció i per 
tant la resta del procés productiu queda fora del seu àmbit, es considera necessari explicar, 
sense entrar en detalls, la resta del procés productiu. 

4.1. Procés de fabricació d’elèctrodes 

El procés de fabricació d’elèctrodes consta de 6 etapes (veure Fig. 4-1). La matèria prima és 
el petroli (coc de petroli i brees de petroli) i el producte final són elèctrodes de grafit. 

 

 

La primera etapa es realitza al taller de crus, on es mescla coc de petroli de diferent 
granulometria i brea sòlida tot aplicant-hi calor. Un cop obtinguda aquesta mescla es refreda 
mitjançant un condicionador i s’obtenen peces de forma cilíndrica utilitzant una premsa 
extrusora calefactada. A la sortida de la premsa s’obté el que s’anomenen elèctrodes crus, 
que són refredats mitjançant aigua abans de passar a la següent fase. 

La segona etapa és la primera cocció dels elèctrodes, que es realitza en forns de solera 
mòbil que utilitzen gas propà com a combustible. Els elèctrodes crus són cuits envoltats de 
gra [16] dins de  fundes metàl·liques anomenades casets i situats a les soleres en posició 
vertical. 

Fig. 4-1 Esquema procés fabricació elèctrodes. 

[1] - Taller 
de Crus Coc de petroli  

i brees 
[2] - Primera Cocció [3] - Impregnació 

[4] - Segona Cocció [5] - Grafitació  
[6] - Mecanitzat 

Elèctrodes  
de grafit 
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La tercera etapa consisteix en impregnar de brea els elèctrodes cuits. Per dur a terme aquest 
procés, els elèctrodes són submergits en tancs hermètics plens de brea i se’ls subministra 
temperatura i pressió per tal d’aconseguir que la brea penetri dins els porus dels elèctrodes. 
El procés finalitza quan el nivell de la brea dels tancs hermètics s’estabilitza al llarg del 
temps. Això significa que els elèctrodes ja han absorbit tota la brea que podien.  

La quarta etapa és la segona cocció dels elèctrodes, que, comparada amb la primera cocció, 
té una durada inferior i assoleix temperatures similars. A més, en aquest cas, no cal introduir 
les elèctrodes dins de casets amb gra sinó que son posicionats horitzontalment uns a sobre 
els altres, mitjançant uns suports metàl·lics. 

Arribat aquest punt cal transformar els elèctrodes de carbó en elèctrodes de grafit. Per 
realitzar aquest procés, anomenat grafitació, els elèctrodes son escalfats a temperatures 
molt altes fent circular a través d’ells una corrent. Mitjançant aquest procés s’aconsegueix 
que el carbó canviï de fase i es transformi en grafit.  

Un cop s’ha aconseguit el canvi de fase i es tenen elèctrodes de grafit, només resta 
mecanitzar-los per facilitar el seu ús industrial. Aquest procés consisteix en polir la superfície 
dels elèctrodes i practicar dues perforacions còniques amb rosca als extrems que permeten 
la unió de dos elèctrodes mitjançant unes peces anomenades nipples [18]. 

La principal aplicació d’aquests elèctrodes és el seu ús en forns d’arc elèctric. 

4.2. Primera cocció dels elèctrodes 

En aquest projecte s’ha automatitzat el Taller Primera de Cocció d’elèctrodes, on es realitza 
la segona etapa del procés de fabricació. L’objectiu del taller és la càrrega i descàrrega de 
les soleres que conduiran els elèctrodes al forn on seran cuits. Els dos aspectes que 
compliquen més la realització d’aquesta tasca són la necessitat de mantenir la traçabilitat a 
nivell d’elèctrode i les condicions en que cal carregar els elèctrodes a la solera: 

• Mantenir la traçabilitat durant tot el procés obliga al sistema a dur a terme un registre 
de les dades molt acurat mitjançant diàlegs constants entre els PLCs i els PCs que 
emmagatzemen les dades a la base de dades. 

• Per coure els elèctrodes al forn cal introduir-los dins d’uns contenidors de forma 
cilíndrica anomenats casets [16] completament coberts de gra d’una granulometria 
concreta. Els elèctrodes són peces de fins a 3 metres d’altura i 80 cm de diàmetre i 
que poden arribar a les 3 tonelades de pes, característiques que compliquen molt la 
part mecànica i de retruc també el control. 
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5. Solució proposada 

En aquest capítol es presenta la solució proposada per a la realització del nou taller. Se 
n’explica tant el funcionament com el control. 

El Taller de Primera Cocció es troba dividit en 8 zones o sistemes a nivell conceptual i de 
control que a continuació es descriuen breument (la nomenclatura no és del tot consecutiva 
per motius relacionats amb la distribució elèctrica del taller): 

1. Zona A – Càrrega: En aquesta zona s’introdueixen els elèctrodes i el gra dins els 
casets. Aquest sistema té dos subsistemes anomenats Fondo i Caset. Aquests 
subsistemes són, de fet, estacions de la zona C (Carros). 

2. Zona B – Descàrrega: En aquesta zona s’evacuen l’elèctrode cuit i el gra de dins el 
caset  provinent de la zona de carros. Després es retorna el caset buit a la zona de 
carros. 

3. Zona C – Carros:  Aquesta zona serveix per moure els casets a diferents punts del 
taller segons el seu estat. Consta de 9 estacions (zones on els casets s’aturen per 
realitzar alguna acció) i és capaç de traslladar els casets mitjançant un sistema de 
rails i un conjunt de carros automotors. També compta amb tres transbordadors  que 
permeten canviar de via quan és convenient. 

4. Zona D – Torre: Aquesta zona està constituïda per un circuit pneumàtic que porta i 
recull el gra a tots els punts del taller on és necessari. També s’encarrega del 
manteniment de la qualitat del gra eliminant del sistema aquella que ja no té la 
granulometria adequada. 

5. Zona E – Sitja de Fins: Aquesta zona transporta el gra que ha quedat obsolet  fins al 
punt d’evacuació on un camió la recull i se l’emporta. El gra obsolet s’anomena fins. 

6. Zona G - Grua: Aquesta zona s’encarrega del control de la grua que transporta els 
casets i elèctrodes des de les soleres fins a les estacions de la zona de carros i a 
l’inrevés. 

7. Zona I – Inrema: En aquesta zona s’elimina el gra que ha quedat enganxat als 
elèctrodes mitjançant un procés de rascat i se’n mesuren les dimensions un cop 
finalitzat aquest procés. El control d’aquesta zona ha estat realitzat per una altra 
empresa i per tant no se’n detallarà el funcionament tant a fons com la resta. 
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8. Zona H – Resistivitat: En aquesta zona es mesura la resistivitat dels elèctrodes cuits 
i es retiren aquells que no compleixen les especificacions. També és el punt de  
sortida dels elèctrodes del taller. La màquina encarregada del rascat i la mesura de la 
resistivitat és la mateixa. 

El procés seqüencial al que són sotmesos els elèctrodes durant el procés de primera cocció 
es el següent (Els [#]’s fan referència a la Fig. 5-1):  

Els casets buits que circulen per la zona de carros entren a la zona de càrrega i arriben a 
l’estació de Fondo [1]. Allà se’ls introdueix una capa de gra [2]. Posteriorment, els casets 
segueixen avançant fins a l’estació de càrrega de l’elèctrode [3].   

En paral·lel a aquest procés, els elèctrodes arriben a la zona de càrrega i són situats en 
posició horitzontal en un retenidor [4] que dóna pas a una taula [5] amb capacitat per a 6 
elèctrodes que exerceix de cua d’entrada al taller. Al final de la taula, hi ha una taula 
basculant [6] que posa els elèctrodes en posició vertical. Aleshores, una pinça mecànica 
agafa l’elèctrode i l’introdueix, amb l’ajuda d’un embut centrador, dins el caset que ha arribat 
de l’estació de Fondo [7]. Un cop introduït l’elèctrode, s’acaba d’emplenar amb gra el caset a 
la mateixa estació [8]. 

Un cop es té el caset ple amb el gra i l’elèctrode, aquest continua circulant [9] per la zona de 
carros fins a parar-se en una de les estacions [10] destinades a proporcionar i rebre casets 
del pont grua, que els porta i recull de la solera. Aleshores la grua recull el caset, el deixa a la 
solera que s’està carregant [11] i descarregant en aquell moment, i recull un dels casets que 
vénen del forn per deixar-lo altre vegada a la zona de carros [12]. 

L’elèctrode descarregat de la solera circula per la zona de carros [13] fins a l’estació de 
descàrrega [14], on un transbordador el transporta [15] fins a la zona de descàrrega. 
Aleshores, la màquina de descàrrega extreu el gra i l’elèctrode del caset. El gra es retorna al 
circuit pneumàtic de la zona de torre [16], el caset es retorna al circuit de carros per tornar a 
començar el cicle [17], i l’elèctrode és transportat en posició horitzontal mitjançant una taula 
mòbil a la zona de resistivitat [18]. 

A la zona de resistivitat es mesura la resistivitat dels elèctrodes i es deixen sobre la taula de 
sortida on un carreter els recull per portar-los a la següent etapa del procés productiu [19] (el 
taller d’impregnació).  
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Fig. 5-1 Esquema del procés al taller primera cocció. 
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5.1. Sistema Càrrega 

Aquest sistema gestiona l’entrada dels elèctrodes procedents del taller de crus mitjançant 
una taula d’entrada i un retenidor. També és l’encarregat de carregar els elèctrodes i el gra 
en els casets del circuit de carros. 

El sistema de càrrega es compon bàsicament de:  

• Un retenidor d’entrada (Fig. 5-2) que el 
carreter s’encarrega d’alimentar amb els 
elèctrodes procedents del taller de crus. 

• Una taula d’entrada (Fig. 5-2) amb capacitat 
per a 6 elèctrodes i que fa la funció de cua 
d’entrada. 

• Una taula basculant (Fig. 5-6) que permet 
posicionar verticalment els elèctrodes 
procedents de la taula d’entrada. 

• Una pinça amb 3 garres (Fig. 5-5) que agafa 
l’elèctrode de la taula basculant i l’introdueix a 
dins del caset. 

• Un embut centrador (Fig. 5-4) format per tres 
cables d’acer que assegura que la pinça 
introdueix l’elèctrode centrat a l’interior del 
caset. 

• Dues sitges de dosificació (Fig. 5-3) que 

contenen el gra que cal introduir en l’etapa de 

fons i en l’etapa de càrrega de l’elèctrode. El 

gra que contenen és una barreja de gra nou i 

reciclat i s’avoca aboca dins els casets 

mitjançant dues mànegues retràctils (Fig. 5-7) 

per tal de minimitzar la pols que es pugui 

generar. 

 

 

 
Fig. 5-3 Detall sitges dosificació 

• Un amortidor que evita que 
els carros es trenquin quan es 
deixen caure els elèctrodes a 
l’interior del caset que  el carro 
transporta. (veure sistema 
carros 5.3) 

 

Fig. 5-2 Detall retenidor i 
taula d’entrada 
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Fig. 5-4 Detall embut centrador. Fig. 5-5 Detall pinça. 

Fig. 5-6 Detall taula basculant 

Fig. 5-7 Detall manegues retràctils. 
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5.2. Sistema Descàrrega 

El sistema de descàrrega té per objectiu l’extracció de l’elèctrode cuit de l’interior del caset 
procedent de la solera, fer-lo arribar al sistema de resistivitat i retornar el caset buit al circuit 
de carros. També recupera tot el gra de dins el caset per reciclar-lo mitjançant el sistema 
Torre. 

El sistema es compon de: 

• Una màquina de volteig de caset que és 

capaç d’agafar el caset en posició vertical i 

voltejar-lo fins a 150º tot fent-ne sortir primer 

el gra i després (ja en posició horitzontal) 

l’elèctrode. 

• Un martell pneumàtic (Fig. 5-8) per colpejar 

el caset en cas que el gra o l’elèctrode no 

caiguin per gravetat.  

• Una taula mòbil de 3200mm de llarg on es 

situa l’elèctrode un cop fora del caset i que el 

transporta fins a la posició i altura des d’on 

voltejar-lo a la següent etapa. La taula pot 

suportar un pes màxim de 4TM. 

 

• Un rodet per ajudar a la sortida de l’elèctrode i posicionar-lo sobre la taula mòbil. 

L’extracció de l’elèctrode es realitza amb el caset en posició horitzontal. 

• Un cargol que permet transportar el gra que cau del caset fins al punt d’aspiració del 

sistema Torre. 

• Una cabina de 0,6mm d’espessor que cobreix tota la zona, ja que és un punt de 
treball on es produeix molta pols. Aquesta cabina compta amb dues portes i amb un 
punt d’aspiració de gra del sistema torre, situat al sostre, per recollir tota la pols que 
es genera.  

Fig. 5-8 Detall martell. 
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5.3. Sistema Carros 

La funció principal del sistema carros és el transport de casets per sobre uns rails a través de 
les diferents estacions de procés del taller i de la zona de serveis. Les estacions són tots 
aquells punts del circuit de rails on els carros cal que s’aturin per a realitzar alguna part del 
procés productiu. 

Els principals elements del sistema son: 

• Un circuit de rails format per dos camins 

paral·lels de 23m i 3 transbordadors que 

uneixen aquests camins formant 2 camins 

circulars. Existeix un 4rt transbordador que 

uneix un dels camins amb el sistema de 

descàrrega. 

• Uns carros (Fig. 5-9) de 1,2m x 1,2m que es 

desplacen per sobre els rails mitjançat grups 

motor-reductors que s’alimenten directament 

d’unes preses de corrent en línea. 

 

 

• Uns frens (cilindres electromecànics) que permeten aturar els carros en cadascuna de 

les estacions que existeixen en el circuit. 

• Un conjunt de TAGs inductius [19] situats en els carros que en permeten la identificació 

unitària i un conjunt d’antenes [20] situades a les estacions que permeten llegir i escriure 

informació sobre els TAGs dels carros. Aquesta  configuració de TAGs i antenes és 

necessària tant per al control com per al manteniment de la traçabilitat. 

• Unes cortines de llum que permeten mesurar el caset que transporta un carro quan 

passa per la línia 2 de descàrrega (veure Fig. 5-10). 

El sistema carros es divideix en dues zones, la zona de procés i la de serveis. La zona de 
procés és la zona normal de funcionament on es troben les diferents estacions on es 
realitzen diferents operacions. La zona de serveis és una zona d’intervenció manual que 
permet gestionar les incidències que puguin succeir. 

Fig. 5-9 Detall d’un carro. 
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Existeixen quatre línies: la L1 i la L2 son les línies de procés i les línies LA i LB són les de 
serveis. Les línies L1 i LA estan al costat que dóna a la solera i les L2 i LB al que dóna a les 
zones de càrrega i descàrrega. 

També existeixen 4 transbordadors: El T1 enllaça les línies 1 i 2 pel costat de la Sala de 
Control (SC), el T2 enllaça les mateixes línies pel costat Nau 3 (N3) i també enllaça la zona 
de procés amb la zona de serveis. El T3 enllaça les línies LA i LB pel costat N3 i el T4 és el 
transbordador que enllaça la zona de carros amb la màquina de descàrrega desde la L2 
dividint aquesta línia en dues: L2 Descàrrega i L2 Càrrega. 

El sentit de circulació dels carros es de la L1 costat SC a L1 costat N3 i de L2 costat N3 a L2 
costat SC en la zona de producció. Per a la zona de serveis el sentit segueix l’anterior: de LA 
costat SC a LA costat N2 i de LB costat N3 a LB costat SC. 

A continuació es mostra un esquema del sistema Carros:  

 

L’alimentació dels carros s’efectua a partir del contacte de dos patins que porta incorporats, 
amb la presa de corrent. Existeix una presa de corrent general per a totes les línies i cada 
transbordador té la seva pròpia presa de corrent.  

Els carros i el circuit estan dissenyats per suportar una càrrega estàtica de 8TM. Aquesta 
xifra no és suficient per aguantar la càrrega dinàmica que es produeix en introduir els 
elèctrodes a dins els casets a la zona de càrrega, on se’ls deixa caure des d’una altura de 
mig metre. Per això, en aquest moment s’utilitza un amortidor que permet esmorteir el cop 
sobre el carro i evita que es trenqui. 

Fig. 5-10 Esquema del sistema Carros. 
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5.4. Sistema Torre 

Aquest sistema dóna un servei general a tot el 
taller. La seva missió es dur a terme les 
aspiracions de gra (Fig. 5-11) en els diferents 
punts del taller així com la seva recirculació per 
la instal·lació o l’enviament al sistema de Sitja 
de Fins quan el gra ha quedat obsolet. També 
és aquest sistema qui gestiona l’entrada de gra 
nou al taller. 

El Sistema Torre és de gran importància, 
doncs un mal funcionament implica que la 
resta de processos no puguin funcionar per 
falta de gra o per no poder evacuar-lo. 

 

Els principals elements que formen aquest sistema són: 

• Una sitja d’entrada de gra nou (Fig. 5-13) 
situada a l’exterior del taller i a on 
s’emmagatzema el gra nou que arriba . 

• Un enviador pneumàtic (Fig. 5-12) situat a 
l’exterior del taller que permet fer circular el 
gra nou des de la sitja de gra nou fins l’interior 
del taller. 

• Una sitja de gra nou on arriba el gra des de la 
sitja exterior, i una sitja de gra reciclat on 
s’emmagatzema aquell gra que ja ha estat 
utilitza algun cop però  que encara és vàlid. 

 

• Un conjunt de cribes que permeten separar el gra segons la seva granulometria. 

• Un filtre de mànegues per a realitzar les aspiracions. 

• Un elevador de recirculació per salvar la diferencia de cotes entre els elements. 

Fig. 5-11 Punts d’aspiració del 
sistema resistivitat. 

Fig. 5-12 Detall enviador.
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5.5. Sistema Sitja de Fins 

El sistema de la Sitja de Fins és l’encarregat d’evacuar el gra que per la seva granulometria 
ja no es pot seguir utilitzant. La separació del gra obsolet la realitza una criba que forma part 
del sistema Torre. El gra obsolet és emmagatzemat en una sitja de fins que el mateix camió 
que porta gra nou se l’endu.  

Els principals elements d’aquest sistema són: 

• Una sitja situada a l’exterior del taller que 
emmagatzema el gra obsolet fins que pot 
ser evacuat. (Fig. 5-13) 

• Un enviador pneumàtic situat a l’interior del 
taller que fa arribar el gra obsolet des de la 
criba del sistema Torre fins la Sitja de Fins. 

 

  

Fig. 5-13 Detall sitges exteriors. 

Fig. 5-14 Detall enviador. 
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5.6. Sistema Grua 

La funció del sistema grua és traslladar els casets de les estacions solera del sistema de  
carros fins a la solera i a l’inrevés. Principalment, consta d’un pont grua birrail  de 21 m de 
llum. El carretó principal del pont grua pot fer els següents moviments: 

• Translació sobre la biga carrilera. 

• Translació del carro. 

• Elevació de l’útil de subjecció de casets. 

• Gir de l’útil de subjecció de casets. 

• Obertura i tancament de l’utillatge automàtic per a la manipulació de casets. 

El moviment d’elevació s’efectua amb un cilindre hidràulic de 3m de carrera que permet 
arribar sense problemes a la mínima i màxima alçades requerides: 2,7m d’altura 
(corresponent a l’altura d’un caset curt sobre el terra) i 5,3m (corresponent a l’alçada d’un 
caset llarg sobre la solera). 

Per a la manipulació del caset, l’útil d’elevació té 2 pistons de secció circular accionats per un 
cargol que s’introdueixen en les ranures del caset. S’incorporen, a més, dues guies per evitar 
que els dos pistons flexionin a causa del pes del caset. 

Els moviments del pont sobre la solera els acciona manualment un operari mitjançant una 
palanca de comandament amb control de velocitat progressiu. L’operari maniobra el pont 
grua amb l’ajuda del SCADA, que ofereix una visualització de les dades subministrades pels 
tres codificadors que incorpora el pont grua, així com de les posicions dels elèctrodes que es 
troben emmagatzemades a la BDD. Els moviments de càrrega i descàrrega del pont sobre 
els carros i el d’aproximació són automàtics. 

Mitjançant l’emmagatzematge de les posicions del pont grua en els moments de càrrega i 
descàrrega de la solera, es pretén estudiar la viabilitat de la realització d’aquest procés 
automàticament. 
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5.7. Sistema Inrema 

Com ja s’ha comentat anteriorment, aquest sistema és l’encarregat de realitzar el rascat dels 
elèctrodes per tal d’eliminar la sorra que hi hagi pogut quedar enganxada. Un cop finalitzat el 
rascat, es mesuren les dimensions dels elèctrodes per controlar que estan dins el rang 
establert. Els elèctrodes reben diferents tractaments de rascat durant tot el procés de 
fabricació, per tant, cal anar controlant que el diàmetre no disminueix excessivament, ja que 
sinó no es podrien complir les especificacions de tamany per al producte finalitzat 

5.8. Sistema Resistivitat 

Aquest sistema realitza la mesura de la resistivitat dels elèctrodes una vegada aquests han 
passat per la fase de rascat i refrenat. L’elèctrode entra al sistema (Fig. 5-15) i es situa a la 
zona de mesura se’l sotmet a una corrent de fins a 180 A mitjançant uns capçals i es mesura 
la caiguda de tensió i la temperatura en tres zones : el peu, el cap i el cos. A partir d’aquests 
valors s’extreu el valor de la resistivitat de l’elèctrode. 

En funció del tamany (sistema Inrema) i dels paràmetres d’acceptabilitat definits es decideix 
si l’elèctrode és bo o no. La sortida d’aquest sistema (Fig. 5-16) és també la sortida del taller, 
per això, un cop mesurada la resistivitat d’un elèctrode aquest es posiciona horitzontalment 
en una cua de sortida on un carreter el recollirà per portar-lo al següent taller.  

 

 

 

    

 

 

Fig. 5-15 Entrada sistema Resistivitat. Fig. 5-16 Sortida sistema Resistivitat. 
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5.9. Previsualització del Sistema de Control i Adquisició de 
Dades 

L’objectiu d’aquest apartat és oferir una imatge general del SCADA resultant d’aquest 
projecte (Fig. 5-17). Més endavant, se n’explica en detall el seu funcionament, però es 
considera important mostrar-ne una previsualització prematura per a que el lector pugui fer-
se una idea de quin és el resultat final que s’assolirà.  

 

 

 

 

Fig. 5-17 Vista General SCADA. Es mostra sinòptic general del sistema de càrrega. 
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6. Avaluació de la solució proposada 

La construcció del nou taller i la seva automatització s’ha dut a terme per substituir el taller 
que porta funcionant més de 30 anys. Òbviament, la construcció d’aquest nou taller suposa 
una inversió important per part de l’empresa propietària i per tant, s’espera que el resultat 
aporti millores significatives respecte al taller vell. De no ser així, caldria replantejar la 
necessitat de realitzar aquest projecte. En aquest capítol es comenten els beneficis i 
limitacions de l’automatització del nou taller mentre se’l compara amb l’antic. 

Cal tenir present durant aquest anàlisi que l’empresa pretén implantar la traçabilitat a nivell 
d’elèctrode a tota la fàbrica en un futur no molt llunyà. Per tant, no construir el taller nou 
implica remodelar l’antic per adaptar-se a aquest requeriment. 

6.1. Funcionament del taller antic  

Per poder valorar si és necessària la construcció d’un nou Taller de Primera Cocció i 
entendre els beneficis que pot aportar, és necessari conèixer allò a què substitueix. Per tant, 
cal conèixer el mode de funcionament de l’antic taller i prestar atenció a les diferències més 
importants entre ambdós. 

Les principals diferències entre els dos tallers es troben als sistemes de càrrega i 
descàrrega, al sistema grua i a la gestió de la traçabilitat. 

 
6.1.1. Sistemes de càrrega i descàrrega 

Pel que fa als sistemes de càrrega i descàrrega, el funcionament del taller vell és totalment 
manual. Els dos processos són duts a terme per dos operaris que hi intervenen en tot 
moment. 

Per realitzar la càrrega es procedeix de la següent manera: 

1. Es dosifica el coc metal·lúrgic mitjançant una sitja i s’introdueix l’elèctrode dins el 
caset utilitzant una grua controlada manualment. 

2. Es finalitza la dosificació de coc metal·lúrgic i es posiciona el caset sobre una cinta 
transportadora que el trasllada fins on una grua el pot agafar. 



Automatització del Taller de Primera Cocció d’una fàbrica d’elèctrodes de grafit. Pág. 29 

 

Per realitzar la descàrrega es procedeix de la següent manera: 

1. Amb una grua controlada per un operari s’agafa el caset d’una cua i es situa a terra, 
sobre una reixa. Sota la reixa hi ha un dipòsit de gra.  

2. Dos operaris obren la tapa inferior del caset a cops de martell i la grua eleva altre cop 
el caset.  

3. Mentre el caset es va elevant, el gra de l’interior cau a través de la reixa i l’elèctrode 
queda en posició vertical sobre el terra.  

4. Per passar a l’etapa de resistivitat cal que una grua reculli l’elèctrode del terra i que 
una màquina el posi en posició horitzontal. 

Aquesta manera d’actuar en la càrrega i la descàrrega és molt més lenta que la que s’utilitza 
al taller nou. A més, genera molta més pols, ja que el procés no es troba aïllat de la resta del 
taller, i la vida dels casets és més curta, ja que el procediment per obrir la tapa inferior és 
força agressiu. 

 
6.1.2. Sistema Carros 

Pel que fa al sistema carros, no n’existeix un d’equivalent a l’antic taller. Els casets i 
elèctrodes que es troben en procés són ubicats en 5 cintes transportadores paral·leles que 
actuen com a cues. El fet que aquestes cues no formin un circuit circular, fa que el sistema 
sigui poc flexible en front a situacions anòmales, com per exemple la detecció de casets 
defectuosos. En aquestes situacions cal actuar expressament per solucionar el problema, i 
això provoca una disminució en la velocitat de procés dels sistemes de càrrega i descàrrega. 

A més, no es té cap control sobre el contingut de les cues. Actuen simplement com a tals i no 
permeten la identificació dels casets i elèctrodes que transporten. 

 
6.1.3. Sistema Grua 

Pel que fa a la part del pont grua, funcionalment, no existeixen grans diferències. En l’antic 
taller, un operari manipula el pont grua constantment realitzant la càrrega i descàrrega de les 
soleres, cosa que també succeeix en el nou taller. No existeixen però, codificadors que 
permetin controlar la posició del pont grua, impossibilitant així el control de la posició dels 
elèctrodes a la solera. 
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6.1.4. Traçabilitat 

Pel que fa a la traçabilitat, a l’antic taller no existeix cap tipus de gestió de dades. De fet, els 
únics resultats que s’emmagatzemen son els del test de resistivitat, però aquests no es 
poden assignar als elèctrodes individualment. 

Si s’analitzen les característiques dels diferents sistemes es comprova la dificultat d’implantar 
un control similar al del nou taller. De fet, a nivell de control requeriria realitzar-lo 
pràcticament des de zero, tant a nivell de PLC com a nivell de SCADA. A nivell mecànic les 
modificacions també serien prou importants. 

6.2. Beneficis que aporta el nou taller 

6.2.1. Beneficis productius 

El principal benefici que aporta la construcció del nou taller és la reducció del temps i 
personal necessaris per a carregar i descarregar una solera. La producció actual de la 
fàbrica és tal que necessita processar una solera al dia, i aquesta capacitat ja pot ser 
absorbida pel taller antic. Així doncs, la major rapidesa a l’hora de processar una solera es 
transforma,  almenys de moment, no en més capacitat de producció, sinó en menys 
necessitat de recursos humans, ja que amb el nou taller es requereixen menys torns i menys 
personal a cada torn. 

Si entrem en detall, el personal necessari per processar una solera al taller vell, era: 

• 1 encarregat de la càrrega i descàrrega de la solera mitjançant el pont grua. 

• 2 operaris encarregats d’obrir els casets i buidar-ne el gra. 

• 1 encarregat del carretó, que fa arribar els elèctrodes crus al taller i porta els cuits al 
taller d’impregnació. 

Al nou taller, s’eliminen els dos operaris encarregats d’obrir els casets i buidar el gra, però 
se’n necessita un de nou encarregat del control general del taller. L’encarregat del pont grua i 
del carretó es mantenen. 

Amb la disminució del temps de processat d’una solera s’aconsegueixen reduir els torns 
diaris de dos a un. Així, abans existien tres grups de quatre persones per cobrir el dos torns 
diaris, ara, només fan falta 5 persones en total per aconseguir els mateixos resultats. 
D’aquesta manera es guanyen 7 jornades laborals que es poden destinar a altres tasques en 
qualsevol altre taller. 
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6.2.2. Beneficis econòmics 

Els dos principals beneficis econòmics directes que aporta la construcció del nou taller són: 

• Disminució del cost de la matèria prima que s’utilitza per recobrir els elèctrodes dins 
els casets. S’utilitza un nou tipus de gra més econòmic. 

• Disminució de les despeses de manteniment. El taller antic és força vell, té més de 
25 anys, i absorbeix força recursos econòmics a l’any per aquest concepte. A més, 
algunes diferències en el procés productiu, com el mètode utilitzat en el procés de 
descàrrega i l’aïllament d’aquest de la resta del taller, fan preveure una major 
durabilitat de la resta de components. 

 
6.2.3. Altres 

Per últim, destacar que el nou taller permet un control més acurat de la qualitat del producte 
final. Aquest fet, permet pronosticar un descens en les despeses causades per elèctrodes 
defectuosos que cal retornar al principi del procés productiu. 

6.3. Limitacions de l’automatització 

6.3.1. Limitacions en el Sistema Grua 

La primera limitació de l’automatització que s’ha trobat en aquest taller és el sistema de la 
grua, que de moment requereix el 100% del temps d’una de les dues persones que el 
controlen.  Aquesta mesura s’ha pres en considerar que l’automatització del transport dels 
casets, des de la solera fins als carros i a l’inrevés, requereix una fase de prova 
excessivament llarga que, a més té possibilitats d’acabar en fracàs. 

Així durant un període s’estudiarà la viabilitat de l’automatització d’aquest procés mitjançant 
les dades que s’emmagatzemen per mantenir la traçabilitat en el taller. Actualment, 
l’emmagatzematge de les posicions dels casets quan es posicionen a la solera permet 
identificar-los quan la grua els recull. Cal estudiar si també permet que la grua els reculli 
automàticament només amb les coordenades que s’han emmagatzemat a la base de dades. 
Durant aquest període de prova es contrastaran les coordenades del pont grua quan ha 
deixat els casets a la solera i quan els ha recollit. En cas que la diferència sigui prou petita 
com per garantir un funcionament en automàtic segur, es procediria a funcionar en aquest 
mode. Tot i així, és possible que malgrat la viabilitat d’automatitzar aquest procés, es 
requerís la validació de cada moviment per part d’un operari. 
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6.3.2. Limitacions a causa de la traçabilitat 

Tot i que el taller està pensat i dissenyat per funcionar sempre en automàtic, les condicions a 
les que es sotmet la maquinària son força exigents. Es mouen masses de varies tonelades i 
es genera molta pols que pot afectar al funcionament tant de màquines com d’ordinadors o 
altres components. Així, és fàcil que es donin incidències que facin necessari funcionar en  
manual alguns moments. Aquest fet, pot ocasionar que es perdi la traçabilitat d’alguns 
elèctrodes a no ser que un operari doni el suport necessari per mantenir-la. 

Per tant es requereix que un operari prou qualificat controli en tot moment el funcionament 
del taller. D’aquesta manera, s’aconsegueix minimitzar la pèrdua de dades davant de les 
incidències que poden succeir. 

6.4. Conclusions 

Si s’analitza tot el que s’ha comentat en els capítols anteriors es pot concloure: 

• Existeix un taller antic que porta problemes, genera excessives despeses i no 
compleix els objectius de gestió de dades que l’empresa necessita. 

• Implantar la gestió de les dades al taller significaria fer una gran remodelació del taller 
realitzant un sistema de control nou i modificant moltes parts a nivell mecànic. 

• Els beneficis que representa la construcció del nou taller són significatius tant a nivell 
de producció, com a nivell econòmic i de qualitat. 

Per tant, per assolir els objectius que l’empresa necessita, la millor alternativa és la 
construcció d’un taller nou i no intentar remodelar el ja existent. 
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7. Gestió de les dades de producció 

En aquest capítol s’explica com es gestionen totes les dades que es generen durant el 
funcionament del taller, com es fa l’adquisició, l’emmagatzematge i el processat 
corresponent. El global d’aquestes accions permet oferir al personal de producció la 
possibilitat de consultar tota aquesta informació d’una manera senzilla i això, a la vegada, 
permet la presa de decisions fàcilment i ràpida. 

Tanmateix, en aquest capítol, es presta especial atenció a la gestió de la traçabilitat, donat 
que és una de les millores més important respecte el taller anterior i que és el principal 
objectiu que es persegueix a través de la gestió de les dades de producció. 

7.1. Adquisició i emmagatzematge de dades 

L’adquisició de les dades es realitza mitjançant diàlegs entre el PLC i el SCADA. 
L’emmagatzematge de les dades el realitza el SCADA, inserint les adquirides del PLC a la 
Base de Dades (BDD) sota l’estructura que es descriu a l’annex B. Per la realització 
d’aquestes tasques, el SCADA utilitza diferents processos d’adquisició de dades que són 
executats en background i que mantenen comunicació permanent amb el PLC i la Base de 
Dades.  

D’aquesta manera, i tal i com es veu a la Fig. 7-1, tant aviat es genera una informació al 
taller, el PLC l’emmagatzema localment i llença un trigger (Estat dades OK = 1) per a que el 
SCADA, que està esperant aquesta acció [1], se’n pugui assabentar. El SCADA llegeix les 
noves dades [2], les emmagatzema a la BDD [3],  escriu el resultat al PLC [4], i  informa de 
la finalització del procés al PLC tirant el trigger a zero (Estat dades OK = 0) [5]. El PLC actua 
segons el resultat que ha rebut del SCADA, normalment elimina les dades 
emmagatzemades localment per poder continuar amb les comunicacions entre PLC i 
SCADA. Aquest procés d’intercanvi d’informació entre el PLC i el SCADA també rep el nom 
de diàleg. 
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Existeixen un total de 4 processos d’adquisició de dades que realitzen les tasques que 
s’acaben d’explicar: 

1. Procés d’adquisició d’alarmes: El PLC emmagatzema l’estat de totes les alarmes 
del taller en la seva memòria local en forma de tags [21]. El procés d’adquisició 
d’alarmes llegeix contínuament el valor d’aquests tags, i si detecta algun canvi en 
l’estat d’alguna alarma, en modifica el seu estat a la BDD (taula d’alarmes). A la 
vegada també modifica la taula d’històrics d’alarmes creant un nou registre o 
modificant-ne un d’existent. El SCADA utilitza aquestes dues taules per mostrar 
l’estat de les alarmes. 

2. Procés d’adquisició de nous elèctrodes: Aquest procés permet emmagatzemar 
els elèctrodes nous que entren al taller a la BDD. El registre que es crea en aquest 
moment és el que s’actualitza quan es generen dades corresponents a aquest 
elèctrode  durant la resta del procés dins el taller.  

3. Procés d’adquisició de moviments del pont grua: Cada cop que el PLC executa 
un moviment del pont grua que comporta el moviment d’algun elèctrode n’informa al 
SCADA per tal que aquest pugui controlar en tot moment la posició dels elèctrodes 
del taller. Aquest procés té especial importància de cara al manteniment de la 
traçabilitat i a la possibilitat de futures millores com s’explica en els capítols 7.3 - 
Gestió de la traçabilitat i 9 - Millores. 

4. Procés d’adquisició de dades del test de resistivitat: Aquest procés permet 
emmagatzemar els resultats del test de resistivitat de cada elèctrode a la BDD. 
Aquesta informació és l’ultima que s’afegeix al registre de cada elèctrode donat que 
és l’últim procés que té lloc dins el Taller de Primera Cocció. 

Fig. 7-1 Procés genèric d’adquisició de dades. 

[1]-Espera 
estat dades 

[2]-Lectura 
Dades 

[3]-Processat Dades 
(Comunicació amb 

BDD) 

[4]-Escriptura 
Dades 

[5]-Estat dades OK = 0 

Estat dades OK = 1 
Escriptura de  

dades OK 
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7.2. Processat de les dades 

El processat de les dades de producció no és un dels punts forts d’aquest projecte, ja que no 
està gaire automatitzat i requereix de la manipulació de les dades que es recullen del procés 
industrial per poder extreure’n conclusions. Tot i això, existeixen dos modes de consulta de 
les dades: 

En primer lloc, i com succeeix a la resta de tallers, les dades que s’emmagatzemen a la BDD 
són exportades automàticament a l’ERP (Enterprise Resource Planning) [10] de l’empresa, 
que concentra totes les dades de producció de la fàbrica. El flux de dades però, és 
unidireccional, i ,per tant, no es pot planificar la producció des de l’ERP i fer arribar les dades 
al taller. L’exportació de les dades la realitza una aplicació a nivell global de tota la fàbrica. 

En segon lloc, el SCADA genera una sèrie d’informes web en els formats que el personal de 
producció ha considerat oportú. Aquests informes poden ser consultats mitjançant qualsevol 
navegador d’Internet i són fàcilment exportables a un software de tractament de dades amb 
el que generar gràfiques i estadístiques. El fet que l’accés sigui web alleuja la càrrega sobre 
el sistema en comparació amb un accés remot directe sobre els ordinadors del taller. 

El personal de l’empresa pot connectar-se a l’ERP de la fàbrica i visualitzar els informes 
d’aquest taller des de qualsevol lloc del món mitjançant la VPN (Virtual Private Network) que 
disposen. 

7.3. Gestió de la traçabilitat 

Un dels objectius que es pretén aconseguir amb la gestió de les dades de producció és 
mantenir la traçabilitat a nivell d’elèctrode a tot el taller. Per aconseguir-ho cal utilitzar 
correctament les dades que s’han obtingut mitjançant els processos dedicats a aquest afer. 

7.3.1. Importació de dades del taller de crus 

En un futur proper, està previst que tots els elèctrodes de la fàbrica portin una etiqueta que 
permeti la seva identificació en tot moment. Quan aquest sistema estigui implantat, tot 
elèctrode existent a la fàbrica tindrà un identificador únic format per un número d’elèctrode i 
un número de lot. Així, la importació dels elèctrodes i els lots al Taller de Primera Cocció es 
realitzarà mitjançant la lectura d’aquestes etiquetes.  

De moment però, només el número de lot és únic a tota la fàbrica i els números d’elèctrode 
són propis de cada taller. Així, actualment, només cal importar els lots existents del taller 
anterior (taller de crus) per poder assignar els elèctrodes que entren al taller a un lot existent. 



Pág. 36  Memòria 

 

Per tant, el procés d’adquisició de nous elèctrodes s’encarrega d’emmagatzemar els 
elèctrodes a la BDD assignant-los el lot corresponent a la seqüència [25] activa i un número 
d’elèctrode lliure per a aquest lot. 

Cal destacar que, quan el sistema d’etiquetatge es posi en funcionament, es podrà 
aconseguir la traçabilitat en tota la fàbrica: mentre cada taller manté la traçabilitat al seu 
interior, el sistema d’etiquetatge la manté mentre els elèctrodes són traslladats d’un taller a 
un altre. 

 
7.3.2. Zona de Carros i Solera 

A la zona de carros, el control de la traçabilitat el realitza el PLC mitjançant el sistema 
d’antenes i TAGs.  Durant els moviments del pont grua entre la zona de carros i la solera, 
resulta molt important la col·laboració entre el PLC i el SCADA; per a cada moviment del pont 
grua existeix un intercanvi de dades entre aquests dos elements. El SCADA és capaç de 
recuperar la informació dels elèctrodes guardant-ne la posició a la BDD. El flux de dades 
existent en aquesta part del taller és la següent: 

Inicialment, s’introdueix l’elèctrode al caset, el SCADA (procés d’adquisició de nous 
elèctrodes) subministra les dades al PLC, i aquestes es guarden al TAG del carro que 
transporta el caset. Quan el pont grua agafa un caset per posar-lo a la solera, el PLC llegeix 
les dades de l’elèctrode del TAG, i el SCADA (procés d’adquisició de moviments del pont 
grua) emmagatzema a la Base de Dades la posició de l’elèctrode a la solera. 

Durant el procés de descàrrega d’una solera és repeteix el procés anterior però a la inversa: 
el PLC informa de la posició des d’on s’està recollint l’elèctrode i el SCADA (procés 
d’adquisició de moviments del pont grua) gràcies a la posició que ha guardat en el moment 
de la càrrega, n’envia les dades al PLC. La posició de descàrrega subministrada pel PLC 
com a element de cerca també s’emmagatzema a la Base de Dades. Un cop el PLC ha rebut 
 les dades de l’elèctrode que s’està descarregant emmagatzema aquesta informació al TAG 
del carro corresponent per poder-la recollir més tard. 
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7.3.3. Zona de Descàrrega i Resistivitat 

Quan un carro amb destí a la zona de descàrrega arriba al transbordador 4, el PLC torna a 
recollir les dades del TAG del carro mitjançant l’antena instal·lada en aquest transbordador. A 
partir d’aquí, el PLC controla en tot moment quin elèctrode s’està descarregant i a quin se li 
està mesurant la resistivitat, ja que aquesta zona del taller només té capacitat per treballar 
amb dos elèctrodes simultàniament.  

Així, un cop finalitzat el test de resistivitat el procés d’adquisició de dades del test de 
resistivitat recull els resultats del test i els emmagatzema a la BDD. 

 
7.3.4. Beneficis de la gestió de la traçabilitat 

La implantació de la traçabilitat en el taller només proporciona una sèrie de dades que cal 
tractar i estudiar per tal de poder treure’n algun benefici. Com es comenta al capítol 7.2, el 
SCADA és capaç de generar una sèrie d’informes, en uns formats predefinits, que agrupen 
la informació més important i permeten una visualització d’aquesta força més còmode que 
l’accés directe a la Base de Dades.  

L’estudi en profunditat d’aquestes dades serà realitzat per personal de producció i permetrà 
descobrir quines són les causes de la variabilitat de la qualitat dels elèctrodes. Per exemple, 
permetrà veure si la posició de l’elèctrode a la solera influencia el resultat del test de 
resistivitat. Amb aquestes dades a la mà, l’empresa pot prendre mesures per intentar 
homogeneïtzar la qualitat del producte, millorar-la en el global de la producció o produir 
diferents games de producte de qualitats i preus diferents. 

D’altra banda, l’emmagatzematge de les posicions durant el transport dels casets entre la 
solera i els carros, que permet mantenir la traçabilitat, també permetrà decidir la viabilitat de 
l’automatització del pont grua, ja que es tindran dades reals del moviment dels casets durant 
el procés de cocció. Aquest aspecte es comenta més detalladament a l’apartat  6.3.1 - 
Limitacions en el Sistema Grua . 
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7.4. Gestió del Coneixement 

La gestió del coneixement és un element molt important en qualsevol empresa, ja que 
permet la transferència de coneixements i experiència entre els empleats. En el cas del 
Taller de Primera Cocció, tot i que no és un dels punts forts del tractament de dades, cal fer 
referència d’un parell d’utilitats que faciliten aquesta transferència d’informació. 

7.4.1. Causes i solucions de les alarmes del Taller 

Quan es visualitza l’històric de les alarmes del taller o les que actualment estan actives 
mitjançant el registre d’alarmes (veure apartat 8.5.7), es permet editar les causes i solucions 
per a cadascuna. D’aquesta manera, els operaris poden consultar i actualitzar els 
coneixements existents sobre cada alarma. 

El fet que l’accés es trobi directament al registre d’alarmes permet que el procés sigui molt 
àgil. Això assegura un accés ràpid a la informació quan aquesta és necessària a la vegada 
que en facilita l’actualització per part dels operaris. 

7.4.2. Motius de canvis en els paràmetres de configuració del Taller 

Mitjançant el SCADA, el personal de producció pot modificar certs paràmetres que afecten el 
funcionament del taller (veure apartat 8.5.4). En realitzar una modificació, el sistema demana 
el motiu del canvi i aquest és emmagatzemat.  

L’històric de canvis realitzats sobre els paràmetres del taller pot ser consultat mitjançant els 
informes (veure apartats 7.2 i 8.5.6 ), on es pot realitzar una consulta d’un paràmetre 
específic i un interval de dates concret. 

En aquest cas, l’actualització de la informació resulta molt fàcil, ja que es realitza directament 
a través del SCADA. La consulta, però, requereix més temps, ja que cal accedir a la pàgina 
d’informes i configurar l’informe. Tanmateix, com que l’aplicació d’informes és força flexible, 
es pot obtenir un històric dels canvis d’un paràmetre en concret així com visualitzar quin grup 
de paràmetres va ser modificat conjuntament amb el que ens interessa. 
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8. Sistema de Control i Adquisició de Dades 

8.1. Hardware del Sistema 

El hardware del SCADA del Taller de Primera Cocció està compost per quatre ordenadors 
(HP DC 5100) distribuïts en diferents punts del taller que reben el nom de node1, node2, 
node3 i node4. La ubicació dels diferents nodes és la següent: 

• Node1: Sala de Control. 

• Node2: Posició principal de control de la instal·lació. 

• Node3: Cabina de control del sistema Grua. 

• Node4: Zona de serveis del sistema carros. 

Entre els quatre nodes existeix comunicació via TCP/IP i també mitjançant el protocol propi 
del Sistema Operatiu utilitzat (QNX) anomenat Qnet. La comunicació TCP/IP s’utilitza per a 
realitzar consultes a la BDD i comunicar amb el PLC, la Qnet per a sincronitzar les BDD i 
arrancar el sistema controladament. Els dos tipus de comunicació utilitzen la mateixa xarxa 
física del taller, a la que es troben connectats els quatre nodes. A més, els nodes 1 i 2, també 
estan connectats directament a la xarxa general de la fàbrica i mantenen una connexió 
dedicada entre ells mitjançant un cable ethernet. 

No tots els nodes realitzen les mateixes tasques, per això els nodes 1 i 2 s’anomenen 
principals i els 3 i 4 secundaris (veure apartat 8.3).  

8.2. Software del Sistema 

8.2.1. Sistema Operatiu 

El SCADA s’ha desenvolupat sobre un sistema operatiu Unix-like de temps real anomenat 
QNX. El motiu principal d’aquesta elecció és la confiança que hi té la fàbrica, ja que tots els 
tallers funcionen amb aquest software. Inicialment, es van fer proves sobre la última versió 
d’aquesta plataforma per comparar-la amb les versions instal·lades als altres tallers i estudiar 
la viabilitat d’utilitzar-la per realitzar aquest SCADA. Finalment, es va decidir instal·lar QNX 
6.1.2  als PCs del Taller de Primera Cocció. 

A part de la confiança que mereix aquest Sistema Operatiu a la fàbrica en qüestió existeixen 
altres avantatges en front a un Windows tradicional: 
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• QNX resulta ser un sistema operatiu més fiable i té menys tendència a oferir resultats 
inesperats. Això és degut a que és un sistema que té la memòria protegida i a la seva 
estructura de microkernel. 

• Tot i que la llicència de desenvolupament de QNX és força cara, les llicències de 
runtime (les utilitzades al taller) són prou econòmiques. Així, com que la llicència de 
desenvolupament pot ser aprofitada per realitzar altres projectes, el preu final total 
resulta prou econòmic.  

D’altra banda, des del punt de vista d’SPIN, la utilització d’un sistema d’aquestes 
característiques en front a un SCADA convencional també té avantatges. La principal, és que 
el client no gosa manipular-lo en cas de voler fer alguna modificació o resoldre algun 
problema. Així, s’assegura un manteniment unilateral de l’aplicació i s’evita el risc de perdre 
informació per una mala gestió de les versions del software. 

Pel que fa al desenvolupament, QNX ofereix un IDE [8] (Entorn de Desenvolupament 
Integrat) format per un editor de codi i un editor gràfic. L’editor de codi està basat en la 
plataforma  de codi lliure Eclipse, que ha estat adaptada per a fer-la funcionar sota QNX. 
L’editor gràfic s’anomena Photon Application Builder i permet dissenyar la part gràfica de les 
aplicacions d’una manera senzilla i ràpida. 

 
8.2.2. Base de Dades 

Per emmagatzemar les dades d’aquest taller es decideix utilitzar una Base de Dades 
MySQL, ja que és la que recomanada per QNX. A més, MySQL presenta un avantatge en 
front a la BDD utilitzada a la resta de tallers (Sybase), ja que permet operacions 
transaccionals. Aquest fet, resulta molt útil per als processos d’adquisició de dades ( veure 
apartat 7.1), ja que permet desfer les operacions realitzades sobre la BDD en cas que hi hagi 
un error de comunicació amb el PLC mentre el SCADA hi manté un diàleg [27].  

Una altra utilitat de MySQL, que ha resultat útil per a la realització d’aquest projecte, és la 
replicació de Bases de Dades, que permet mantenir dues BDD iguals modificant-ne només 
una. Així, al Taller de Primera Cocció, existeixen dues BDD, una corre sobre el node1 i l’altre 
sobre el node2. El sistema registra les dades a la del node1 (BDD Mestra), i la del node2 
(BDD Esclava) es sincronitza constantment amb la primera. La sincronització té un retard de 
l’ordre del segon i és realitzada automàticament per MySQL. 

En funcionament normal, totes les consultes que no són imprescindibles per al funcionament 
del taller es realitzen sobre la BDD replicada (node2). D’aquesta manera, es minimitza la 
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càrrega sobre el node1, que és l’encarregat de les tasques més importants, com són els 
processos d’adquisició de dades. 

L’estat de la sincronització entre les BDD es mostra en tot moment a la barra principal 
(secció 8.5.1) de  la interfície gràfica del SCADA mitjançant un codi de colors que informa del 
temps de sincronització. 

Tot i l’existència de les dues BDD replicades, el sistema en realitza una còpia de seguretat 
diària que s’emmagatzema als dos nodes principals. En funcionament normal, el node1 
registra sobre el node2 tots els canvis realitzats des de l’última còpia de seguretat. Això 
permet, en cas d’averia del node1, que el node2 pugui recuperar totes les dades i continuar 
amb el funcionament normal del taller. 

 
8.2.3. Servidor web 

Com s’ha comentat a la secció 7.2, el SCADA genera una sèrie d’informes que poden ser 
consultats mitjançant qualsevol navegador d’Internet. El servidor encarregat de servir 
aquestes pàgines s’executa sobre el node2 i es tracta d’un Apache. L’elecció d’aquest 
software ha resultat senzilla ja que: 

• És dels únics que pot funcionar sobre QNX. 

• És gratuït (codi lliure). 

• És el servidor web més utilitzat de la xarxa. 

 
8.2.4. SCADA 

Corresponen a aquest capítol totes les aplicacions que permeten el control i visualització del 
taller. De fet tot aquest software s’explica en altres capítols, però cal fer-ne referència en 
aquest punt. Així les aplicacions que permeten el funcionament del SCADA i la ubicació de 
les seves explicacions és: 

• Processos d’adquisició de dades  secció 7.1 

• Aplicacions que gestionen les comunicacions  secció 8.4 

• Interfície gràfica del SCADA  secció 8.5 
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8.2.5. Interaccions entre el software del Sistema 

A la Fig. 8-1 s’observa com interaccionen entre ells els diferents programes que conformen 
l’SCADA. 

 

 

 

8.3. Configuracions Hardware – Software 

Fins ara s’ha explicat sobre quin hardware funciona el SCADA i quin software utilitza. Com 
que al taller hi ha 4 ordinadors, i es preveu que en moments puntuals algun pugui fallar, el 
sistema ha de ser capaç d’adaptar-se a les diferents configuracions del hardware per garantir 
el funcionament del taller sense cap aturada. Dels quatre nodes existents, els nodes 1 i 2 són 
considerats principals (doncs són els que mantenen serveis com la BDD o els processos 
d’adquisició de dades), i els nodes 3 i 4 són secundaris. 

 

 

Fig. 8-1 Interaccions entre el software del sistema. 
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El software que s’executa a cada node en configuració normal del sistema, quan funcionen 
els quatre nodes, és el següent: 

• Node1: Aplicació gràfica, processos d’adquisició de dades i BDD mestra. 

• Node2 : Aplicació gràfica, BDD esclava i servidor web. 

• Nodes 3 i 4: Aplicació gràfica.  

Així, els nodes 3 i 4 (secundaris) s’utilitzen només per a la visualització d’informació, mentre 
que els nodes 1 i 2 (principals) realitzen altres tasques més importants. El sistema està 
preparat per fer front a la fallida de qualsevol dels nodes secundaris i/o a un dels dos nodes 
principals. La fallida d’un node secundari no suposa cap problema greu, el taller perd un punt 
de visualització d’informació que es recupera tant bon punt es substitueix el node defectuós. 
Aquesta operació no requereix cap acció per part del sistema. En canvi, si un dels dos nodes 
principals falla cal reconfigurar el sistema reiniciant tots els nodes del taller. 

Quan el taller funciona amb un únic node principal només existeix una BDD al sistema i els 
processos d’adquisició de dades i el servidor web funcionen sobre el mateix node. Així, la 
reconfiguració del sistema, que requereix reiniciar tots els ordinadors de la planta, duu a 
terme les següents accions: 

• El node principal s’assigna la IP destinada a oferir els informes i arranca el servidor 
web. D’aquesta manera l’accés als informes es realitza comunicant sempre amb la 
mateixa IP, independentment de la configuració del taller. 

• Tots els nodes configuren l’aplicació de comunicació amb la BDD per connectar-se 
únicament al node principal actiu. En aquest estat totes les consultes es realitzen 
sobre el mateix node i es perd l’avantatge de les BDD replicades. 

• El node principal actiu arranca la BDD de manera que tots els canvis des de l’última 
còpia de seguretat i aquesta mateixa, s’emmagatzemen localment. En cas que el 
node actiu sigui el node2, prèviament es recupera la informació de la BDD de l’última 
còpia de seguretat i dels últims registres de canvis generats. 

• El node principal actiu inicialitza les comunicacions i els processos necessaris per a 
realitzar l’adquisició de dades, tasca que normalment la realitza el node1. 

Quan el node principal afectat pot retornar al sistema, és necessari reconfigurar el sistema 
altre cop reiniciant tots els ordinadors del taller. Cada node torna a assumir les tasques 
explicades anteriorment i les últimes còpies de seguretat de la BDD són restablertes en els 
dos nodes principals. 
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8.4. Comunicacions 

Tant per a la monitorització del taller com per a l’adquisició de dades és molt important 
gestionar les comunicacions del SCADA de forma adequada. En aquest cas, s’ha decidit 
utilitzar aplicacions independents per fer-ho, ja que això permet aïllar aquesta part de la resta 
de l’aplicació i assegura un manteniment més senzill. 
8.4.1. Comunicacions amb la Base de Dades 

Les comunicacions amb la Base de Dades són gestionades per un programa que s’executa 
en background anomenat Sombra. Aquesta aplicació manté una connexió permanent amb 
la BDD i executa les consultes que rep de la resta d’aplicacions. Les consultes són 
emmagatzemades en una cua que el mateix Sombra va buidant a mesura que les realitza. El 
procés que es duu a terme a l’hora de realitzar una consulta és el següent (Fig. 8-2): 

1. L’aplicació que vol realitzar una consulta a la BDD afegeix a la cua un missatge que 
conté: un codi de consulta, la informació necessària per particularitzar la consulta i la 
funció que processarà la resposta de la consulta. Un cop afegit el missatge a la cua, 
la aplicació continua executant-se normalment. 

2. Quan el missatge és el primer de la cua, Sombra recull la informació [2.1], construeix 
la consulta, la llença sobre la BDD [2.2] i en recull el resultat [2.3].  

3. Sombra processa el resultat i el retorna registre per registre a l’aplicació consultora. 
Aquesta recull cada registre i el processa segons la funció que s’ha especificat al 
principi. 

 

Aquesta manera de processar les consultes fa  que la resposta de la interfície gràfica no es 
vegi afectada per comunicacions excessivament lentes. 

Fig. 8-2 Esquema Funcionament Sombra.
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8.4.2. Comunicacions amb el PLC 

El sistema de comunicacions amb el PLC està dissenyat de manera que una aplicació 
servidora de tags [21] (multicell) i les consumidores d’aquests comparteixen l’accés a un 
tros de memòria del sistema (Shared Memory [33]). Un servei en background és l’encarregat 
de gestionar i semaforitzar els accessos a la Shared Memory (d’ara endavant ShM [9]), 
assegurant temps de connexió assequibles així com impossibilitant la pèrdua de dades. 

 Així, multicell és la única aplicació que comunica directament amb el PLC mentre la resta 
llegeixen i escriuen la ShM per tal d’adquirir el valor dels tags i fer peticions de lectura o 
escriptura (veure Fig. 8-3). Aquesta configuració permet que el software que conforma el 
SCADA sigui modular i per tant més fàcil de mantenir. Alhora, el fet que hi hagi una sola 
aplicació comunicant amb el PLC minimitza el tràfic d’informació per la xarxa TCP/IP del 
taller. 

 

 

La reserva de la memòria per allotjar la ShM es realitza durant l’arrencada del sistema 
segons les especificacions d’uns fitxers que contenen tots els tags als que el SCADA  
necessita tenir accés. Segons la funcionalitat dels tags que contenen, s’han definit dos tipus 
de Shared Memories: 

• Polling Shareds: Es defineix polling [32], com el procés de llegir tags contínuament i 
processar els seus valors al llarg del temps. Així, aquestes shared memories 
contenen tags que són llegits per aquest tipus de processos, com per exemple, els 
d’adquisició de dades. 

Fig. 8-3 Esquema Funcionament Multicell.
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• GUI Shareds: Contenen tags que són necessaris per a actualitzar la interfície gràfica 
d’usuari i que només es llegeixen esporàdicament. 

Cada node del taller té dos fitxers, que són idèntics per a tots, que contenen els tags de la 
Polling Shared i els de la GUI Shared. Durant el procés d’arrencada, cada node inicialitza 
aquelles ShMs que necessita per dur a terme les tasques que li pertoquen. Per tant, el node 
que executa els processos d’adquisició de dades inicialitza els dos tipus de ShM i la resta 
només la GUI. 

 
8.4.2.1. Estructura de la Shared Memory 

Quan s’inicia l’aplicació servidora de tags (multicell), aquesta reserva espai suficient per 
emmagatzemar la següent informació de cada tag: 

• ID: El nom del tag que permet accedir al seu valor a través del PLC. Pot tenir fins a 
64 caràcters. 

• DATA: L’últim valor del tag que s’ha llegit del PLC. 

• ERROR: Indica si per a aquest tag hi ha hagut un error accedint al seu valor. 

• ACTIU:Indica si el valor emmagatzemat a DATA és correcte en el context temporal 
actual. 

• VIDA: Cicles de multicell restants abans no es desactivi la lectura del tag i ACTIU 
passi a valer zero. 

• WRITE: Indica que el valor emmagatzemat a DATA s’ha d’escriure al PLC. 

A més, la shared memory conté un camp general que informa de si existeix algun tag 
pendent d’escriure al PLC, és el camp general de petició d’escriptura. 

 
8.4.2.2. Funcionament de multicell 

Multicell és un procés que s’executa en background i que cíclicament realitza les mateixes 
tasques sobre la ShM que controla: 

• Si el camp general de petició d’escriptura està inactiu, repassa tots els tags i fa la 
lectura d’aquells que tenen el camp VIDA superior a 1. Un cop finalitzada la lectura 
resta 1 a aquest camp i activa el camp ACTIU. Per als tags que tenen el camp VIDA 
igual a zero, no realitza cap lectura i desactiva el camp ACTIU. 
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• En cas que el camp general de petició d’escriptura estigui actiu, fa una cerca dels 
tags que tenen el camp WRITE activat, en fa l’escriptura i no desactiva el camp 
general de petició d’escriptura fins que ha aconseguit llegir del PLC el valor que 
acaba d’escriure. 

La freqüència amb que multicell realitza les tasques es defineix durant el procés d’arrencada 
dels PCs del taller. 

 
8.4.2.3. Procés de lectura 

L’accés a la shared memory es gestiona mitjançant semàfors per què no es produeixin 
col·lisions i evitar la pèrdua d’informació. El procés que segueix un client quan requereix la 
lectura del valor d’un tag és el següent: 

• Espera que la shared memory estigui disponible. 

• Es connecta a la ShM de manera que cap altre procés hi té accés. 

• Busca el tag i dóna un valor a VIDA que depèn del mode de lectura. 

• Allibera ràpidament la ShM per a que la resta de clients hi puguin accedir. 

• Segons el mode de lectura, espera o no a que el tag estigui disponible (ACTIU =1) 
per retornar el resultat. 

Existeixen diferents modes de lectura de la ShM segons les necessitats del client.: 

• Mode Sinòptic: Activa el tag i si està disponible en llegeix el valor, sinó no. Indicat 
per a sinòptics, on el que prima és la velocitat de la interfície gràfica. 

• Mode Normal: Activa el tag i espera un temps màxim a que el tag estigui disponible. 

• Mode Polling: Dóna vida infinita al tag i espera a que estigui disponible. S’utilitza per 
aquells tags que es llegeixen contínuament. 

• Mode Array: Consulta un array de tags d’un sol cop. 

• Mode “espera un cicle”: Si s’executa en un temps = t0, assegura que els valors de 
la ShM són posteriors a aquest temps. Aquest mode resulta molt útil quan es 
realitzen diàlegs amb el PLC ja que permet assegurar la consistència temporal de les 
dades que es llegeixen. A més, aquest mode presenta una avantatge sobre drivers 
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del tipus OPC [15], utilitzats per molts sistemes SCADA on no es pot assegurar 
aquesta consistència. 

 
8.4.2.4. Procés d’escriptura 

El procés que segueix un client quan requereix escriure el valor d’un tag és diferent al de 
lectura i és el següent: 

• Es connecta a la ShM de manera que cap altre procés hi té accés. 

• Escriu el nou valor sobre el camp DATA i activa els camp WRITE. 

• Activa el camp general de petició d’escriptura de la ShM. D’aquesta manera, multicell 
té permís per connectar-se a la ShM i realitzar l’escriptura. 

• Multicell escriu les dades al PLC, posa a zero el camp general de petició d’escriptura i 
llegeix del PLC totes les dades de la ShM que tenen VIDA. 

• El client espera que el camp general d’escriptura valgui zero i abandona la ShM. 

Si multicell no retorna cap codi d’error, s’assegura que les dades s’han escrit al PLC. 
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8.5. Interfície Gràfica d’Usuari del SCADA 

En aquest capítol es presenta la Interfície Gràfica d’Usuari (GUI [2]) desenvolupada per a 
aquest SCADA i es repassen les diferents que els operaris del taller utilitzen per realitzar 
diferents tasques. A la Fig. 8-7 se’n pot veure un esquema general. 

Com que el Taller de Primera Cocció es troba fora de Catalunya, tots els textos de la GUI del 
SCADA són en castellà. A l’hora de fer-hi referència en aquest text, alguns no s’han traduït 
per tal de facilitar la identificació dels elements. 

 
8.5.1. Barra Principal 

L’objectiu d’aquesta secció és presentar la barra principal (Fig. 8-4) de la GUI del SCADA del 
Taller de Primera Cocció. Aquesta barra és visible en tot moment en els monitors dels 
diferents nodes del taller i ofereix informació important sobre l’estat del taller a la vegada que 
permet accedir a totes les funcionalitats del SCADA.  

 

A la part superior de la barra principal del SCADA, trobem tots els menús de l’aplicació (Fig. 
8-5), el contingut dels quals es detalla més endavant. 

 

A la part inferior, hi ha un resum del estat actual de les alarmes i els avisos del sistema que 
permet un accés ràpid al registre d’alarmes així com als sinòptics generals de cada zona. 

 

Fig. 8-4 Barra principal del SCADA. 

Fig. 8-5 Barra de menús del SCADA. 

Fig. 8-6 Últimes alarmes del sistema. 
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Fig. 8-7 Esquema General de la GUI del SCADA 
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Les dues bandes rectangulars (Fig. 8-6) informen de l’última alarma i avís actius al taller. Els 

botons   informen de l’existència d’alarmes o avisos actius canviant el 
color de fons a vermell o el text a groc respectivament. A la vegada, permeten  accedir al 
registre d’alarmes (secció 8.5.7). 

Els botons de cadascuna de les zones dóna la mateixa informació que els botons “Alarmes” i 
“Avisos” seguint el mateix codi de colors però separats per zones. En aquest cas, els botons 
donen accés al registre d’alarmes actives i al sinòptic general de la zona en qüestió. 

A la part dreta de la barra principal trobem cinc icones:  

 Identificació: Permet canviar 
d’usuari mitjançant el diàleg d’identificació 
d’usuari (Fig. 8-8), on cal escollir un usuari 
 i introduir la contrasenya corresponent, 
que es troba emmagatzemada a la BDD. 
Depenent de quin usuari s’utilitzi, el 
sistema permet o prohibeix a algunes 
funcionalitats. Per exemple, si un usuari es 
connecta al sistema remotament, només 
pot visualitzar informació. 

 

 Apagar: Permet apagar o reiniciar el tot el sistema des dels nodes principals o 
apagar o reiniciar el PC localment en des dels nodes secundaris. 

 Informació: Mostra o amaga els noms elèctrics dels elements dels sinòptics.  

 Estat BDD: Mostra l’estat de sincronització entre les BDD dels nodes 1 i 2. Segons el 
retard detectat pot mostrar color verd, groc o vermell. 

 Enrere: Permet retornar a l’última pantalla visualitzada. 

  i  Estats PLCs: Mostra si existeix comunicació amb el PLCs.  

 

Fig. 8-8 Diàleg d’identificació d’usuari. 
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8.5.2. Mestres de la Base de Dades 

 

 

 

El menú de Mestres (Fig. 8-9) dóna accés a tots els mestres de 
l’aplicació [28], que permeten gestionar controladament alguns 
continguts de la Base de Dades. D’aquesta manera, 
s’aconsegueix un grau de parametrització del control del taller 
que permet adaptar-lo als canvis que puguin sorgir al llarg del 
temps. 

Tots els mestres d’aquest SCADA consten d’un panell de 
selecció, on es mostren els ítems existents a la BDD de la 
categoria que s’està explorant, i un de detall o edició, on es 
mostren i s’editen els valors de l’ítem seleccionat. A més,  tots 
ells contenen una sèrie de botons que permeten realitzar 
diferents accions: 

 Veure: Mostra la informació de l’ítem seleccionat al panell de selecció sobre el panell 
de detall. S’obté el mateix resultat fent doble clic sobre l’ítem desitjat al panell de 
selecció. 

 Modificar: Guarda les dades del panell d’edició sobre l’ítem seleccionat al panell de 
selecció. 

 Afegir: Afegeix un nou ítem a la BDD utilitzant les dades del panell d’edició. 

 Eliminar: Elimina l’ítem seleccionat al panell de selecció. ítem 

 Editar des de mestre: Permet editar algun camp del panell d’edició utilitzant un altre 
mestre. Per exemple, seleccionar un elèctrode del mestre de diàmetres quan s’està editant 
un lot. 

El detall dels diferents mestres es troba a l’Annex C i a la secció 8.5.3 - Gestió de la 
producció. 

 

 

Fig. 8-9 Menú de mestres 
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8.5.3. Gestió de la producció 

 

 

Des del menú de seqüències (Fig. 8-10) 
s’accedeix a diferents diàlegs que permeten la 
gestió de la producció del taller. Per poder 
manipular aquesta informació cal identificar-se 
com usuari Producció des del diàleg 
d’identificació d’usuari (Fig. 8-8).  

 
8.5.3.1. Selecció de Seqüències 

 

El diàleg de selecció de seqüències (Fig. 8-11), mostra les seqüències emmagatzemades a 
la BDD filtrades segons l’estat dels botons situats  a la cantonada inferior esquerra : 

 Mostra les seqüències preparades (definides però no iniciades).  

 Mostra las seqüències finalitzades. 

 Mostra únicament els 50 primers resultats de la selecció actual. 

Fig. 8-10 Menú seqüències. 

Fig. 8-11 Diàleg de selecció de seqüències. 
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Per a cada seqüència es mostra la següent informació. 

 Identificador únic de la seqüència. 

 Número de la solera física que correspon a la seqüència. 

 Número de l’operació de càrrega. 

 Número de l’operació de descàrrega. 

 Data quan es va iniciar la  seqüència. 

 Estat de la seqüència: A per a activa F per a finalitzada P preparada. 

Mitjançant els botons de la dreta es manipulen les seqüències de la llista: 

 Mostra detalladament la seqüència seleccionada a llista mitjançant el diàleg 
de definició de seqüències (Fig. 8-12). 

 Permet modificar la seqüència seleccionada a la llista mitjançant el diàleg de 
definició de seqüències (Fig. 8-12). 

 Permet preparar una nova seqüència. El seu estat serà P, preparada. 

  Permet iniciar una seqüència preparada sempre i quan no hi hagi una altra 
seqüència activa. 

 Finalitza la seqüència activa si aquesta es troba seleccionada a la llista. 

 Elimina de la BDD la seqüència seleccionada a la llista. 
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8.5.3.2. Definició de Seqüències 

 

Aquest diàleg permet visualitzar detalladament una seqüència, modificar-la, o crear-ne una 
de nova. A la part superior dreta es mostra en quin mode es troba el diàleg (Consulta, 
Modificació o Nova) 

En estat de consulta només es poden visualitzar les dades que es presenten : 

Solera Física: Mostra el número de la solera física que correspon a la seqüència.  

Inici Seqüència: Mostra la data i l’hora quan es va iniciar la seqüència.. 

Fi Seqüència: Mostra la data i l’hora quan es va finalitzar la seqüència. 

Estat Actual:  Mostra si la seqüència està activa o ja ha finalitzat 

Comentari:  Espai per a qualsevol informació extra que l’operador cregui 
convenient. 

Operació Carga:  Mostra el número d’operació de càrrega. 

Operació Descàrrega:  Mostra el número d’operació de descàrrega. 

Resum Casets:  Resum del contingut de les operacions de càrrega i descàrrega 
seleccionades. 

Fig. 8-12 Diàleg de definició de seqüències. 
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En estat de Modificació es pot modificar el comentari i les operacions de càrrega i 
descàrrega mitjançant el mestre d’operacions. En estat de Nova, es pot modificar, a més a 
més, la solera física. 

 
8.5.3.3. Mestre d'operacions 

El mestre d’operacions (Fig. 8-13) permet visualitzar i editar les línies de càrrega de les 
operacions. Està format per tres panells:  

• Panell de detall: Mostra les línies de càrrega de l’operació que s’està visualitzant. 

• Panell d’edició: Situat a la cantonada inferior esquerra, permet modificar, eliminar o 
inserir línies de càrrega 

• Panell de Campanya: Una campanya és l’operació d’entrada i càrrega en casets 
dels elèctrodes d’una línia de carrega [26]. Aquest panell permet visualitzar les dades 
de la campanya actual així com modificar-ne el número d’elèctrodes programats, 
iniciar-la o finalitzar-la. 

 

 

 

Fig. 8-13 Mestre d’operacions. 
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Es pot accedir a aquest mestre de tres maneres diferents: 

Des del menú Seqüències→Operació de Carga Activa (mode consulta): 

En aquest cas, el panell d’edició no es mostra i al panell de campanya es mostra la 
informació corresponent a la línia de càrrega seleccionada i es pot iniciar o finalitzar la 
campanya d’aquesta línia de càrrega segons les restriccions del sistema. 

Des del diàleg de Definició de Seqüències per a definir una Operació de Càrrega: 

En aquest cas, el panell de campanya no es mostra, i mitjançat el panell d’edició es poden 
modificar, eliminar o inserir línies de càrrega sempre i quan s’hagi accedit a aquest diàleg per 
a modificar o crear una seqüència. 

Des del diàleg de Definició de Seqüències per a definir una Operació de Descàrrega: 

En aquest cas el panell de campanya no es mostra, i mitjançant el panell d’edició es pot 
modificar, eliminar o inserir línies de càrrega sempre i quan s’hagi accedit a aquest diàleg per 
a crear una seqüència nova.  
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8.5.4. Gestió de Paràmetres de configuració del procés 

 

 

Des del menú de Paràmetres (Fig. 8-14) es poden consultar i 
modificar tots els paràmetres de configuració del taller. Quan 
es selecciona una zona es mostra el diàleg de gestió de 
paràmetres, des del que es poden canviar els valors 
emmagatzemats al PLC i a la BDD. Quan es realitza qualsevol 
canvi, aquest queda registrat a la BDD juntament amb el motiu 
que s’introdueix al realitzar la modificació. Si al seleccionar una 
zona existeixen paràmetres amb valors diferents a la BDD i el 
PLC, es demana quins es volen visualitzar mitjançant un 
missatge (Fig. 8-15).  

 

La selecció que es faci en aquest missatge es 
pot modificar mitjançant la botonera situada a 
la part esquerra del diàleg de gestió de 
paràmetres (Fig. 8-16). 

A continuació es mostra la pantalla principal del diàleg i s’explica el seu funcionament.  

 

 

Fig. 8-14 Menú Paràmetres.

Fig. 8-15 Missatge paràmetres. 

Fig. 8-16 Diàleg de gestió de paràmetres. 



Automatització del Taller de Primera Cocció d’una fàbrica d’elèctrodes de grafit. Pág. 59 

 

El diàleg de gestió de paràmetres (Fig. 8-16) es divideix en 3 zones o columnes: 

• La primera, situada a l’esquerra, només es mostra si algun paràmetre del grup té 
valors diferents al PLC i la BDD. En aquest cas, apareix una botonera que permet 
elegir el valor a visualitzar i si es desitja sincronitzar ambdós valors al finalitzar. 

• La segona, es compon de un conjunt de botons que permeten elegir el grup del que 
es vol visualitzar els paràmetres. 

• La tercera columna, la de la dreta, permet visualitzar els paràmetres de la zona i grup 
escollits i modificar-los si és necessari. 

  

Quan es finalitza l’edició dels valors aquests són traslladats al PLC i/o la BDD. En cas que 
algun dels paràmetres modificats tingui activat el control de canvis apareix un diàleg (Fig. 
8-17) mostrant-los i demanant el motiu de la modificació. 

 

Activant el botó “OK” d’aquest diàleg es traslladen definitivament els canvis a la BDD i al 
PLC. 

 

Fig. 8-17 Diàleg de gestió de control de canvis. 
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8.5.5. Utilitats de Manteniment 

  

El menú de manteniment (Fig. 8-18), dóna accés a 
diverses utilitats que permeten diagnosticar els 
problemes que puguin sorgir al taller així com 
ajudar a solventar-los. 

El contingut d’aquest menú s’explica a l’annex C. 

 

8.5.6. Informes 

 

 

Aquest menú (Fig. 8-19) permet accedir a la pàgina web 
d’informes del taller. Quan es selecciona qualsevol de les 
opcions s’obre un navegador d’Internet que mostra la 
pàgina seleccionada.  

Si es selecciona “Todos” s’accedeix al menú principal de 
la pàgina d’informes (Fig. 8-20).  

 

Fig. 8-18 Menú Manteniment. 

Fig. 8-19 Menú Informes 

Fig. 8-20 Menú Principal de la pàgina d’informes. 
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Si s’activa el botó “Consultar”, apareix la pàgina de configuració d’informes (Fig. 8-21). En la 
majoria de casos, cal especificar una zona del  taller i, a vegades, un interval de dates.  

 

Un cop introduïdes les dades necessàries s’accedeix als resultats (Fig. 8-22) amb el botó 
Consultar. 

 

Fig. 8-21 Pàgina de configuració d’informes. 

Fig. 8-22 Pàgina de resultats d’informes. 
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8.5.7. Registre d’alarmes, avisos i enclavaments 

Els botons     de la barra principal del SCADA informen de si 
existeixen alarmes o avisos actius i a més permet accedir al registre d’alarmes o avisos 
actius de totes les zones. La resta de botons de la barra principal mostren la mateixa 
informació desglossada per zones i permeten accedir al registre d’alarmes actives de la zona 

en qüestió. El botó   permet accedir al registre d’enclavaments, [30] que són 
condicions de control que restringeixen l’accionament dels elements segons l’estat d’altres.  

La pantalla del registre d’alarmes i enclavaments és la que es mostra a la Fig. 8-23.  

 

A la part esquerra, la botonera informa de quina zona és la informació que es visualitza; a la 
part superior, les pestanyes permeten saber quina informació. El contingut de les pestanyes 
és el següent: 

ALARMAS: Mostra el nom i la data d’activació de les alarmes actives i també si requereixen 
resposta a alguna pregunta. Si es selecciona qualsevol alarma s’accedeix al diàleg 
d’informació d’alarmes (secció 8.5.7.1).  

Fig. 8-23 Llistat d’alarmes actives. 
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ALM_HISTORICO: Mostra l’històric d’alarmes. Per a cadascuna mostra el nom, la data 
d’activació i la de finalització. Si es selecciona qualsevol alarma també s’accedeix al diàleg 
d’informació d’alarmes (capítol 8.5.7.1).  

AVISOS: Mostra nom i la data d’activació dels avisos actius del taller.  

AVS_HISTORICO: Mostra el nom i les dates d’activació i finalització dels avisos que han 
existit en algun moment. 

Enclavamientos: Mostra l’estat de tots els enclavaments de la zona seleccionada mitjançant 
la pantalla que es mostra a la Fig. 8-24 (Verd = no actiu, vermell = actiu, Groc = Error de 
comunicació). Al seleccionar algun dels enclavaments apareix un diàleg (Fig. 8-25) que 
mostra les possibles causes d’aquest i el seu estat. 

 

 

 

 

Fig. 8-24 Finestra estat enclavaments. 
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Existeixen dos tipus d’enclavaments 

• Enclavament General: No permet que l’element realitzi cap acció. 

• Enclavament Acció 1 o 2: No permet realitzar una acció però si l’altre, per exemple, 
un motor no pot ser arrancat en un sentit però si en l’altre. 

Es pot accedir a les causes d’enclavament de qualsevol element d’un sinòptic fent clic amb el 
botó dret sobre ell.  

 

Fig. 8-25 Finestra causes enclavament. 
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8.5.7.1. Diàleg d’Informació d’Alarmes 

El diàleg d’informació d’alarmes és una finestra amb dues pestanyes. La primera mostra la 
pregunta relacionada amb l’alarma cas que aquesta en tingui una i permet contestar-la si 
està activa. En alguns casos, cal comprovar certa informació d’algun sinòptic del SCADA 

abans de contestar la pregunta. Aleshores, apareix el botó , que permet accedir 
al sinòptic en qüestió. 

La segona pestanya mostra el mestre de causes i solucions, que s’explica a la secció del 
Mestre d’alarmes i que es troba a l’annex C. 

 
 

 

 

Fig. 8-26 Pestanya preguntes del diàleg d’informació. 
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8.5.8. Visualització de Condicions Inicials 

Aquest diàleg (Fig. 8-27) permet visualitzar les condicions inicials de certs processos en 
forma d’arbre de portes lògiques. En alguns casos, la lògica del taller pot resultar en 
diagrames grans i complexos, però n’hi ha prou amb localitzar les condicions que no es 
compleixin (color vermell) per comprendre l’estat actual. Tots els elements que disposen d’un 
indicador  són un accés a aquest diàleg, per exemple, els botons per passar de manual a 
automàtic. 

 

 

Fig. 8-27 Finestra de visualització de condicions inicials. 
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8.5.9. Faceplates 

Els faceplates [31] mostren aspectes més 
detallats de certs elements existents als 
sinòptics com per exemples els motors, les 
vàlvules o les entrades analògiques.  

S’han desenvolupat com a aplicacions 
independents de l’aplicació gràfica general del 
SCADA, aquest fet facilita poder-ne obrir més 
d’un a la vegada, ja que així qui gestiona els 
diferents faceplates és el propi sistema operatiu 
i no el SCADA. D’altra banda, aquest fet té una 
petita contrapartida, doncs cada faceplate 
significa un client nou per a l’aplicació de 
comunicació amb el PLC, multicell. 

Els diferents tipus de faceplates del SCADA i la 
seva descripció es troben a l’Annex C. 

 

8.5.10. Visualització del Taller (Sinòptics) 

En aquest apartat es mostren els principals sinòptics del SCADA, que permeten la 
visualització i el control de l’estat del taller. La resta de sinòptics es mostren a l’Annex C. 

 
8.5.10.1. Accés 

 

 

El menú sinòptics (Fig. 8-29) dóna accés a tots els 
sinòptics [29] del taller ordenats per zones i importància. 
Cal recordar, que també es pot accedir als sinòptics 
generals de cada zona mitjançant els botons de la barra 
principal. A més, tots els sinòptics tenen una barra de 
navegació (Fig. 8-30) que permet desplaçar-se pels 
sinòptics d’una mateixa zona amb molta rapidesa. 

 

Fig. 8-28 Exemple faceplate. 

Fig. 8-29 Menú Sinòptics. 
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8.5.10.2. Elements Comuns 

En aquesta secció es presenten alguns elements que es repeteixen en alguns sinòptics.  

La barra de navegació (Fig. 8-30) es troba a la part superior de tots els sinòptics; la seva 
funció és mostrar el títol del sinòptic que s’està visualitzant i proporcionar un accés ràpid a la 
resta de sinòptics de la mateixa zona. 

 

 

La botonera Manual/Auto (Fig. 8-31) es troba als 
sinòptics generals de cada sistema i en permet canviar el 
mode de funcionament. A la vegada, informa de l’estat 
del sistema (si es troba en mode manual o automàtic) i 
de l’estat de les condicions inicials que condicionen les 
possibilitats d’un canvi de mode. 

 

Fig. 8-31 Botonera 
Manual/Auto

 

 

 

El selector manual d’elements (Fig. 8-32) permet 
modificar la funcionalitat de les botoneres físiques 
que es troben al lloc de control principal. Existeix 
una botonera per sistema, i si es requereixen per 
realitzar alguna acció cal configurar-los amb els 
selectors corresponents. 

Aquesta configuració fa  més flexible els elements 
físics del taller. A més, com que aquestes 
botoneres no s’han d’utilitzar més que en ocasions 
especials, manteniment o resolució d’incidències, 
no es s’alenteix el funcionament normal del taller.

Fig. 8-30 Barra de navegació dels sinòptics. 

Fig. 8-32 Selector Manual d’Elements. 
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8.5.10.3. Visualització del Sistema Càrrega 

Al sinòptic general del sistema càrrega (Fig. 8-33) es mostra l’estat general de tot el sistema 
càrrega: la zona d’entrada, composta pel retenidor, la taula d’entrada  i la taula basculant, i el 
conjunt de la pinça, l’embut i la mànega. Pel que fa a la pinça, destacar que se’n visualitza en 
tot moment la posició real, que es coneix a través dels codificadors. A més, es mostren 
alguns elements comuns (veure capítol 8.5.10.2) i alguns elements particulars d’aquest 
sinòptic com és el cas de: 

• Polsador de validació de final del mode semiautomàtic: El mode semiautomàtic 
és un mode especial de funcionament d’aquest sistema que s’activa per petició de 
l’operador o per algun error en l’estació de càrrega del sistema carros, com per 
exemple, que el caset no estigui ben centrat al carro. 

• Comptadors de campanya: Mostren informació de la campanya de càrrega actual, 
com el número d’elèctrodes programats, els que han entrat al sistema o el número de 
dosificacions dutes a terme a l’estació de fons i càrrega. 

• Llistat dels finals de carrera d’alguns elements: Es mostren separats dels 
elements als que pertanyen per facilitar la visualització general del sinòptic. Són 
importants perquè permeten la visualització directe de les senyals procedents del 
taller i poden ajudar a la identificació d’algun problema  

 

Fig. 8-33 Sinòptic general del sistema càrrega. 
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Al sinòptic de la taula d’entrada (Fig. 8-34) es mostra detalladament la situació de la zona 
d’entrada mitjançant una representació gràfica i la visualització de les dades dels elèctrodes 
que s’hi troben. En cas de detectar una incongruència entre les dades reals i les del sinòptic 
es llença una alarma i cal que un operador les modifiqui per restablir-ne la veracitat. 
L’operador també pot llençar aquest procés per iniciativa pròpia activant el botó de Petició de 
Modificació. Les accions que permeten manipular les dades són les següents: 

• Moure: Intercanvia les dades dels elèctrodes de les dues posicions que es 
seleccionin. 

• Inserir: Insereix un nou elèctrode a la posició que es seleccioni. 

• Eliminar: Elimina l’elèctrode que es seleccioni.  

 

 

 

 

Fig. 8-34 Sinòptic de detall de la taula d’entrada del sistema càrrega. 
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Des del sinòptic de serveis de càrrega (Fig. 8-35) es poden arrancar i parar els serveis 
necessaris per al funcionament dels elements del sistema mitjançant una sèrie de polsadors 
Marxa / Paro. A més, també es mostren algunes dades de diagnòstic de cada element. Part 
de les condicions requerides per passar el sistema càrrega a mode automàtic és que tots 
aquests serveis estiguin actius. 

• Central Hidràulica Taula Basculant: La taula basculant és de funcionament 
hidràulic i per tant, necessita l’accionament d’aquesta bomba per poder treballar. 

• Central Hidràulica Pinça: Permet el funcionament correcte de les garres de la pinça. 

• Central Hidràulica Principal Sistema Descàrrega: L’esmorteïdor de l’estació de 
càrrega  es va afegir en les fases finals del projecte. Com que la central hidràulica del 
sistema càrrega no estava dimensionada per suportar-lo, es va decidir connectar-lo a 
la del sistema descàrrega.  

• Variador Translació Carro: Cal alimentar-lo per poder efectuar els moviments 
horitzontals de la pinça.  

 

 

 

Fig. 8-35 Sinòptic de detall dels serveis del sistema càrrega. 
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8.5.10.4. Visualització del Sistema Descàrrega 

El sinòptic general del sistema descàrrega (Fig. 8-36) mostra l’estat general de tot el sistema 
descàrrega, des de l’entrada de casets a través de T4 a l’interior de la cabina, el voltejador, la 
taula d’extracció i volteig a la màquina de rascat. També cal destacar del polsador per avortar 
el cicle de volteig en cas de succeir alguna incidència.  

 

 

Fig. 8-36 Sinòptic general del sistema descàrrega. 
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Des del sinòptic de serveis del sistema descàrrega (Fig. 8-37) s’arrenquen els serveis 
necessaris per al correcte funcionament dels elements del sistema: 

• Central Hidràulica Principal: Dona força a la màquina de volteig així com a la taula 
mòbil  d’extracció d’elèctrode. 

• Central Hidràulica Transbordador 4: Permet que el transbordador 4 sigui capaç 
d’aixecar el caset a l’altura necessària per a que la màquina de volteig pugui agafar-
lo. 

• Alimentador Variador Transbordador 4:  Cal alimentar-lo per poder realitzar els 
moviments d’entrada i sortida a  la cabina des del sistema carros.  

 

 

 

Fig. 8-37 Sinòptic de serveis del sistema descàrrega. 
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8.5.10.5. Visualització del Sistema Carros 

El sinòptic general del sistema carros (Fig. 8-38) mostra l’estat de les estacions de procés i 
dóna accés al diàleg de detall d’estació (Fig. 8-39) per a cadascuna d’elles, on es mostra 
informació detallada de l’estació i es permet modificar-la en cas que el PLC ho requereixi . 
També existeixen alguns polsadors especials:  

• Editar caset: Permet editar les dades del caset que es troba a l’estació d’espera del 
T4. 

• Pet. Man. Medir Caset: Petició per efectuar una mesura amb les cortines de llum. 

• Cortina: Mostra l’última mesura efectuada per la cortina de llum. 

 

 

 

Fig. 8-38 Sinòptic general del sistema carros. 
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Al sinòptic de la zona de serveis (Fig. 8-40) es mostra informació similar a la del general per 
a aquesta zona. A més, hi ha alguns polsadors que permeten accions específiques: 

• Marxa, Paro i Moure Carro: Permeten forçar la introducció a la zona de serveis del 
carro que es troba a l’estació d’espera del transbordador 2. 

• Iniciar Test: Permet realitzar un test d’escriptura i lectura del tag inductiu del carro 
que es troba a l’estació de serveis. Està pensat per a tasques de manteniment 

 

Fig. 8-39 Diàleg de detall d’estació.

Fig. 8-40 Sinòptic general de la zona de serveis del sistema carros. 
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8.5.10.6. Visualització del Sistema Torre 

El sinòptic general del sistema torre (Fig. 8-41) mostra un l’estat general de tot elements del 
sistema. A més, hi trobem un polsador Marxa / Paro que permet arrencar o parar el servei i 
un conjunt d’indicadors que mostren si el sistema està en marxa, parat o bé arrencant.  

 

  

Fig. 8-41 Sinòptic general del sistema torre. 
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8.5.10.7. Visualització del Sistema Sitja de Fins 

El sinòptic de transport de fins (Fig. 8-42) mostra un detall del sistema dedicat a transportar 
el gra obsolet cap a la sitja de fins. Hi ha alguns polsadors que permeten diferents accions: 

Polsador Marxa / Paro: Permet arrancar individualment el transport independentment de 
l’estat del Sistema Torre. 

Polsador Marxa / Paro Filtre: Permet arrencar individualment el conjunt d’elements del filtre 
independentment de l’estat del Sistema Torre 

Polsador de Marxa / Paro MDE: Permet arrencar individualment el servei de neteja del filtre 
de fins si el sistema Torre està en manual. 

 

 

 

 

Fig. 8-42 Sinòptic del transport de fins. 
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8.5.10.8. Visualització del Sistema Grua 

A la part superior dreta del sinòptic general del sistema grua (Fig. 8-43) es pot observar si 
algun dels moviments del pont grua està bloquejat i a quina velocitat funcionen. A la part 
esquerra, la posició actual del pont grua (rodona verda) i la localització dels casets. I a la part 
inferior es visualitza informació de les estacions de la línia L1 del sistema carros i altres 
variables del sistema grua. 

 

 

Fig. 8-43 Sinòptic general del sistema grua. 



Automatització del Taller de Primera Cocció d’una fàbrica d’elèctrodes de grafit. Pág. 79 

 

Des del sinòptic de serveis (Fig. 8-44) es pot manipular la central hidràulica, que permet el 
moviment vertical de la grua, i les alimentacions dels diferents variadors, que permeten la 
resta de moviments. A mes, s’afegeixen diferents informacions addicionals del sistema. 

 

 

 

 

Fig. 8-44 Sinòptic de serveis del sistema grua. 
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9. Millores 

Aquest capítol pretén apuntar diferents millores que es poden dur a terme al Taller de 
Primera Cocció. 

9.1. Gestió de les dades de producció 

Com s’ha comentat a la secció 7.2, les dades de producció del Taller de Primera Cocció 
s’exporten automàticament a l’ERP de l’empresa, que concentra totes les dades de la 
fàbrica. El flux de dades, però, és unidireccional i, per tant, no es pot planificar la producció 
des de l’ERP i fer arribar les dades als diferents tallers. Una millora desitjable, doncs, és 
permetre aquest flux de dades bidireccional mitjançant una modificació de l’ERP, que, de fet, 
és l’únic lloc on podem trobar totes les dades generades durant tot el procés de fabricació. 

D’altra banda, pot resultar útil que les aplicacions del taller siguin capaces de generar 
informes de les dades en uns formats més intuïtius que els actuals. Aquestes són algunes 
propostes: 

• Graficar els resultats del test de resistivitat d’una solera mitjançant un codi de colors 
que permeti identificar fàcilment les zones de major i menor resultat. 

• Amb els gràfics de l’apartat anterior es pot generar una pel·lícula que presenti 
l’evolució de les zones amb major i menor resistivitat al llarg del temps. Podent-ne 
així identificar les causes amb altres variables com la temperatura o els resultats 
d’altres tallers. 

9.2. Pont Grua 

Com s’ha comentat a la secció 6.3.1, està previst estudiar la viabilitat de l’automatització del 
pont grua mitjançant l’anàlisi dels moviments dels casets durant el procés de cocció. En cas 
que aquests fossin prou petits, es passaria a una fase de proves on es s’avaluaria quin grau 
d’automatització es pot assolir així com els avantatges associats.  

L’objectiu principal de l’automatització del pont grua és eliminar la necessitat de tenir-hi un 
operari permanentment. Les expectatives, però, no són molt positives, ja que el més 
provable és que l’automatització del pont grua permeti augmentar la velocitat de procés però 
requereixi la validació de cada moviment per part d’un operari. 
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9.3. Reciclatge gra obsolet 

Una de les diferències entre el taller vell i el nou és la utilització d’un tipus nou de gra per 
recobrir els elèctrodes dins els casets. Aquest fet presenta un avantatge i un inconvenient. El 
nou tipus de gra resulta més barat, però no té cap utilitat un cop ha quedat obsolet. El tipus 
de gra del taller antic, en canvi, pot ser reutilitzat per altres indústries un cop ha quedat 
obsolet.  

Així, tot i que el nou tipus de gra no és contaminant i per tant no presenta cap problema 
mediambiental, sí que suposa un problema logístic haver de desfer-se’n. Per tant, resultaria 
interessant trobar una aplicació al gra que ja no serveix per a recobrir els elèctrodes dins els 
casets. 
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10. Estudi Econòmic 

En aquest capítol es realitza un estudi econòmic del desenvolupament i execució del 
projecte. Inicialment s’ofereixen dades del projecte acadèmic, és a dir, del desenvolupament 
del SCADA, el material necessari per dur-lo a terme, els costos corresponents a la posta en 
marxa i a la redacció d’aquesta memòria. Més endavant, s’engloben aquestes dades dins del 
cost total del projecte d’automatització del Taller de Primera Cocció. 

Pel que fa als costos de recursos humans es tenen les següents dades: 

 

Tasca Hores €/Hora € 
Anàlisi software 200 30 6.000 € 
Desenvolupament software 550 25 13.750 € 
      
Documentació Usuari 40 20 800 € 
     
Posta en marxa 50 20 1250 € 
      
Redacció Memòria 100 15 2.000 € 
940 767  23.800 € 

Pel que fa al cost de materials es té: 

 
Descripció Unitats Cost Unitari Cost Total 

Hardware 
PC amb monitor TFT 17" 4 1.100 € 4.400 €
Impressora 1 240 € 240 €
Amortització del PC per al desenvolupament 1 300 € 300 €

Software 
QNX 6.3 STANDARD RUNTIME PLATFORM 4 210 € 840 €
MySQL Pro -  Base de Dades 2 500 € 1.000 €
Amortització QNX 6.3 Development Bundle 1 500 € 500 €

       6.780,00 € 

  

Fig. 10-1 Taula de costos de recursos humans. 

Fig. 10-2 Taula de costos de materials. 
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Així, el cost total d’aquest projecte resulta ser de 21.320 €. 

 

Pel que fa al cost de tot el projecte d’automatització del Taller de Primera Cocció es pot 
desglossar en les categories que es mostren a la Fig. 10-3. 

 

Concepte Cost
Material Automatització 68.000 €
   
Viatges i Dietes 28.000 €
Posta en Marxa 37.000 €
   
Especificacions 36.000 €
Anàlisi 20.000 €
Desenvolupament 80.000 €
Total 269.000 €

Per tant veiem, que el cost del SCADA representa un percentatge força discret del cost total 
del projecte d’automatització. Aquest fet es deu principalment a un cost en material molt més 
reduït i a un temps de desenvolupament una mica més petit. Tot i això, el valor afegit que 
aporta el SCADA és força gran, ja que tot i que el control el duu a terme el PLC, les 
empreses valoren molt tenir un SCADA robust i flexible que estalviï feina als operaris i 
responsables de manteniment. 

 

 

 

Fig. 10-3 Taula de costos generals 
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11. Estudi Mediambiental 

El projecte de construcció d’un taller nou conté molts ítems de caire mediambiental com 
poden ser el consum energètic, la generació de residus durant el procés, el soroll, etc. Tots 
ells, però, queden fora de l’àmbit d’aquest projecte donat que aquest es centra en el control i 
automatització del taller, deixant de banda el seu disseny i construcció. 

Així, pel que fa el control i automatització del taller, es poden destacar els següents aspectes 
mediambientals, la majoria relacionats amb el consum d’energia: 

• El taller conté moltes màquines que consumeixen energia elèctrica, ja sigui 
directament o a través d’una central hidràulica. L’automatització del taller assegura 
que els elements només estan en marxa quan són necessaris, minimitzant així el 
consum energètic i també la contaminació acústica, que en aquest cas afecta 
principalment als operaris. 

• La gestió de les alarmes del taller permet identificar ràpidament funcionaments 
incorrectes que poden fer augmentar el consum si no es solucionen. 

• La gestió de la traçabilitat al taller aporta més control de qualitat sobre el producte. 
Això permet que elèctrodes defectuosos es retirin el més ràpid possible del procés 
productiu alhora que, a mig termini, se n’assegura una disminució. Així, s’assoleix 
una disminució del consum energètic per unitat de producte finalitzat, ja que es 
deixarà de malgastar energia amb elèctrodes que no es poden vendre. 
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Conclusions 

L’automatització realitzada al Taller de Primera Cocció presenta forces avantatges respecte 
la manera de funcionar del taller antic. S’ha aconseguit una major velocitat de producció 
utilitzant menys recursos i amb un control de qualitat que incorpora la traçabilitat a nivell 
d’elèctrode. 

El sistema SCADA, conjuntament amb el PLC, permet a l’operador i al personal de producció 
disposar d’un ampli ventall d’informació de tot el que succeeix al taller i actuar en 
conseqüència: 

• Es pot visualitzar l’estat general del taller així com tots els elements que en formen 
part amb detall en tot moment possibilitant-ne el control sense haver de ser 
físicament al taller més que en moments específics. 

• Permet llançar campanyes de cocció per fer treballar el taller segons el pla de 
producció establert a la fàbrica. 

• Permet analitzar els resultats de la producció del taller: quantitats, tipologia i qualitat 
dels elèctrodes. 

• La implantació de la traçabilitat proporciona informació desconeguda fins ara (relació 
entre posició de cocció i resistivitat) i és un primer pas per implantar-la a tota la 
fàbrica. Quan això succeeixi serà possible identificar totes les variables que afecten el 
resultat final. 

 

En resum, el projecte d’automatització del Taller de Primera Cocció ha aportat clarament un 
valor afegit a la construcció del nou taller i s’han assolit els objectius plantejats inicialment. 

 

 

. 
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