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Resum 

Es presenta un projecte consistent en modernitzar el sistema de control d’una línia de 

producció d’una empresa dedicada a la fabricació de peces de fosa.  

La línia es va instal·lar en la foneria l’any 1992. L’autòmat que es va implantar en aquell 

moment continua sent el que governa la major part de la màquina actualment. Posteriorment 

es van afegir estacions en la línia, cadascuna amb el seu propi autòmat i intercanviant 

senyals amb l’autòmat principal per mitjà de cablejat. Per tant, el resultat d’aquest procés és 

un sistema de control basat en un autòmat principal obsolet i amb certes parts de la màquina 

controlades per altres autòmats de diferents famílies i fabricants.  

El fet de que el sistema de control sigui antic representa un perjudici econòmic per a 

l’empresa, degut a la freqüència de les avaries dels seus components, i  a que els recanvis 

són difícils d’aconseguir. Addicionalment, l’empresa planifica realitzar ampliacions i millores 

en la línia i les limitacions de l’antic sistema de control dificulten la implementació d’aquestes 

modificacions. 

En el present projecte es pretén migrar aquest sistema de control (autòmats i panell 

d’operador) cap a un nou sistema modern, capaç d’assumir el control de la màquina de 

manera equivalent a l’actual, però oferint totes les prestacions que incorporen els nous 

equips. 

En una primera part es fa un estudi de les estacions que conformen la línia i de les principals 

maniobres que aquestes realitzen. També s’estudia el sistema de control existent, descrivint 

les característiques dels components que el conformen i determinant la funció de cadascun 

d’ells.  Més endavant es passa a analitzar els diferents programes de control dels autòmats i 

les interfícies home-màquina. Es mostra l’estructura d’aquests programes i s’identifica la 

lògica de control de les parts de la línia que s’han descrit anteriorment.  

A partir d’aquesta anàlisi, s’elabora una part de disseny, on es seleccionen els nous equips i 

components i es descriu com es realitza la seva integració per formar el nou sistema de 

control. En aquesta part es detalla com s’elabora el nou programa de control. 

El resultat final és un nou sistema de control per a la línia que respecta les especificacions i 

pautes de disseny que imposa l’empresa i que integra la maniobra de totes les parts de la 

línia en un sòl autòmat. Addicionalment, el disseny és fàcilment implementable en la línia, ja 

que es conserva la major part del cablejat actual. Això permet dur a terme la posada en 

servei del nou sistema durant els pocs dies de parada productiva que té la línia. 
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1. Glossari 

CPU: (Control Processing Unit) Referit a autòmats programables modulars, es tracta del 

mòdul que conté el processador i que interpreta el programa de control. 

HMI: (Human-Machine Interface) Equip que permet la interacció de l’operari amb la màquina. 

IP (Adreça): Número que representa l’adreça lògica d’un equip connectat en xarxa i que 

utilitza el protocol de comunicacions anomenat “Protocol IP”. 

IP (Components): (International Protection marking) Grau de protecció d’un aparell elèctric o 

electrònic contra l’accés d’agents externs tals com cóssos sòlids o aigua al seu interior. Fa 

referència a la norma IEC 60529. 

RAM:  (Read Access Memory) Tipus de memòria informàtica en la qual es pot accedir a 

qualsevol posició amb el mateix temps d’espera. S’utilitza com a memòria de treball en 

ordinadors i autòmats. 

RoHS: (Restriction of Hazardous Substances) Directiva europea 2002/95/CE que restringeix 

certes substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. 

SCADA:  (Supervisory Control And Data Acquisition) Software que dóna accés a dades 

remotes d’un procés i que permet el control d’aquest utilitzant eines de comunicació. 

Switch: Dispositiu electrònic encarregat d’interconnectar diferents segments dins d’una 

xarxa local LAN. 

Teach-in: Procediment per mitjà del qual es programa un sistema de medició o un sensor en 

el qual se li indica generalment per mitjà d’un botó o senyal digital que les condicions de 

mesura actuals són les que el sensor ha de detectar durant el mode de funcionament. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

El projecte neix de la necessitat de la indústria d’actualitzar de forma contínua la seva 

maquinària i les seves instal·lacions.  

Encara que els equipaments es trobin funcionant sense problemes governats per sistemes 

de control obsolets, és important implementar projectes d’aquest tipus en les instal·lacions 

que es preveu que siguin claus per a la producció en el futur. 

En aquest cas, la part principal de la línia de control està controlada per un autòmat Siemens 

S5-135 de l’any 1992. Aquesta família d’autòmats es troba descatalogada per part del 

fabricant des de l’any 2003. 

Tal i com es mostra en el gràfic de la Fig. 2.1, en el mes de gener de l’any 2015 es va acabar 

el termini de deu anys que el fabricant dóna per poder aconseguir recanvis.  

Això significa que a partir d’aquest punt, ja no està garantit el subministrament de peces de 

recanvi, i en el cas de que estiguin disponibles, el preu d’aquestes passa a ser molt més 

elevat. 

 

Fig. 2.1Procés de discontinuació dels autòmats S5 de Siemens 
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En aquest sentit, la producció de les peces que fabrica la línia es troba en risc atès que una 

avaria de qualsevol component que ja no sigui subministrable pot desembocar en parades 

productives llargues i en costos grans per l’empresa. 

Això motiva departaments com el de manteniment, a promoure la creació de projectes de 

migració per tal d’evitar problemes d’aquest tipus. 

Addicionalment, la indústria ha experimentat molts canvis en les últimes dècades, i és 

necessari modernitzar les instal·lacions per tal de seguir les tendències de digitalització, 

flexibilitat de producció i comunicació entre equips que apareixen en el nou concepte 

d’indústria 4.0. 

2.2. Motivació 

Per a un enginyer programador i integrador de sistemes, aquest és un projecte atractiu 

perquè significa posar en pràctica a la vegada dues facetes de la programació:  

- Coneixement de sistemes antics adquirit durant l’experiència professional de 

diagnòstic d’avaries i modificacions de programes. 

- Disseny de sistemes de control moderns aplicant els productes i les tècniques 

d’automatització actuals. 

2.3. Requeriments previs 

Per la realització del projecte  són necessaris coneixements generals en l’àmbit de 

l’automatització industrial, així com experiència en l’anàlisi de programes d’autòmats. 

Concretament cal tenir un coneixement tècnic profund de les gammes d’autòmats S5 i S7 

Siemens. 

Per altra banda, per analitzar els programes actuals i per crear els nous cal disposar de 

llicències de diversos softwares de programació de Siemens i d’Intellution. Més endavant en 

el projecte es concretarà exactament quines són necessàries. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Una de les línies de producció de la foneria està governada per un sistema de control 

integrat per equips de diversos fabricants i format, en la seva major part, per components 

obsolets. Aquest fet representa una sèrie de riscos, inconvenients i limitacions per a 

l’empresa. 

En aquest projecte es planteja la migració d’aquest sistema de control cap a un nou sistema, 

per tal de resoldre aquests problemes derivats de l’antiguitat del sistema i per poder aprofitar 

els avenços tecnològics que ofereixen els equips actuals i que permeten millorar l’eficiència 

de la producció. 

Aquesta migració consistirà en retirar els components que conformen el sistema de control 

actual, i substituir-los per un nou sistema dissenyat i programat específicament per a la línia. 

Tot això es realitzarà aprofitant gairebé tota la infraestructura tecnològica ja existent en la 

màquina. 

El disseny del sistema de control que es realitzarà, no tan sols ha de ser adequat per a 

l’aplicació, sinó que també ha de respectar les especificacions que l’empresa defineix i, a 

més, ha de poder ser implementable en la màquina tenint en compte les limitacions 

temporals i pràctiques existents degudes a que no es pot interrompre la producció.  

3.2. Abast del projecte 

En primer lloc es realitza una part d’anàlisi general on s’estudien els diferents elements de la 

línia i es descriuen les seves maniobres principals. També es realitza un anàlisi del sistema 

de control actual detallant els seus components i les funcions de cadascun d’ells. 

Aquests estudis són necessaris ja que permeten recopilar la informació útil per realitzar 

posteriorment la segona part del projecte corresponent al disseny del nou sistema de control. 

Aquest disseny inclourà tant la part d’elecció i integració dels elements hardware, com la 

creació dels nous programes de control. 

En l’àmbit d’aquest projecte no es preveuen modificacions en funcionament de la línia, sinó 

que el funcionament després de la migració serà equivalent a l’actual. 
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4. Descripció dels elements de la línia 

Originalment, quan es va instal·lar aquesta línia en la foneria l’any 1992, només es va 

instal·lar la línia d’emmotllament pròpiament dita, però amb el pas dels anys, es van haver de 

posar diversos afegits en el disseny original de la línia per tal d’adaptar-la als requeriments 

de les noves peces que es volien començar a produir. 

Les característiques metal·lúrgiques que havien de tenir aquestes noves peces feien 

necessària la presència d’un additiu granulat en el motlle abans de fer la colada. Per posar 

aquest additiu, calia o be posar un operari dedicat a aquesta tasca, o bé afegir un sistema de 

dosificació d’aquest additiu en la línia. És per aquest motiu que l’any 2008 es va decidir 

instal·lar una estació que realitzés aquesta tasca. 

Més endavant, com que la presència d’aquest additiu és crítica per a la qualitat del producte, 

es va decidir posar un sistema de verificació a continuació de la dosificació que fos capaç de 

comprovar que no hi havia hagut cap incidència en el procés de dosificació, i que el motlle 

contenia la quantitat especificada d’additiu.  

 

 

Fig. 4.1 Vista general de la línia 
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Tot i que aquestes parts s’han anat integrant formant la línia tal i com és actualment (Fig. 

4.1), en aquest projecte s’analitzaran separadament pel fet de que els sistemes de control 

són independents. 

4.1. Descripció de les estacions de la línia d’emmo tllament 

La línia d’emmotllament està composta de diverses estacions que s’encarreguen dels 

diferents processos necessaris per crear les peces de ferro colat. 

En diagrama de la Fig. 4.2 es pot veure la disposició de les diferents estacions de la 

màquina. 

 

 

Fig. 4.2 Diagrama en planta de les estacions de la línia 

1. Separació de caixes 2. Emmotlladora 3. Voltejadora 4. Línia de col·locació de noios 

5. Tancadora 6. Línia de colada 7. Carro de desplaçament 8. Línia de refredament en fred 

9. Retorn de carros 10. Desencaixadora 11. Cintes de refredament fora de caixa 

12. Transferència de motlles 13. Trencament de motlles 14. Retorn de caixes 15. Canvi de 

matriu 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 12 

13 

14 

15 
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A continuació es descriuen en detall les parts més significatives de la línia. 

4.1.1. Emmotlladora 

L’emmotlladora és l’estació encarregada de crear els motlles d’arena. 

Aquests motlles d’arena estan formats per dues meitats, la inferior i la superior (Fig. 4.3). 

L’emmotlladora fabrica alternativament una part superior i una part inferior i les introdueix en 

la línia una a continuació de l’altra. 

 

 

Més endavant, en una altre estació de la màquina, aquestes dues meitats es munten una a 

sobre de l’altra. Degut al funcionament de l’estació que les munta, l’emmotlladora sempre 

fabrica en primer lloc la part superior i a continuació la part inferior. 

Cadascuna d’aquestes meitats del motlle es crea utilitzant unes caixes sense fons com a 

recipient. Aquestes caixes provenen de fer un circuit tancat per la línia i les subministra a 

l’emmotlladora l’estació separadora de caixes (part nº1 de la Fig. 4.2). 

L’emmotlladora consta d’un dispositiu de vaivé amb dues posicions actuat per cilindres 

hidràulics. En els extrems d’aquest dispositiu de vaivé hi ha les matrius inferior i superior 

respectivament. En funció de si l’emmotlladora ha de fabricar una part superior o inferior 

aquest dispositiu gira i situa la matriu adequada en posició dins de la màquina. En la Fig. 4.4 

es pot veure un diagrama del funcionament d’aquest dispositiu. 

Fig. 4.3 Motlles superiors i inferiors situats consecutivament en la línia 
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Una vegada hi ha la caixa dins de l’emmotlladora, el dispositiu de vaivé situa la matriu de la 

part superior del motlle dins de la màquina i uns cilindres actuadors hidràulics encaixen 

aquesta matriu en el fons de la caixa. D’aquesta manera es crea un recipient per l’arena del 

motlle. 

En aquest moment s’obren unes comportes que deixen caure arena sobre de la matriu 

omplint completament la caixa. Posteriorment un cilindre hidràulic eleva tot el conjunt i pre-

compacta l’arena. 

En aquest moment s’obre una vàlvula d’alta velocitat que deixa passar aire comprimit des 

d’una campana que hi ha a la part superior de la mà quina cap a l’interior de la caixa. Aquest 

alliberament instantani d’aire produeix una ona de pressió que empeny els grans d’arena 

contra la matriu. La brusca desacceleració d’aquests grans d’arena provoca la seva 

compactació. Aquest procediment per fer el motlle s’anomena emmotllament per impacte 

d’aire comprimit [1]. 

Una vegada s’ha compactat l’arena, el cilindre elevador baixa. Aquest moviment separa la 

matriu de la caixa. 

En aquest punt, la meitat superior del motlle ja està creada. Unes pinces i un transfer 

s’encarreguen de portar-la cap a la voltejadora. 

Posteriorment el vaivé gira 180º, extraient la matriu superior de la màquina i introduint la 

inferior en el seu lloc.  

Fig. 4.4 Funcionament del dispositiu de vaivé 
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El procediment de compactació es repeteix idènticament per a la part inferior. 

En la Fig. 4.5 es pot veure la disposició dels elements de l’estació. 

 

 

L’arena que utilitza l’emmotlladora prové d’una altra instal·lació de la fàbrica anomenada 

areneria. Des d’aquesta instal·lació es distribueix l’arena mitjançant cintes transportadores 

cap a totes les línies de la fàbrica.  

4.1.2. Voltejadora 

Com que l’estació emmotlladora fabrica els motlles amb la matriu en la part inferior de la 

caixa, els motlles surten del revés, és a dir, amb el negatiu de la peça mirant cap a baix. 

Aquesta estació s’encarrega de donar la volta a les caixes per tal de que passin a la línia 

d’inserció de noios mirant cap amunt. 

Fig. 4.5 Elements de l’emmotlladora: 

1. Dispositiu de vaivé 2. Campana d’aire comprimit 3. Entrada d’arena 

1 

2 

3 
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Aquest gir es fa mitjançant unes ganivetes que s’encaixen en unes ranures dels laterals de 

les caixes. Un actuador de gir hidràulic fa girar les ganivetes 180º i col·loca les caixes 

voltejades en la línia de col·locació de noios. 

4.1.3. Línia de col·locació de noios 

La línia de col·locació de noios és una fila de vuit caixes (vuit posicions), una a continuació 

de l’altre. Cada vegada que arriba una caixa a la voltejadora, un cilindre hidràulic fa avançar 

aquesta línia una posició per tal de fer lloc per la següent caixa. 

En la segona posició d’aquesta línia, hi ha el trepant de perforació de l’abeurador. Si la caixa 

que hi ha a sobre en aquesta posició correspon a una meitat superior, aquest trepant 

emergeix des de sota i fa un forat en l’arena. En el cas de que hi hagi una meitat inferior, 

aquest trepant no actua. 

Més endavant, quan el motlle estigui ja muntat, aquest forat quedarà en la part de sobre i 

permetrà abocar el ferro colat.  

Aquest trepant va muntat sobre un mecanisme de posicionament, capaç de col·locar-lo en 

nou posicions fixes diferents. En funció del disseny dels motlles, el forat s’ha de fer en un lloc 

o en un altre. L’operari de la màquina pot seleccionar en quina d’aquestes posicions fer el 

forat. 

En aquesta mateixa segona posició, però per la part superior de la caixa, hi ha un bufador 

neumàtic. Quan arriba una caixa, un cilindre neumàtic baixa i acosta el bufador a la part 

superior del motlle. Una vegada a baix, el bufador s’activa i expulsa aire comprimit. Això es fa 

per eliminar possibles restes d’arena despresa que sovint queden acumulades en les 

cavitats del motlle i poden perjudicar la qualitat de la peça. 

Més endavant, en les altres posicions de la línia, i en funció de si la peça a produir ho 

requereix, hi ha dos operaris que col·loquen noios en les meitats inferiors del motlles.  

Els noios són unes peces que s’introdueixen en el motlle quan la peça ha de tenir cavitats. 

Solen estar fets d’arena silícia, resines i altres aglomerants. Això permet que es puguin 

destruir una vegada s’ha solidificat el ferro colat [2]. 
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4.1.4. Tancadora 

La tancadora és l’estació encarregada de muntar la caixa que conté la part superior del  

motlle sobre la caixa que conté la part inferior. 

La línia de noios avança una posició i entra una caixa que conté una part superior a la 

tancadora. Unes pinces hidràuliques agafen la caixa per les ranures laterals i l’eleven al 

mateix temps que la fan girar 180º de la mateixa manera que ho feia la voltejadora. 

A continuació, i mantenint aquesta caixa elevada, entra una caixa amb una part inferior en la 

tancadora quedant-se just a sota de l’altre. 

En aquest moment la tancadora baixa les pinces deixant una caixa sobre l’altre. D’aquesta 

manera el motlle queda tancat, i amb el forat de l’abeurador a sobre. 

Aquest funcionament es pot veure gràficament en la Fig. 4.6. 

 

 

 

4.1.5. Línia de colada 

Els motlles tancats que surten de la tancadora van a parar a la línia de colada. 

La colada es fa per mitjà d’un cullerot de grans dimensions. Aquest cullerot va muntat sobre 

una vagoneta que es mou a través d’una via paral·lela a la línia de colada. Una vegada s’ha 

Fig. 4.6 Funcionament de la tancadora 
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situat en el punt exacte, s’inclina el cullerot abocant el ferro colat dins del motlle a través de 

l’abeurador. 

L’operari encarregat de dur a terme aquesta tasca controla els moviments del cullerot per 

mitjà d’una botonera. 

Una vegada s’ha esgotat el ferro, un altre operari agafa el cullerot mitjançant un carretó 

elevador i se l’endú cap al forn, on el torna a omplir. 

4.1.6. Carro de desplaçament i línia de refredament  en caixa 

La  línia de colada té disset posicions. Una vegada el motlle arriba a l’última posició, el carro 

de desplaçament el mou transversalment cap a la línia de refredament en caixa. Tal com es 

pot veure en la Fig. 4.2, aquesta línia va en sentit contrari a la línia de colada, és a dir, cada 

vegada que la línia avança una posició, les caixes es mouen en direcció cap a 

l’emmotlladora. 

El motiu de que la línia de colada sigui tant llarga és perquè una vegada plens, els motlles 

s’han de refredar abans d’arribar a l’estació següent. D’aquesta manera, suposant que el 

motlle s’hagi omplert per exemple en la posició quatre de la línia de colada, encara haurà de 

recórrer les tretze posicions restants de la línia de colada més les vint-i-una de la línia de 

refredament. Per tant la caixa arribaria a la desencaixadora trenta quatre cicles de màquina 

més tard d’haver fet la colada, donant així temps suficient per refredar-se sense parar la 

producció de la màquina. 

4.1.7. Desencaixadora i cintes de refredament fora de caixa 

En aquesta estació, els motlles d’arena es separen de les caixes. Aquesta operació es fa 

subjectant les caixes, mentre una plataforma que s’eleva des de sota aixeca el motlle d’arena 

deixant les caixes buides a sota. 

Un transfer que es mou a un nivell superior s’emporta el motlle i el deixa encarat a una de les 

dues cintes de refredament fora de caixa que té la línia (nº 11 en la Fig. 4.2). 

L’operari pot escollir si vol que els motlles vagin a la cinta 1, a la cinta 2 o que vagin alternant 

mitjançant un selector de tres posicions que té en un del panells de comandament. 

Una vegada el motlle està davant de la posició que li toca, un cilindre hidràulic que està 

muntat en el mateix transfer empeny el motlle i la cinta se l’emporta. 
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Aquestes cintes van a una velocitat prou lenta per deixar temps perquè la peça es refredi 

suficientment abans d’arribar a l’estació de trencament del motlle. 

4.1.8. Trencament del motlle 

Quan els motlles arriben al final de les cintes de refredament “fora de caixa” cauen sobre una 

superfície que vibra. Aquesta vibració trenca el motlle i ajuda a despendre l’arena de la peça. 

Aquesta és la part final de la línia pel que fa a les peces. Uns operaris situats en aquesta part 

de la línia les recullen i les emmagatzemen per portar-les posteriorment a d’altres processos. 

4.1.9. Retorn i separació de caixes buides 

Les caixes buides surten de la desencaixadora i van cap a un camí de corrons. Des d’aquí 

entren a l’estació de separació de caixes. 

Quan arriben, les caixes encara estan una sobre de l’altra. La funció d’aquesta estació és la 

de tornar a separar-les i entregar-les a l’emmotlladora perquè aquesta torni a crear una part 

de dalt i una part de baix i, d’aquesta manera, tancar el circuit. 

Per fer-ho, el conjunt de les dues caixes entra en un elevador que les aixeca fins que la caixa 

de sobre arriba al nivell d’unes pinces hidràuliques. Aquestes pinces es tanquen i agafen la 

caixa superior. Seguidament l’elevador baixa, emportant-se la caixa inferior i les pinces es 

desplacen i dipositen la caixa superior a l’entrada de l’emmotlladora. 

El procés es repeteix per la part inferior, però aquest cop l’elevador ha de pujar a un nivell 

més alt per tal de que la caixa arribi a l’alçada de les pinces. 

Finalment l’elevador torna a baixar a l’espera de que entri un nou conjunt de caixes. 

4.1.10. Canvi de matriu 

L’estació de canvi de matriu s’utilitza quan s’ha acabat la producció d’un tipus de peça i es 

procedeix a extreure les matrius del dispositiu de vaivé i carregar-hi les corresponents a la 

nova peça que es vol produir. 

Consisteix en dos camins de corrons que baixen fins a l’alçada del dispositiu de vaivé. La 

matriu que està carregada en la part externa del vaivé surt cap a un d’aquests camins de 

corrons i des de l’altre li entra la nova matriu. Seguidament els dos camins de corrons tornen 

a pujar, el dispositiu de vaivé gira i es repeteix el procediment per a l’altra matriu. 
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4.2. Descripció del sistema de dosificació d’additi u 

Aquest sistema s’utilitza quan les peces a produir requereixen que hi hagi una certa quantitat 

d’additiu en el motlle abans de la colada. Per tant aquest sistema es va situar en la línia de 

col·locació de noios, ja que d’aquesta manera es pot dosificar l’additiu en els motlles, abans 

de que la tancadora munti les dues parts. 

Aquesta estació només dosifica quan la caixa que hi ha dins és una part inferior. Òbviament 

en les parts superiors no es dosifica, ja que sinó quan la tancadora donés la volta a la caixa 

l’additiu cauria. 

 

 

Es tracta d’una estructura metàl·lica de suport on hi ha instal·lada la unitat de dosificació en 

la part superior connectada per dos tubs cap al sistema de descàrrega. 

4.2.1. Unitat de dosificació 

La unitat de dosificació conté una tremuja d’emmagatzemament en la part superior que 

alimenta una altra tremuja que es troba en l’interior de la unitat (nº1 de la Fig. 4.8). Aquesta 

última té una comporta en la seva part inferior, que s’actua mitjançant un cilindre neumàtic, i 

que permet descarregar l’additiu sobre el canal vibrant. Un vibrador electromecànic sobre el 

Fig. 4.7 Alçat i perfil del sistema de dosificació 

1. Unitat de dosificació 2. Embuts de sortida 3. Sistema de descàrrega 4. Caixa (línia de 
col·locació de noios) 5. Armari de control 

1 2 2 

3 3 

4 5 
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qual està muntat el canal genera la vibració que fa que el granulat vagi entrant de manera 

controlada cap a la tremuja de pesada. 

Aquesta última està muntada sobre una cèl·lula de càrrega, mitjançant la qual es pot 

mesurar el pes del conjunt. A partir d’aquest valor de pes, i mitjançant un procés de tara es 

pot obtenir el valor del pes d’additiu dosificat. 

Una vegada s’ha arribat al valor de dosificació desitjat, la comporta de la tremuja s’obre i es 

descarrega el granulat. 

 

4.2.2. Sistema de descàrrega 

En la part inferior de la unitat de dosificació hi ha una parella d’embuts de descàrrega que es 

traslladen mitjançant un cilindre neumàtic i es van col·locant alternativament sota la boca de 

descàrrega de la tremuja de pesada. 

Cadascun d’aquests embuts està connectat a un tub de descàrrega. 

Fig. 4.8 Interior de la unitat de dosificació  

1.Tremuja d’entrada  2. Canal vibrant 3. Vibrador 4. Cèl·lula de càrrega 5. Tremuja de pesada 
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Abans de començar la producció d’una peça, l’operari posiciona manualment els dos tubs de 

descàrrega sobre les parts del motlle on cal fer la dosificació per mitjà d’un sistema de 

corredores. 

En el moment de la dosificació, uns cilindres neumàtics acosten la boca dels tubs a la caixa, 

per tal de dipositar el granulat amb més precisió sobre el punt exacte del motlle. 

Depenent de la peça que s’ha de fabricar, s’ha de dosificar additiu en un punt o en dos punts 

de la caixa. L’operari pot seleccionar per mitjà del panell tàctil quin dels tubs activar o activar-

los tots dos. 

En el cas de que s’hagin de fer dues dosificacions, després d’efectuar la primera, la màquina 

canvia automàticament la posició dels embuts, i repeteix tot el procés per aquesta segona 

dosificació.   

4.3. Descripció del sistema de verificació de la do sificació 

d’additiu 

Aquest sistema es va afegir per assegurar que el motlle ha rebut la quantitat d’additiu que li 

pertoca. 

Quan l’additiu es dosifica sobre la part inferior del motlle, es forma un petit munt degut a la 

naturalesa granulada d’aquest. 

Aquest sistema mesura l’alçada d’aquest munt mitjançant sensors de distància làser i 

comprova que estigui dins d’uns certs marges de tolerància. Si la distància mesurada per 

aquests sensors làser està fora de tolerància el sistema atura la línia d’emmotllament i 

s’activa una alarma que avisa a l’operari perquè faci les comprovacions pertinents. 

Aquests sensors de distància estan fixats en els suports dels tubs del sistema de dosificació. 

D’aquesta manera s’aconsegueix que sempre estiguin encarats perpendicularment cap a la 

zona de dosificació del motlle.  

Per tant, la lectura d’aquests sensors làser no és directament l’alçada del munt d’additiu, sinó 

la distància des de la cota fixa on estan muntats fins a la part més alta del munt. Malgrat això, 

aquest valor de distància és igualment útil a l’hora de comprovar la dosificació, tenint en 

compte que més distància significa menys additiu i a la inversa.  

Degut a que en funció de la peça s’ha de dosificar més o menys additiu, i a que la zona de 

dosificació pot estar en una cota més o menys alta dins del motlle, el valor correcte de 

distància varia molt en funció de la peça a produir. 
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Per evitar que l’operari hagi d’utilitzar taules que relacionin la peça a produir amb la distància 

correcta, es va crear un sistema d’aprenentatge o teach-in que funciona de la següent 

manera: Es fa una dosificació en el primer motlle de la producció, i després de comprovar 

que és correcta, l’operari registra mitjançant un polsador la lectura actual com a valor de 

referència en la memòria del sistema. Quan la màquina es troba en producció, compara la 

lectura de cada motlle amb aquest valor de referència i verifica que es trobi dins del marge 

de tolerància. 
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5. Descripció de l’antic sistema de control 

5.1. Línia d’emmotllament 

5.1.1. Autòmat programable 

El control de la màquina el realitza un autòmat de la gamma Simatic S5 135U de la marca 

Siemens (Fig. 5.1). 

 

 

Els autòmats S5 135U formen part de la gamma d’altes prestacions de l’antiga família 

d’autòmats S5 de Siemens. Es basen en un bastidor amb diferents ranures o slots, on 

s’insereixen el processador i els diferents mòduls d’ampliació. La comunicació entre el 

processador i els mòduls es fa a través del bus del fons del bastidor. 

Fig. 5.1 Autòmat S5 135U de la línia d’emmotllament 

1. Bastidor principal 2. Bastidor secundari 3.CPU 4.Mòduls de sortides digitals 5. Mòduls 
d’entrades digitals 6. Fonts d’alimentació 

1 

2 

4 

3 

5 

5 6 
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En el cas de que no hi hagi suficients ranures en un sol bastidor per albergar tots els mòduls 

necessaris, hi ha l’opció de posar bastidors d’expansió addicionals. 

Concretament en aquesta aplicació l’autòmat està format per dos bastidors. En la Taula 5.1 

es pot veure la disposició dels mòduls d’ampliació en els bastidors. 

 

 Bastidor 1 (central) Bastidor 2 (expansió) 

Pos. Descripció Nº ent. Nº sort. Descripció Nº ent. Nº sort. 

1    Ent. digitals 32  

2 CPU 928B   Ent. digitals 32  

3    Ent. digitals 32  

4 CP525   Ent. digitals 32  

5 Targeta 

d’habilitació 

  Ent. digitals 32  

6   Ent. digitals 32  

7 Sort. digitals  32 Ent. digitals 32  

8 Sort. digitals  32 Ent. digitals 32  

9 Sort. digitals  32 Ent. digitals 32  

10 Sort. digitals  32 Ent. digitals 32  

11 Sort. digitals  32 Ent. digitals 32  

12 Sort. digitals  32 Ent. digitals 32  

13 Sort. digitals  32    

14 Sort. digitals  32    

15 Sort. digitals  32    

16       

17       

18       

19       

20       

21 IM 300-3   IM 312-3   

Senyals totals  288  384  

Taula 5.1Distribució dels mòduls d’ampliació en els bastidors de l’autòmat 
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Aquest autòmat té la possibilitat de ser multiprocessador, però en aquest cas només n’hi ha 

un. Es tracta d’una CPU 928B, que és un processador de mitjanes prestacions dins de la 

família, adequat per a processament ràpid de senyals binaris. 

Aquesta CPU té un port TTY integrat de comunicacions, també anomenat de bucle de 

corrent [5], que serveix per comunicar amb el PC de programació o bé amb dispositius HMI 

(Human Machine Interface). 

 

En el bastidor central també hi ha una targeta de comunicacions CP525. Originalment 

aquesta targeta comunicava per mitjà d’un protocol sèrie amb una antiga impressora PT88 

de Siemens. Aquesta impressora imprimia totes les alarmes que s’anaven succeint durant la 

producció. Quan aquesta impressora es va avariar, les alarmes es van traslladar al sistema 

SCADA i aquesta targeta va quedar inutilitzada. 

Pel que fa als mòduls de senyals, tots els que hi ha en aquest autòmat són de senyals 

digitals. 

Fig. 5.2 Bastidor principal 

1. CPU 928B 2. CP 525 3. Mòdul d’habilitació 4. Mòdul IM 5. Mòduls de sortides  

1 

2 

4 

3 

5 
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En el cas de les targetes de sortides digitals, són totes del tipus 451-4 amb referència 6ES5 

451-4UA11. Són mòduls de 32 sortides digitals de transistor a 24 V de corrent continu, i amb 

una capacitat de proporcionar una intensitat de sortida de fins a 0,5 A per canal. 

Els mòduls d’entrades digitals són del tipus 420-4 (referència 6ES5 420-4UA11). Tenen 32 

entrades de 24V de corrent continu. En la Fig. 5.3 es pot veure el diagrama de connexió dels 

mòduls. 

 

En els autòmats S5 135U, els cables de senyals d’entrades i sortides no es cablegen 

directament sobre les targetes, sinó que s’utilitzen uns connectors frontals (Fig. 5.4). Els 

cables de senyals procedents de la màquina es fixen en aquests connectors frontals 

mitjançant cargols, i aquests connectors s’encaixen en la targeta. 

Aquest sistema facilita la substitució de mòduls d’ampliació avariats, ja que evita haver de 

treure tots els cables.  

 

 

Fig. 5.3 Diagrama de cablejat del mòdul d’entrades digitals 420-4 (a dalt) i del mòdul de    
sortides digitals 451-4 (a baix) [3][2] 

Fig. 5.4 Connector frontal [4] 
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Tant els mòduls d’entrades com els de sortides necessiten rebre un o dos senyals 

d’habilitació (marcats com a F+ i F- en la Fig. 5.3) per tal de que l’autòmat les pugui utilitzar. 

Aquest senyal el subministra a totes les targetes un mòdul d’habilitació que està en els slots 

5 i 6 del bastidor central. Per fer-ho agafa 24 V de la seva connexió amb el bus del fons del 

bastidor i els distribueix entre tots els mòduls per mitjà de cablejat. 

 

 

En l’última ranura de cada bastidor hi ha els mòduls IM (Interface Modules) que són els que 

permeten fer la connexió del bastidor central amb el bastidor d’ampliació. Concretament en el 

bastidor central hi ha el mòdul IM300-3 i en el d’ampliació el IM312-3. 

5.1.2. SCADA  

Originalment, el control i la supervisió del sistema (interface HMI) es feia per mitjà d’un panell 

operador OP 395 de Siemens que comunicava amb el port TTY de l’autòmat i també per 

mitjà d’un visualitzador de texts que mostrava missatges d’estat de la màquina en funció 

d’una combinació binària de senyals que rebia des de l’autòmat. 

Amb els pas dels anys aquests dispositius es van avariar i, davant la dificultat de trobar 

recanvis, l’any 1997 finalment es va decidir substituir-los per un sistema SCADA. 

De manera general es pot dir que els sistemes SCADA són paquets de software que consten 

principalment de: 

- Eines de desenvolupament de l’aplicació de control i supervisió 

- Eines d’execució de l’aplicació (runtime) 

- Softwares de gestió de les comunicacions (drivers) 

Fig. 5.5 Mòdul d’alliberament 6ES5 958-4UA11[4] 
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Es va optar per un sistema comercial SCADA Fix32 versió 6.15 de la marca Intellution.  

Aquest sistema és el que encara hi ha instal·lat actualment a la línia. 

La comunicació amb l’autòmat es fa per mitjà d’un port de comunicació sèrie RS232 que hi 

ha instal·lat en el PC. Com que el port de l’autòmat és TTY, s’utilitza un conversor 

RS232/TTY per adaptar la comunicació. 

A nivell lògic, el protocol de comunicació amb la família S5 de Siemens s’anomena AS511. 

És un protocol propietari de Siemens, i cal instal·lar un driver anomenat SPP en l’SCADA per 

poder utilitzar-lo. 

Actualment els sistemes SCADA tenen moltes funcionalitats: Arquitectures client /servidor, 

gestió de receptes, informes, registre de dades, etc. El sistema Fix32 és molt més limitat 

degut a la seva antiguitat.  

A més, en aquest cas l’aplicació és molt més senzilla ja que es va dissenyar per una 

aplicació de control i visualització molt elemental que fins aleshores havia estat realitzada per 

un panell operador i un visualitzador de texts. 

L’aplicació està formada per diversos elements: 

1) Pantalles de parametrització de la màquina 

2) Pantalles de visualització de dades de producció 

3) Sinòptic de la màquina 

4) Visualitzador d’alarmes i informació de diagnòstic 
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En la Fig. 5.6 es mostren alguns elements de l’aplicació SCADA. 

 

 

Addicionalment, el sistema Fix32 oferia eines per configurar una comunicació entre diferents 

sistemes SCADA de la planta, sempre i quan tots fossin Intellution. 

Quan es va dissenyar l’aplicació, es van utilitzar aquestes eines per enviar informació de 

consums teòrics d’arena de la línia cap a l’areneria i d’aquesta manera ajustar la quantitat 

d’arena fabricada a les necessitats reals. 

 

Fig. 5.6 Algunes de les pantalles de l’aplicació SCADA 

1. Introducció de paràmetres de producció 2. Visualització de dades de producció i 
sinòptic de la línia 3. Visualitzador d’alarmes 4. Acumulador dels temps d’avaria 

1 2 

3 4 
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5.2. Sistema de dosificació d’additiu 

5.2.1. Autòmat programable 

Aquest sistema està controlat per una CPU 313C (Fig. 5.7), que és un autòmat de la gamma 

S7 300 de la marca Siemens. A diferència de l’autòmat de la línia, aquest pertany a la família 

actual d’autòmats S7. La gamma S7300 es situa en el segment de mitjanes prestacions dins 

de la família. 

 

 

La lletra “C” en el nom de la CPU indica compacta, que és com el fabricant denomina a les 

CPU que, tot i ser ampliables modularment, també porten entrades i sortides integrades. 

Concretament aquest model consta dels senyals que es poden veure a la Taula 5.2. 

 

Pos. Descripció 
Nº ent. 

digitals 

Nº sort. 

digitals 

Nº ent. 

analòg. 

Nº sort. 

analòg. 

1 Font d’alimentació     

2 CPU 313C 24 16 4 2 

 

Aquests senyals que ja porta integrats la CPU són suficients per a aquesta aplicació. No hi 

ha cap més mòdul d’ampliació connectat.  

Fig. 5.7 CPU 313C del sistema de dosificació 

Taula 5.2 Senyals de l’autòmat del sistema de dosificació 
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En aquest cas sí que s’utilitzen senyals analògics. Pel que fa a les entrades, se’n utilitza una 

del tipus 0 -10 V procedent de la cèl·lula de càrrega de la unitat de dosificació. Aquest senyal 

és el que utilitza l’autòmat per a controlar la quantitat d’additiu que ha entrat en la tremuja de 

pesada. 

Les cèl·lules de càrrega són metalls amb galgues extensiomètriques adherides. Aquestes 

galgues estan connectades formant un pont de Wheatstone. Quan s’alimenta la cèl·lula amb 

una tensió d’excitació, aquesta retorna un senyal proporcional a la força aplicada. 

El senyal procedent de la cèl·lula de càrrega és de pocs mil·livolts. Aquesta tensió s’indica 

proporcionalment a la tensió d’excitació de la cèl·lula i a la seva capacitat màxima. En aquest 

cas la cèl·lula de càrrega és de 2 mV/V i té una capacitat de 10 kg. Això significa que per una 

tensió d’excitació de 12 V, el senyal que es té per a la capacitat màxima (10 kg) és de 24 mV. 

Per fer l’excitació de la cèl·lula i per adaptar aquest senyal de tensió tan baixa al rang de 

tensió 0 -10 V de l’autòmat s’utilitza un conversor de senyal creat pel propi fabricant del 

sistema de dosificació. 

També s’utilitza una sortida analògica de tensió 0-10 V de l’autòmat per controlar la intensitat 

de vibració del vibrador electromecànic que omple d’additiu la tremuja de pesatge. 

Aquest senyal procedent de l’autòmat serveix de consigna a un controlador de potència 

Reotron EW514 de la marca Reo. Aquest dispositiu utilitza tiristors per controlar la potència 

que rep l’electroimant del vibrador electromecànic. D’aquesta manera, des de l’autòmat es 

pot controlar la velocitat amb la que s’omple la tremuja de pesatge, i això permet millor una 

dosificació. 

La CPU disposa també d’un port de comunicacions del tipus MPI (Multi Point Interface). Està 

basat en l’estàndard físic RS485 i està concebut principalment per programar l’autòmat i per 

comunicar amb dispositius HMI, encara que també permet intercanviar dades entre 

autòmats. En aquest cas s’hi connecta un panell tàctil. 

5.2.2. Panell tàctil 

El sistema de control i supervisió de la màquina de dosificació d’additiu es fa per mitjà d’un 

panell tàctil TP177B 6’’ Color PN/DP de la marca Siemens. 

Es tracta d’un panell de 6’’ (152,4 mm) que comunica mitjançant el protocol MPI amb el S7 

300. Actualment es troba descatalogat per part del fabricant. 

Navegant a través de les diferents pantalles (Fig. 5.8), l’operari pot accedir, controlar i 

visualitzar els paràmetres de la màquina.  
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Els principals elements dels que disposa el panell són: 

- Sinòptic del sistema 

- Parametrització de la dosificació 

- Tara del sistema 

- Calibratge del sistema mitjançant un pes conegut 

- Configuració de límits de temps  

- Visualitzador d’alarmes 

 

 

Fig. 5.8 Algunes de les pantalles de l’aplicació del panell tàctil 

1. Pantalla principal 2. Sinòptic 3. Paràmetres de dosificació 4. Pantalla per tarar el sistema 

1 2 

3 4 
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En els paràmetres de dosificació s’introdueix els grams d’additiu que s’ha de dosificar en 

cada un dels tubs. A més s’introdueix una altre variable anomenada desacceleració, que són 

els grams d’additiu a partir dels quals el vibrador canviarà de velocitat de vibració ràpida a 

lenta. Ajustant correctament aquests valors l’operari aconsegueix una dosificació ràpida i 

precisa. 

Addicionalment, es permet ajustar el valor en tant per cent de la vibració ràpida i lenta, així 

com el valor de tolerància en la dosificació.  

5.3. Sistema de verificació de la dosificació d’add itiu 

5.3.1. Autòmat programable 

El control d’aquesta part el fa un autòmat CPM1A de la marca Omron (Fig. 5.9). És un 

autòmat descatalogat i estava destinat a aplicacions de control petites i mitjanes.  

 

 

Aquesta CPU també admet la connexió de mòduls d’ampliació. Concretament s’hi va afegir 

un mòdul de senyals analògics. En aquest mòdul és on es connecten les sortides dels 

sensors de distància làser. 

En aquest cas els senyals analògics són de llaç de corrent 4 – 20 mA.  

La Taula 5.3 recull la les targetes de l’autòmat OMRON 

                                                 

1https://industrial.omron.es 

Fig. 5.9 Autòmat Omron CPM1A1 
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Pos. Descripció 
Nº ent. 

digitals 

Nº sort. 

digitals 

Nº ent. 

analòg. 

Nº sort. 

analòg. 

1 CPM1A-30CDT-D 18 12   

2 CMP1A-MAD11   2 1 

Taula 5.3 Senyals de l’autòmat del sistema verificació 



Migració del sistema de control d'una línia d'emmotllament d'una foneria Pàg. 37 

 

6. Especificació de la solució 

En aquest apartat es descriuen els requisits que la foneria imposa a la solució de migració 

del sistema de control.  

Es divideixen en requeriments funcionals i requeriments pràctics. 

6.1. Requeriments funcionals 

Els requeriments funcionals estan referits al sistema de control . Es tracta de condicions de 

disseny que fixa l’empresa i que el nou sistema de control ha de complir. 

6.1.1. Integració en la xarxa local de la fàbrica 

La fàbrica té instal·lada una xarxa local dedicada específicament a la connexió d’equips en 

l’àmbit dels processos productius. Es basa en la tecnologia Ethernet i suporta els protocols 

de comunicació més habituals (TCP/IP). 

Actualment el sistema de control està aïllat d’aquesta xarxa. L’única excepció és el sistema 

SCADA que sí que hi està connectat, però només utilitza aquesta connexió per intercanviar 

dades de producció amb l’areneria. 

El nou sistema de control de la línia ha d’estar connectat a aquesta xarxa Ethernet industrial, 

de manera que sigui possible utilitzar totes les prestacions que aquesta tecnologia ofereix, 

com ara: 

- Possibilitat de diagnòstic remot de la màquina 

- Comunicació amb nivells més alts de la piràmide CIM 

- Topologies flexibles i ampliables per mitjà de switchs 

- Comunicació sense fils Wi-Fi 

- Etc. 
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6.1.2. Comunicació amb el sistema SCADA existent 

Es demana conservar l’SCADA Fix32 que hi ha instal·lat actualment. El motiu és que 

canviar-lo implicaria fer un canvi en el sistema de l’areneria ja que tots dos sistemes 

s’intercanvien dades. 

Per tant, la renovació dels sistemes SCADA de la planta queda pendent per un futur projecte 

on s’abordarà el canvi dels dos sistemes simultàniament. En l’annex A1 es descriu una 

possible solució per realitzar aquesta migració. 

Així doncs, és un requeriment que el nou autòmat comuniqui amb aquest SCADA.  

6.1.3. Unificació dels sistemes de control 

Com hem vist anteriorment, la línia funciona amb tres sistemes de control independents. 

L’única comunicació que hi ha entre els sistemes es fa per mitjà de senyals digitals cablejats 

entre els autòmats. En la Taula 6.1 es pot veure els senyals que s’intercanvien els tres 

sistemes. 

 

Línia 

d’emmotllament 
Senyal 

Sistema de 

dosificació 
Senyal 

Sistema de 

verificació 

  Motlle trencat   

    Inicia dosificació 

  
Selector de cicle 

Manual/Automàtic 

 
 

  Alarma   

Motlle en posició 

superior 

 
 

Motlle en posició 

inferior 

 
 

  Para línia 

 

Una de les restriccions que imposa el client sobre el disseny del nou sistema és que el 

control sigui realitzat completament per un nou autòmat que estarà situat a l’armari principal 

de la màquina, on actualment hi ha el S5-135U que controla la línia d’emmotllament.  

Taula 6.1Intercanvi de senyals entre autòmats 
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Per tant, aquest nou autòmat, a part de controlar la línia d’emmotllament, assumirà també el 

control dels sistemes de dosificació i verificació d’additiu. 

Això implicarà que els senyals que pertanyen als sistemes de dosificació i de verificació 

d’additiu s’hauran de fer arribar a aquest nou autòmat. 

Per altra banda, tot aquest intercanvi de senyals digitals que es fa actualment entre els 

diferents autòmats quedarà suprimit.  

6.1.4. Possibilitat d’ampliació del sistema 

L’empresa té previstes noves millores en la línia d’emmotllament, que està previst que es 

vagin implementant en els propers mesos després de la finalització d’aquest projecte. 

Entre aquestes noves millores, la més destacada és la implementació d’un forn automàtic per 

fer la colada. 

Tal i com s’ha descrit abans, actualment aquest procediment es fa mitjançant un cullerot 

governat elèctricament per un operari. El control d’aquest cullerot està realitzat per mitjà de 

lògica cablejada i és totalment independent del control de la línia. 

En un futur, aquest sistema quedarà substituït pel forn, que realitzarà aquesta dosificació de 

forma automàtica. A més, el forn té molta més capacitat de ferro colat que el cullerot i, per 

mitjà d’un sistema d’inducció, manté el metall fos a la temperatura adequada. 

S’ha previst utilitzar un forn automàtic ja existent a la foneria, provinent d’una instal·lació 

antiga que es va desmantellar.  

Per tant, en el moment de posar el forn caldrà ampliar el sistema de control, per afegir-hi la 

maniobra del forn, ja sigui ampliant l’autòmat de la línia o bé afegint-ne un de nou que es 

comuniqui amb aquest. 

6.2. Requeriments pràctics 

Els requeriments pràctics es refereixen a la solució  de migració i principalment són 

condicionants que imposa l’empresa per no comprometre la producció. 

 



Pàg. 40  Memòria 

 

6.2.1. Limitacions de temps de posada en servei 

Considerant que es tracta d’una línia que es troba en funcionament continu de dilluns a 

divendres, el canvi del sistema de control s’ha de fer sense perjudicar la producció per no 

arribar a una possible situació de trencament d’estocs. 

Això fa que els únics períodes en els que es podria fer la intervenció són els dies de parada 

productiva per vacances de Nadal. 

Aquesta és una limitació important per: 

- Planificar les feines de substitució de components hardware i de cablejat 

- Limitar els canvis en l’estructura i les seqüències de programa, degut al poc temps de 

disponibilitat de la màquina per fer proves i depurar el programa durant la posada en 

servei 

6.2.2. Minimització del risc de parada productiva 

Es demana que la solució de migració permeti tornar a funcionar amb l’autòmat antic de 

manera relativament ràpida, davant qualsevol imprevist en el funcionament del nou autòmat. 

D’aquesta manera també queda coberta la possibilitat de que el temps de posada en servei 

hagi estat insuficient, ja que es podria tornar a posar en funcionament l’autòmat antic i 

reprendre la posada en servei en els caps de setmana següents, arribant fins a un límit de 

quatre caps de setmana. 

Aquesta precaució només s’ha de seguir en el cas de la línia d’emmotllament, per ser la part 

més crítica. 
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7. Disseny 

7.1. Hardware 

7.1.1. Elecció de l’autòmat 

En la Fig. 7.1 es pot veure les principals gammes d’autòmats que actualment formen la 

família S7 de Siemens. 

 

 

Les gammes d’autòmats S7 300 i S7 400 son les més antigues de la família S7. Totes dues 

continuen sent vigents i la seva descatalogació no està prevista per abans de l’any 2020 [7] 

degut a la gran implantació que han tingut en el mercat. 

 

                                                 

1http://w3.siemens.com/mcms/automation 

Fig. 7.1 Família actual de controladors Siemens1 

1. Relé programable Logo 2. S7 1200 3.S7 300 4. S7 400 5. S7 1500 6. Perifèria distribuïda 
ET200S amb CPU 7. Controladors software WinAC RT basats en PC 

1 

2 

3 

7 
4 

5 

6 

7 7 7 
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Durant aquest temps els autòmats S7 300 i S7 400 conviuran amb les noves gammes 

S7 1200 i S7 1500.  

Per a noves aplicacions d’automatització de processos discrets, Siemens recomana utilitzar 

els autòmats de les noves gammes, reservant els S7 300 per aplicacions ja creades amb 

aquest sistema i la gamma S7 400 per aplicacions en l’àmbit de l’automatització de procés 

continu (industria química, petroliera, etc.). 

Entre els nous autòmats, els més apropiats per una aplicació de complexitat mitjana com 

aquesta són els S7 1500, tal i com es pot veure en la Fig. 7.2. 

 

 

 

Per tant, tenint en compte aquestes consideracions s’escull la gamma S7 1500 per la 

realització del projecte. 

En l’annex B s’explica quines alternatives hi ha pel que fa al hardware de l’autòmat. 

 

                                                 

1siemens.com/s7-1500 

Fig. 7.2 Autòmats de les noves gammes en funció de la complexitat de 
l’aplicació1 
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Els S7 1500 són els autòmats més moderns de Siemens. Entre les seves característiques 

destaquen: 

- CPU compactes o modulars 

- CPU estàndard, “F” (amb programa de seguretat) o “T” (amb funcions avançades de 

control de moviment) 

- Expansible fins a 30 mòduls centralitzats o mitjançant perifèria descentralitzada 

- Comunicació PROFINET integrada (Incloent PROFISafe, PROFIEnergy i 

PROFIDrive) 

- Possibilitat d’altres tipus de comunicació: PROFIBUS, PtP, Modbus RTU i TCP 

- Display integrat, servidor web 

- Programació mitjançant STEP 7 Professional (integrat en la plataforma TIA Portal) 

Pel que fa al model de CPU escollit, degut a que no es necessita que tingui programa de 

seguretat, ni funcions avançades de control de moviment integrades s’escull una CPU de 

tipus estàndard. 

Com que totes porten comunicació Ethernet (PROFINET) integrada, els únics criteris que cal 

seguir per escollir la CPU són: 

- Velocitat de la CPU 

- Memòria de treball 

Com a referència general, Siemens dóna com a equivalent al S5 135U CPU 928B el 

S7 1516-3PN/DP [7], però estudiant l’aplicació concreta, s’observa que no hi ha cap procés 

que requereixi un temps de cicle molt baix com passa en aplicacions amb moviments molt 

ràpids com per exemple maquinaria d’impressió o de packaging. 

A més, comparant les dades tècniques en el catàleg del fabricant, es pot veure que la CPU 

més bàsica de l’S7 1500 és de l’ordre de deu vegades més ràpida que l’actual realitzant 

operacions binàries. Per tant no serà necessària una CPU tant potent en aquest aspecte. 
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En la Taula 7.1 es mostra la comparativa de prestacions entre l’S5 de la línia i els autòmats 

de la nova família S7 1500. 

 

 

S5 S7 

135U 

CPU928B 

S1511-

1PN 

 1513-

1PN 

S1515-

2PN 

 1516-

3PN/DP 

 1517-

3PN/DP 

1518-

4PN/DP 

Temps 

d’execució 

operacions de 

bit 

600 ns 60 ns 40 ns 30 ns 10 ns 2 ns 1 ns 

Temps 

d’execució 

operacions de 

paraula 

1500 ns 72 ns 48 ns 36 ns 12 ns 3 ns 2 ns 

Memòria de 

treball per a codi 

de programa 

64 kB (màx) 150 kB 300 kB 500 kB 1 MB 2 MB 4 MB 

Memòria de 

treball per a 

dades 

46 kB 1 MB 1,5 MB 3 MB 5 MB 8 MB 20 MB 

Per altra banda, els requeriments de memòria són més difícils de determinar, ja que fins que 

no s’ha fet tot el programa complet no es pot saber amb certesa el volum que aquest tindrà.  

Per resoldre aquest problema, l’entorn de programació de l’S7 1500 (STEP 7 Professional 

V13 SP1) permet començar la programació seleccionant una CPU, i en qualsevol moment 

canviar-la per una superior si es determina que no té prou memòria, o per una inferior si 

aquesta havia estat sobredimensionada.  

En aquest projecte es decideix configurar inicialment en el software de programació una CPU 

1511-1PN, i després de finalitzar la programació verificar que té la suficient memòria per 

executar el programa.  

 

 

 

Taula 7.1Comparativa de velocitat i memòria de la CPU [8] 
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En la Fig. 7.3 s’observa la taula d’ocupació de memòria que proporciona el software amb el 

programa ja finalitzat.  

 

 

 

Com es pot veure, aquesta CPU és adequada, ja que l’ocupació de memòria de treball per 

codi del programa final és d’un 32% de la memòria, mentre que en el cas de la memòria de 

treball destinada a dades, no s’arriba ni a un 1%. 

La columna memòria de càrrega de la Fig. 7.3 correspon a una targeta de memòria SD 

especial de Siemens que s’ha d’introduir en una ranura de l’autòmat perquè aquest pugui 

funcionar. Al contrari de la memòria de treball, aquesta memòria de càrrega és ampliable 

segons les necessitats de l’aplicació, simplement substituint aquesta targeta SD per una altra 

amb més capacitat. 

Com es pot veure, les necessitats de memòria de càrrega d’aquest programa són de 

1425261 B. Per tant, utilitzant aquest valor s’escull la targeta de memòria. En aquest cas 

amb una de 4 MB és suficient.  

Després de totes aquestes consideracions es selecciona la CPU S7 1511-1PN amb una 

targeta de memòria de 4 MB (ref. 6ES7954-8LC02-0AA0). Aquesta configuració és 

adequada per l’aplicació i a més té memòria suficient per a futures ampliacions del programa, 

tal i com es demana en les especificacions de disseny. 

 

Fig. 7.3 Ocupació de memòria de la CPU1511-1PN 
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7.1.2. Elecció de la perifèria centralitzada i dist ribuïda 

L’autòmat es situa a l’armari de control de la línia d’emmotllament. 

Es conservarà la disposició de l’autòmat en dues files, on en la fila inferior hi ha la CPU amb 

els mòduls de sortides, i en la fila superior hi ha els mòduls d’entrades. Això es fa per evitar 

problemes de llargada dels cables de senyals i facilitar les feines d’instal·lació. 

Per tant, en la fila inferior es situarà la CPU amb els nou mòduls de sortides digitals, 

juntament amb una font d’alimentació de 24 V (PM). També es posarà una font d’alimentació 

de sistema (PS), que s’utilitza per alimentar el bus posterior de l’autòmat quan hi ha molts 

mòduls connectats i la CPU no té prou potència per alimentar-lo sol. 

La Taula 7.2 mostra la disposició dels mòduls d’aquesta fila inferior. 

 

 Fila inferior (Autòmat) 

Pos. Referència Descripció 
Nº ent. Nº sort. 

Digitals Analòg. Digitals  Analòg.  

1 6EP1333-4BA00 PM 190 W     

2 6ES7505-0KA00-0AB0 PS 25 W     

3 6ES7511-1AK01-0AB0 CPU 1511-PN     

4 6ES7522-1BL00-0AB0 Sortides digitals   32  

5 6ES7522-1BL00-0AB0 Sortides digitals   32  

6 6ES7522-1BL00-0AB0 Sortides digitals   32  

7 6ES7522-1BL00-0AB0 Sortides digitals   32  

8 6ES7522-1BL00-0AB0 Sortides digitals   32  

9 6ES7522-1BL00-0AB0 Sortides digitals   32  

10 6ES7522-1BL00-0AB0 Sortides digitals   32  

11 6ES7522-1BL00-0AB0 Sortides digitals   32  

12 6ES7522-1BL00-0AB0 Sortides digitals   32  

Contràriament a l’autòmat S5 actual, en el cas de l’S7 1500, no hi ha targetes d’ampliació per 

posar diversos bastidors, així que per fer la configuració en dues línies, cal fer-ho a través de 

perifèria distribuïda connectada per PROFINET[7].  

Taula 7.2 Llista de mòduls en la fila inferior 
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Per tant, en la fila superior es situarà una perifèria distribuïda ET 200 MP, que contindrà els 

dotze mòduls d’entrades digitals. 

El sistema de perifèria distribuïda consta d’un mòdul de capçalera, en aquest cas la 

IM 155-5PN ST, i de diferents mòduls de senyal connectats a aquest.  

La capçalera gestiona les comunicacions amb l’autòmat, permetent que aquest pugui 

treballar amb els mòduls de senyal connectats a la perifèria distribuïda com si estiguessin 

connectats a ell directament. En el cas concret de la perifèria distribuïda ET 200 MP, els 

mòduls de senyal que s’hi connecten són del mateix tipus que els que es connecten 

directament en l’S7 1500. 

En la Taula 7.3 es pot veure la disposició dels mòduls de la fila superior. 

 

 Fila superior (Perifèria distribuïda 1) 

Pos. Referència Descripció Nº ent. Nº sort. 
Digitals Analòg. Digitals  Analòg.  

1 6ES7505-0KA00-0AB0 PS 25 W     

2 6ES7155-5AA00-0AB0 IM 155-5 PN ST     

3 6ES7521-1BL00-0AB0 Entrades digitals 32    

4 6ES7521-1BL00-0AB0 Entrades digitals 32    

5 6ES7521-1BL00-0AB0 Entrades digitals 32    

6 6ES7521-1BL00-0AB0 Entrades digitals 32    

7 6ES7521-1BL00-0AB0 Entrades digitals 32    

8 6ES7521-1BL00-0AB0 Entrades digitals 32    

9 6ES7521-1BL00-0AB0 Entrades digitals 32    

10 6ES7521-1BL00-0AB0 Entrades digitals 32    

11 6ES7521-1BL00-0AB0 Entrades digitals 32    

12 6ES7521-1BL00-0AB0 Entrades digitals 32    

13 6ES7521-1BL00-0AB0 Entrades digitals 32    

14 6ES7521-1BL00-0AB0 Entrades digitals 32    

Pel que fa al sistema de dosificació, es retirarà l’autòmat S7 300 actual i es substituirà per 

una altra estació de perifèria distribuïda ET 200 MP que comunicarà amb el S7 1500. 

Taula 7.3 Llista de mòduls en la fila superior 
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L’autòmat Omron CPM1A del sistema de verificació també serà retirat. 

Es descarta posar una ET200 MP addicional per aquest sistema degut al poc volum de 

senyals que utilitza. Per contra, es decideix que tots aquests senyals s’agrupin en la mateixa 

perifèria distribuïda del sistema de dosificació. 

En la Taula 7.4 es pot veure la disposició dels mòduls de la perifèria distribuïda 2. 

 

 Zona dosificació (Perifèria distribuïda 2) 

Pos. Referència Descripció Nº ent. Nº sort. 
Digitals Analòg. Digitals  Analòg.  

1 6ES7505-0KA00-0AB0 PS 25 W     

2 6ES7155-5AA00-0AB0 IM 155-5 PN ST     

3 6ES7521-1BL00-0AB0 Entrades digitals 32    

4 6ES7521-1BL00-0AB0 Entrades digitals 32    

5 6ES7522-1BL00-0AB0 Sortides digitals   32  

6 6ES7522-1BL00-0AB0 Sortides digitals   32  

7 6ES7534-7QE00-0AB0 E./S. analòg.  4  2 

 

Cal destacar que els mòduls d’entrada/sortida que s’han escollit són del mateix tipus i amb 

els mateixos nivells de tensió que els que hi ha actualment per tal d’assegurar el correcte 

funcionament amb els senyals del procés. 

- Mòduls d’entrades digitals de 24 V de c.c. del tipus sink. 

- Mòduls de sortides digitals de 24 V de c.c. tipus PNP de 0,5 A 

- Mòdul combinat d’entrades/sortides analògiques de tensió i corrent (0-10V o 4-

20 mA) 

 

 

 

Taula 7.4 Llista de mòduls de la perifèria de la zona de dosificació 
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7.1.3. Arquitectura del sistema 

El disseny de l’arquitectura de control es pot veure en la Fig. 7.4. 

 

 

 

Fig. 7.4 Arquitectura de control 
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Els equips estan connectats mitjançant una xarxa Ethernet amb topologia en estrella, basada 

en un switch situat en l’armari de l’autòmat. 

Per determinar quin tipus de cable de comunicacions s’utilitza, cal estudiar les distàncies de 

cablejat en la instal·lació. El cable elèctric permet llargades de fins a 100 m entre equips. Si 

es necessiten llargades de cable més grans caldria utilitzar fibra òptica. 

Com que la major distància de cable que hi ha en la instal·lació és de 40 m, es pot utilitzar 

cable de comunicacions.  

Concretament, s’utilitzarà cable Industrial Ethernet IE FC TP Standard Cable 2 x 2 de 

Siemens. Aquest cable és de tipus A dins de l’especificació PROFINET, el que significa que 

és adequat per aplicacions fixes, on el cable no realitzarà cap moviment una vegada 

instal·lat. És de dos parells i compleix amb la categoria 5e de les normes de cablejat ISO/IEC 

11801 y EN 50173 i permet velocitats de transferència de 100 Mbits/s [9]. 

La connexió d’aquest cable amb tots els dispositius es fa per mitjà de connectors del tipus 

RJ45. Degut a les exigents condicions de l’entorn industrial s’utilitzen connectors metàl·lics 

industrials IE FC RJ45 Plug 2 x 2 de Siemens (Fig. 7.5). 

 

 

Com a node central de la comunicació s’escull un switch SCALANCE X005 de Siemens. Es 

tracta d’un switch industrial no gestionable amb cinc ports. Les seves característiques de 

robustesa el fan més adequat per anar dins d’un armari elèctric que els equips domèstics o 

d’oficina. 

 

Fig. 7.5 Cable IE FC TP Standard Cable 2 x 2 i Connector IE FC RJ45 Plug 2 x 2 de 
Siemens 
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En la Fig. 7.6 es mostra una imatge d’aquest switch extreta del catàleg del fabricant. 

 

 

La connexió amb la xarxa local de la fàbrica es fa a través d’un altre switch, en aquest cas 

gestionable, que ja existeix actualment en la instal·lació i que es troba en la zona on hi ha el 

PC de l’SCADA. 

7.1.4. Adaptació del cablejat de senyals 

Degut a l’elevat nombre de senyals que hi ha en la línia, i per facilitar les feines d’instal·lació 

elèctrica, s’utilitza un sistema que permet adaptar els connectors frontals de l’S5 135U que 

es veuen en la Fig. 5.4, als mòduls de senyal del nou S7 1500. 

S’utilitzen unes peces metàl·liques per unir dos perfils suport. En el perfil davanter es col·loca 

l’S7 1500 o la ET200 MP juntament amb els seus mòduls de senyal. En el perfil posterior es 

col·loquen uns adaptadors preconfeccionats que consten d’un sòcol per encaixar els antics 

connectors frontals de l’S5 135U. Aquests sòcols estan units per cables a uns connectors de 

mòduls d’ S7 1500 que s’encaixaran als mòduls del perfil davanter. 

Els adaptadors estan dissenyats de forma que passen els senyals del mòduls S5 als mòduls 

S7 de forma ordenada. Passen l’entrada 1 del mòdul S5 a l’entrada 1 del mòdul S7 i així 

successivament amb tots els senyals tant de mòduls d’entrades com de sortides. A més, 

també tenen ponts interns per adaptar els comuns dels mòduls de senyal. 

 

 

En la Fig. 7.7 es poden veure els components del sistema d’adaptació de senyals. 

Fig. 7.6 Switch SCALANCE X005 de Siemens 
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Caldrà utilitzar dos sistemes com aquest, un per a cada bastidor S5 que hi ha a l’armari. 

En el moment de fer la instal·lació, l’únic que caldrà fer és seguir els següents passos: 

1. Desconnectar els connectors frontals dels mòduls de l’S5 

2. Extreure els bastidors antics de l’armari elèctric 

3. Muntar el conjunt dels dos perfils suport en la placa de muntatge de l’armari elèctric 

4. Col·locar els sòcols en el perfil posterior 

5. Encaixar els connectors S5 en els sòcols mantenint l’ordre anterior 

6. Muntar l’S7 1500/ET200 MP amb els seus mòduls en el perfil davanter 

7. Connectar els connectors S7 en els mòduls d’S7 1500/ET200 MP 

Fig. 7.7 Sistema d’adaptació de senyals de S5 135U a S7 1500 

1. Perfil de suport posterior 2. Perfil de suport davanter 3. Peces d’unió dels perfils  
4. Connector frontal per a mòduls S7 1500 5. Cables de senyals 6. Sòcol per als connectors 
frontals dels mòduls S5 135U 

1 

4 

6 

2 

5 

3 3 



Migració del sistema de control d'una línia d'emmotllament d'una foneria Pàg. 53 

 

Mitjançant aquesta solució, no serà necessari extreure un per un els cables de senyal del 

connector de l’S5 i cablejar-los al connector de l’S7, evitant d’aquesta manera possibles 

errors de cablejat que posteriorment poden ser difícils de diagnosticar. Per altra banda, 

també es guanya molt temps en el procés d’instal·lació que es podrà utilitzar després per a la 

posada en servei. 

Addicionalment utilitzant aquest sistema també s’aconsegueix que es pugui tornar enrere en 

el procés de migració amb facilitat en el cas de que hi hagin imprevistos en la posada en 

servei, tal i com demana l’empresa. L’únic que caldria fer és tornar a muntar els antics 

bastidors i fer les connexions frontals dels mòduls respectant el mateix ordre. 

En el sistema de dosificació, no s’utilitza cap sistema d’adaptació d’aquest tipus ja que el 

volum de senyals és petit. En aquest cas s’extraurà l’autòmat actual S7 300 i es posarà la 

perifèria distribuïda 2, recablejant un per un tots els senyals. 

L’autòmat del sistema de verificació es troba en un armari que està situat a uns tres metres 

de l’armari del sistema de dosificació. Per tant, després de treure l’autòmat CPM1A caldrà 

dur a terme treballs elèctrics per fer arribar els senyals a l’armari de la perifèria 2 mitjançant 

una mànega multifilar. 

7.1.5. Panell d’operador 

Es substituirà l’antic panell tàctil per un panell TP 700 Comfort de Siemens (Fig. 7.8) amb 

capacitat per comunicar amb el nou autòmat S7 1500 per mitjà de PROFINET.  

Es tracta d’un panell amb format panoràmic, més gran i de més resolució que l’actual, però 

que en canvi conserva les mateixes mides del forat de muntatge, la qual cosa facilitarà la 

instal·lació. 

 

 

Fig. 7.8 TP 700 Comfort de Siemens 
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7.2. Software 

7.2.1. Entorn de programació 

Per programar el nou autòmat S7 1500 de la línia s’utilitza la plataforma de programació TIA 

Portal V13 de Siemens. 

TIA Portal és l’entorn on s’integren els softwares de programació dels diferents components 

d’automatització Siemens (autòmats, panells d’operador, variadors de freqüència, 

controladors de servomotor, instrumentació, components de seguretat, etc.). 

En l’ordinador de programació es van instal·lant els diferents softwares de programació en 

funció de les necessitats i el TIA portal els integra tots en un mateix entorn de software. 

D’aquesta manera s’aconsegueix tenir un sòl projecte per tots els elements Siemens de la 

instal·lació. Això te molts avantatges, entre els quals es destaca: 

- Base de dades de variables compartida: Permet, per exemple, evitar que s’hagin de 

duplicar les variables de l’autòmat a l’hora de programar la pantalla. 

- Facilitat per configurar enllaços entre els equips: S’utilitza un entorn gràfic per 

configurar les comunicacions, i és possible fins i tot determinar la topologia dels 

elements dels sistema. 

- Eficiència en l’enginyeria de desenvolupament: Permet estalviar molt temps gràcies a 

eines com les referències creuades entre tots els dispositius del projecte. 

- Diagnòstic centralitzat: De tots els components del sistema. 

- Etc. 

En aquest projecte s’integraran tots els components en el TIA Portal, exceptuant el sistema 

SCADA ja que cal conservar l’actual. 

Per la realització del projecte cal adquirir la llicència dels següents softwares integrats en TIA 

Portal: 

- STEP 7 Professional V13 SP1 Update 8: Per a la programació de l’autòmat i les 

comunicacions amb la perifèria distribuïda. 

- WinCC Comfort V13 SP1 Update 8: Per a la programació del panell operador. 
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7.2.2. Driver de comunicació per a l’SCADA 

Perquè l’antic sistema Fix 32 pugui comunicar amb l’autòmat S7 1500 cal instal·lar un driver 

de comunicacions en el sistema SCADA. 

Per fer aquesta tasca s’escull el driver S7A de l’empresa Incosol. És un driver que permet 

comunicar amb tots els autòmats Siemens i es pot utilitzar amb totes les versions del sistema 

Fix32. 

És compatible amb el sistema operatiu Windows XP Professional que actualment hi ha en el 

PC del sistema SCADA. També es comprova que aquest PC compleix tots els requisits 

mínims que indica el fabricant del driver per assegurar el correcte funcionament del software. 

Quan s’adquireix aquest driver, es subministra juntament amb el DVD una clau USB que 

actua de llicència de software. Cal connectar aquest USB en el PC on s’instal·li el driver per 

tal de que aquest funcioni correctament. Si no es connecta aquesta clau, només funciona 

durant un període de prova de dues hores. 

7.3. Anàlisi dels programes existents 

7.3.1. Línia d’emmotllament 

El programa de l’autòmat de la línia d’emmotllament s’analitza mitjançant l’antic software de 

programació dels autòmats S5 de Siemens. 

El software s’anomena STEP 5 i està basat en el sistema operatiu MS-DOS, encara que la 

versió que s’ha utilitzat en aquest projecte permet instal·lar-lo en Windows XP. 

Després d’analitzar el programa s’observa que els llenguatges de programació utilitzats en el 

programa són: 

- KOP  o diagrama de contactes corresponent al llenguatge LD (Ladder) descrit en la 

normativa IEC 61131-3 

- AWL o llista d’instruccions corresponent al llenguatge IL (Instruction List) descrit en la 

normativa IEC 61131-3 

 

 

El codi està format per vuitanta-tres blocs de programa distribuïts de la següent manera: 
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- 6 Blocs del tipus OB 

- 37 Blocs del tipus PB 

- 44 Blocs del tipus FB 

- 26 Blocs del tipus DB 

Els blocs OB, o blocs d’organització, són blocs que crida el sistema operatiu de l’autòmat de 

forma automàtica sota diferents circumstàncies. En aquest programa s’utilitzen els següents: 

- OB1: Bloc principal 

És el bloc de programa que la CPU executa de manera cíclica. A partir d’aquest bloc 

es construeix tota l’estructura de crides de blocs del programa. 

- OB13: Bloc d’interrupció cíclica 

Aquest bloc interromp l’execució normal del programa cada 100 ms i la CPU passa a 

executar el contingut d’aquest OB. Una vegada s’ha acabat l’execució del codi 

d’aquest bloc, el CPU torna al punt on s’havia quedat. 

Una de les funcions que té aquest bloc en el programa és comptar amb precisió el 

temps que la comporta d’entrada d’arena a la màquina està oberta. D’aquesta 

manera s’aconsegueix una dosificació d’arena basada en temps. 

- OB20, OB21, OB22: Blocs d’arrencada. Són blocs que s’executen el primer cicle 

després de diferents tipus d’arrencada de l’autòmat. S’utilitzen per inicialitzar valors 

en el programa. 

- OB33: Bloc d’error de comunicació. S’executa el seu codi cada vegada que hi ha un 

error de comunicació amb el mòdul CP525. Conté un bloc de programa que reinicia 

la comunicació. 

Els blocs PB (Program Blocks) són els que serveixen per dividir i estructurar el programa. 

Usualment s’utilitzen per separar els diferents grups funcionals de la màquina en el 

programa. En aquests blocs és on es defineixen les seqüències de la màquina.  

 

 

Després d’analitzar el programa es determinen les seqüències de la màquina (Taula 7.5). 
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Bloc Nom  Descripció Nº Etapes 

PB100 M Seqüència d’emmotllament 13 

PB101 N Canvi de model 12 

PB102 W Sortida d’emmotllament 6 

PB103 T Separació de caixes 11 

PB104 F Transport i centratge de caixes 15 

PB200 G Empenyedor de caixes en la línia 24 

PB201 Z Voltejadora 9 

PB202 K Sortida voltejadora 9 

PB203 A Desencaixadora 8 

 

Els estats de la seqüència es defineixen mitjançant marques de memòria de l’autòmat. Quan 

es compleixen les condicions de transició d’una etapa cap a una o més etapes, es desactiva 

el bit de l’àrea de marques corresponent a la etapa actual alhora que s’activa el bit 

corresponent a l’etapa o etapes següents. 

Cadascuna de les seqüències es denomina amb una lletra i el nom simbòlic dels bits de les 

etapes està format per aquesta lletra seguida del número d’etapa. Per exemple Z2 indica la 

segona etapa de la seqüència Z corresponent a la voltejadora.  

En l’annex E hi ha una llista de les seqüències de la màquina extretes del programa de 

l’autòmat juntament amb una descripció de cadascuna de les seves etapes. 

En la Fig. 7.9 es pot veure una mostra de com estan creades les seqüències del programa. 

Concretament es tracta de les condicions d’activació i desactivació de l’etapa M3. S’observa 

que per activar-la hi ha una sèrie de condicions entre les quals hi ha que l’etapa M2 estigui 

activada, mentre que la desactivació es produeix quan s’arriba a les etapes M4 o M9.  

 

 

 

Taula 7.5 Blocs de seqüències de la màquina 
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Els PB restants s’utilitzen per l’activació de les sortides, vigilàncies de temps, gestió dels 

modes de funcionament de la màquina, entre d’altres funcions. 

Els blocs FB (Function Blocks) s’utilitzen per programar funcions complexes de control, o bé 

funcions utilitzades recurrentment en el programa, ja que són parametritzables amb 

paràmetres d’entrada i de sortida. Només es poden programar en AWL. 

Els blocs FB tenen utilitzacions molt diverses en el programa. Algunes d’elles tenen un elevat 

grau de complexitat degut a l’ús de tècniques avançades de programació com l’adreçament 

indirecte. Les dificultats més grans d’interpretació del codi del programa es troben analitzant 

alguns d’aquests FB. 

En l’exemple de la Fig. 7.10 es mostra el codi del bloc FB255 encarregat d’acumular el temps 

que les diferents alarmes estan activades. 

Les noves eines de programació dels autòmats moderns permeten realitzar algunes 

d’aquestes tasques de manera molt més senzilla, així que en la programació del nou 

autòmat es substituiran algunes d’aquestes funcions per nous blocs de codi equivalents, 

però molt més fàcils d’interpretar. 

 

Fig. 7.9 Exemple de l’estructura seqüencial del programa 
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Per últim, els DB (Data Blocks) o blocs de dades, són taules on s’emmagatzemen variables 

de diferents tipus, amb diferents possibilitats de format (binari, hexadecimal, caràcters ASCII, 

etc.) 

Per exemple, en el DB32 s’emmagatzemen els límits superior i inferior d’algunes variables de 

consigna, i més endavant en el programa es comprova que no s’excedeixin aquests límits. 

7.3.2. Sistema de dosificació d’additiu 

El programa està fet mitjançant la versió V5.5 del software STEP 7 . Els llenguatges de 

programació que s’utilitzen també són KOP i AWL. 

En el programa s’utilitzen: 

- 2 blocs OB 

- 7 blocs FC 

- 4 blocs DB 

Igual que en l’S5, el bloc OB1 és el bloc d’execució cíclica.  

 

Fig. 7.10 Exemple de programació d’un FB 
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En STEP 7 no hi ha blocs del tipus PB, en el seu lloc s’utilitzen blocs FC (Function). En la 

Taula 7.6 es mostra una descripció de la funció de cadascun d’ells. 

 

Bloc Descripció 

FC1 Prerequisits inicials 

FC2 Dosificació 

FC3 Tara 

FC4 Activació de les sortides 

FC5 Gestió d’alarmes 

FC6 Animacions del panell d’operador 

FC200 Temporitzacions 

7.3.3. Sistema de verificació de la dosificació d’a dditiu 

En aquest cas, el software de programació és el CX Programmer del fabricant Omron. Està 

programat íntegrament en diagrama de contactes.  

El programa està composat pels blocs que es mostren en la Taula 7.7. 

 

Bloc Descripció 

Control_Motas Registre de desplaçament de caixes defectuoses 

On_Off_Laser Control de l’alimentació dels sensors de distància làser 

Control_InMould Control dels bits de nivell incorrecte 

Calibració Control del sistema d’aprenentatge de nivell (teach-in)  

Alarmes Alarmes de nivell i errors en el procés de calibrat 

Sortides Activació/ desactivació  de les sortides  

Analogia Tractament dels senyals analògics i verificació del nivells 

Progelta Intercanvi de senyals amb el sistema de dosificació 

Taula 7.6 Blocs FC del programa 

Taula 7.7 Blocs del programa de l’autòmat CPM1A 
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7.4. Programació del nou sistema de control 

7.4.1. Configuració dels equips 

El primer pas per la realització del programa és la configuració en el TIA Portal dels 

components hardware que s’utilitzaran. Això es fa per mitjà del catàleg hardware que hi ha 

integrat dins del TIA Portal. 

En la Fig. 7.11 es  mostra aquest procediment. 

 

 

Posteriorment s’afegeixen les dues estacions de perifèria distribuïda i se’ls afegeix els 

mòduls de senyals de la mateixa manera. 

Una vegada finalitzada la configuració hardware es cal assignar les adreces IP de cadascun 

dels dispositius. Com que la xarxa PROFINET s’integrarà a la xarxa local de producció de la 

foneria, les adreces IP (Taula 7.8) les proporciona el departament d’enginyeria de sistemes 

de l’empresa.  

 

 

Fig. 7.11 Configuració hardware de l’autòmat  
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Component Adreça IP Màscara de subxarxa 

Autòmat 172.16.27.1 255.255.0.0 

Perifèria 1 172.16.27.2 255.255.0.0 

Perifèria 2 172.16.27.3 255.255.0.0 

Panell d’operador 172.16.27.10 255.255.0.0 

PC SCADA 172.16.27.20 255.255.0.0 

 

Una vegada assignades les adreces IP es configura la xarxa PROFINET en el software. Tal i 

com es veu en la Fig. 7.12, això es fa gràficament en el TIA Portal. 

 

 

 

Taula 7.8 Adreces IP dels diferents components 

Fig. 7.12 Configuració de la xarxa PROFINET  
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7.4.2. Adreçament lògic de senyals 

L’adreçament lògic és el que permet identificar els senyals de la màquina dins del programa 

de l’autòmat.  

En el moment d’assignar adreces lògiques als senyals d’entrada i sortida de la línia 

d’emmotllament, es conserva el mateix adreçament que tenia en el programa original, per tal 

d’evitar haver de realitzar canvis en els esquemes elèctrics d’aquesta part. 

L’adreçament dels senyals del sistema de dosificació també es pot conservar, ja que no es 

solapa amb el de la línia.  

Els senyals del sistema de verificació sí que s’hauran de canviar, degut a que l’adreçament 

de l’autòmat Omron està basat en paraules a diferència del sistema de Siemens basat en 

bytes. Aquests senyals es posen a continuació dels del sistema de dosificació.  

Finalment l’adreçament lògic de senyals queda tal com es pot veure en la Taula 7.9, la Taula 

7.10 i la Taula 7.11. 

 

 

 
Mòdul 

Adreces 

(bytes) 

d’entrada 

Adreces 

(bytes) de 

sortida 

A
ut

òm
at

 

32 sortides digitals  0-3 

32 sortides digitals  4-7 

32 sortides digitals  8-11 

32 sortides digitals  12-15 

32 sortides digitals  16-19 

32 sortides digitals  20-23 

32 sortides digitals  24-27 

32 sortides digitals  28-31 

32 sortides digitals  32-35 

 

 

 

 

 

Taula 7.9 Adreçament lògic dels mòduls de senyals de l’autòmat 
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Mòdul 

Adreces 

(bytes) 

d’entrada 

Adreces 

(bytes) de 

sortida 
P

er
ifè

ria
 1

 

32 entrades digitals 0-3  

32 entrades digitals 4-7  

32 entrades digitals 8-11  

32 entrades digitals 12-15  

32 entrades digitals 16-19  

32 entrades digitals 20-23  

32 entrades digitals 24-27  

32 entrades digitals 28-31  

32 entrades digitals 32-35  

32 entrades digitals 36-39  

32 entrades digitals 40-43  

32 entrades digitals 44-47  

 

 

 

 
Mòdul 

Adreces 

(bytes) 

d’entrada 

Adreces 

(bytes) de 

sortida 

P
er

ifè
ria

 2
 32 entrades digitals 124-127  

32 sortides digitals  124-127 

4 entrades analòg. 

2 sortides analòg. 
752-759 752-755 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.10 Adreçament del mòduls de senyals de la perifèria 1 

Taula 7.11 Adreçament del mòduls de senyals de la perifèria 2 
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7.4.3. Estructura de programa 

En el sistema S7 1500 es permet tenir més d’un OB cíclic. Això resulta útil per separar el codi 

de parts independents de la màquina.  

En aquest cas es creen dos blocs OB cíclics independents:  

- OB1: És on es situen les crides dels blocs de la línia d’emmotllament  

- OB123: On es situen les crides als blocs corresponents al control del sistema de 

dosificació i del sistema de verificació 

Això es pot veure gràficament en la Fig. 7.13. 

 

Fig. 7.13 Estructura de crida de blocs  

OB 123 

OB 1 

FC0 

FC300 

FC1 

FC301 

… 

… 

Blocs de la línia 

d’emmotllament 

Blocs del sistema de 

dosificació  

… 
FC601 

FC600 

Blocs del sistema de 

verificació  
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A més, els blocs dels tres sistemes es classifiquen en carpetes diferents dins del programa 

de TIA Portal per facilitar l’accés a parts concretes del programa.  

També es permet tenir més d’un OB d’arrencada. Se’n crea un per al programa de la línia 

d’emmotllament (OB100), un altre propi per al programa del sistema de dosificació (OB124) i 

un altre per al sistema de verificació (OB125).  

També es crea un bloc OB d’interrupció cíclica de 100 ms que s’utilitzarà pel programa de la 

línia d’emmotllament. 

Tal i com es mostra en la Fig. 7.14, l’equivalent en el sistema S7 dels blocs PB del S5 són els 

blocs FC sense parametritzar. Per tant es trasllada el codi d’aquests blocs a nous blocs FC. 

 

 

Els blocs corresponents a seqüències de programa es numeren a partir del FC100. 

L’equivalent en S7 als bocs FB d’S5 són els FC parametritzats. Per diferenciar-los fàcilment 

dels altres FC, aquests es numeraran a partir del FC1000.   

En aquests blocs FB, s’implementen moltes modificacions per adaptar el codi al nou sistema 

S7. Per fer això cal analitzar en detall tots els blocs i determinar exactament el seu 

funcionament per implementar-lo de nou amb eines compatibles amb el nou sistema. 

Paral·lelament, cal identificar i filtrar parts de programa corresponents a components de la 

màquina que ja no existeixen, com l’antiga impressora de paper continu o el visualitzador de 

textos.  

Fig. 7.14 Equivalència S5 - S7 dels tipus de blocs de programa 

FB 
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El programa corresponent al sistema de dosificació es situa en blocs FC a partir del FC300. 

El codi corresponent al sistema de verificació es programa en blocs FC a partir del FC600. 

En aquesta part del programa també cal realitzar molts canvis degut a les diferències que hi 

ha entre els sistemes Omron i Siemens.  

Finalment, cal eliminar els senyals que s’intercanviaven elèctricament els sistemes de 

dosificació i verificació, i realitzar la comunicació internament en el programa. 

7.4.4. Intercanvi de variables amb el sistema SCADA  

Analitzant el programa de l’autòmat S5 de la línia, es pot veure que les comunicacions amb 

el sistema SCADA es fan a través del bloc de dades DB5. Mitjançant codi emmagatzemat en 

l’FB17, es carreguen en aquest DB5 variables procedents del DB30, DB31, de l’àrea 

d’entrades  (E) i de l’àrea de marques (M). L’antic driver S5 estava configurat per recollir les 

variables d’aquest DB5. D’aquesta manera es pot tenir accés a elles des de l’aplicació 

SCADA.  

Quan des de l’SCADA es fa una modificació d’algun paràmetre de màquina, com per 

exemple la posició del trepant de l’abeurador, la modificació es carrega en el DB5, i quan 

l’operari confirma la modificació mitjançant un botó de la pantalla, l’FB17 carrega les 

variables des del DB5 als DB30 i DB31.  

Una vegada les modificacions s’han carregat en el DB30 i 31, el programa de l’autòmat ja 

utilitza aquests nous valors en el procés. 

Per tant, aquest DB5 actua com una àrea d’intercanvi entre l’autòmat i l’SCADA. Aquest 

funcionament es mostra gràficament en la Fig. 7.15. 

 

Fig. 7.15 Intercanvi de dades entre l’autòmat i el sistema SCADA  
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En el programa del nou autòmat s’implementarà el mateix funcionament, mitjançant els blocs 

FC1017 i DB5. 

Conservant aquesta estructura, l’únic que cal fer per configurar el nou driver és copiar les 

àrees d’intercanvi que tenia l’antic driver d’S5.  

Cal tenir en compte però, que en els autòmats S7, l’adreçament de les variables dels blocs 

DB es fa numerant per byte, a diferència dels autòmats S5 que es fa per paraula. Per aquest 

motiu cal multiplicar l’adreçament de les variables per dos. 

Per exemple, la variable que es troba en la segona paraula del bloc DB5 és la número 1 

(DW1) en S5 però la número 2 (DW2) en S7. 
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8. Planificació de la posada en servei 

Per donar suport a l’enginyer durant la posada en servei del nou sistema de control es 

requerirà que l’empresa faciliti els següents recursos: 

- Tècnic de manteniment elèctric:   

S’encarregarà de les tasques relacionades amb el canvi físic dels autòmats i del 

cablejat de senyals.  

Per altra banda, el seu coneixement de la màquina serà necessari en el cas 

d’imprevistos de funcionament, per exemple per determinar la situació en la màquina 

d’un cert detector o actuador. 

- Un operari de línia:   

Es requerirà la seva presència durant les proves de funcionament de la posada en 

marxa del sistema degut a la seva experiència i coneixement del processos de la 

línia. 

S’acorda amb el departament de manteniment dividir la posada en servei del sistema en 

dues fases: 

1. Migració de la línia d’emmotllament 

2. Migració del sistema de dosificació i verificació 

Aquesta divisió simplificarà posada en servei i permetrà que es pugui fer marxa enrere en el 

procés de migració de manera ràpida en el cas de que es produeixi un imprevist durant la 

fase 1.  
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Les tasques a realitzar en la fase 1 es poden veure en la Taula 9.1. 

 

Nº 

Tasca 
Descripció Encarregat 

Tasques 

prèvies 

Previsió 

(h) 

1 Desconnectar connectors frontals S5 Inst. elèctric  
2 

2 Retirar bastidors S5 Inst. elèctric 1 

3 Muntatge suports S7 Inst. elèctric 2 

6 
4 Col·locació CPU, perifèria 1 i mòduls Inst. elèctric 3 

5 Col·locació adaptadors S5-S7 Inst. elèctric 4 

6 Connexió adaptadors frontals Inst. elèctric 5 

7 Passar cable Ethernet cap al PC Inst. elèctric  2 

8 Carregar programa en l’S7 Enginyer 6 

1 9 Carregar configuració SCADA  Enginyer  

10 Provar comunicació SCADA Enginyer 7+8+9 

11 Provar moviments manuals 
Eng. + 

Operari 
8 2 

12 Provar màquina en automàtic 
Eng. + 

Operari 
10+11 8 

13 
Provar canvis de paràmetres de 

màquina 
Eng + Operari 12 8 

14 Solució d’imprevistos Enginyer  8 

 

Una vegada es finalitza la primera fase i es verifica el funcionament correcte de totes les 

parts de la línia, es passa a la fase 2. En aquesta fase serà més difícil poder fer marxa 

enrere, ja que es recablegen tots els cables de senyal a la nova perifèria 2. A més, els 

senyals del sistema de verificació es troben en un altre armari elèctric i cal portar-los a la 

perifèria 2 per mitjà d’un cable multifilar. 

 

 

 

Taula 8.1 Tasques de la fase 1 de la posada en servei 
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Els passos a seguir en la fase 2 es mostren en la Taula 8.2. 

 

Nº 

Tasca 
Descripció Encarregat 

Tasques 

prèvies 

Previsió 

(h) 

1 
Retirar l’S7300 del sistema de 

dosificació 
Instal·lador elèctric  

1 

2 Col·locar la perifèria 2 Instal·lador elèctric 1 

3 
Cablejar senyals del sistema de 

dosificació en la perifèria 2 
Instal·lador elèctric 2 3 

4 Retirar Omron CPM1A Instal·lador elèctric  1 

5 
Passar cable multifilar amb 

senyals del sistema de verificació 
Instal·lador elèctric 4 

8 

6 
Cablejar senyals del sistema de 

verificació en la perifèria 2 
Instal·lador elèctric 5 

7 Calibrat de la pesada  Enginyer 2 1 

8 Proves de dosificació Enginyer 7 2 

9 Proves de verificació Enginyer 6 2 

10 Proves en producció Enginyer + Operari 8+9 6 

11 Solució d’imprevistos Enginyer  6 

 

 

Taula 8.2 Tasques de la fase 2 de la posada en servei 
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9. Estudi econòmic 

El cost de realització del projecte es composa del preu del material, el dels treballs 

d’enginyeria i el dels treballs d’instal·lació elèctrica. Com que la migració del sistema es 

realitzarà durant una parada productiva de la línia, no cal tenir en compte despeses 

derivades de la falta de producció. 

El cost del material necessari per realitzar el projecte es pot veure en la Taula 9.1, la Taula 

9.2  i la Taula 9.3. 

 

Autòmat + ET200MP Armari Principal + ET200MP Dosifi cació 

Uts. Descripció Marca Referència 

PVP 

unitari 

(€) 

PVP 

Total 

 (€) 

3 Perfil suport de 530 mm per a 
Simatic S7-1500 i ET200MP SIEMENS 6ES7590-1AF30-0AA0 45,21 135,63 

1 Font d'alimentació PM 1507 
24 V / 8 A SIEMENS 6EP1333-4BA00 192,20 192,20 

2 Font d'alimentació de sistema 
PS 25W 24 V c.c. SIEMENS 6ES7505-0KA00-0AB0 253,45 506,90 

1 CPU 1511-1 PN SIEMENS 6ES7511-1AK00-0AB0 824,60 824,60 

10 Mòdul de sortides digitals   32 
x 24 V c.c./ 0,5 A SIEMENS 6ES7522-1BL00-0AB0 546,63 5466,30 

13 Mòdul d'entrades digitals       
32 x 24 V c.c. SIEMENS 6ES7521-1BL00-0AB0 383,60 4986,80 

1 Memory card Flash per a   
S7-1500, 4 MB SIEMENS 6ES7954-8LC02-0AA0 62,22 62,22 

2 
Simatic ET200MP 
PROFINET Mòdul interface 
IM 155-5 PN ST 

SIEMENS 6ES7155-5AA00-0AB0 506,90 1013,80 

1 Font d'alimentació PM 1507 
24 V / 3 A SIEMENS 6ESP1332-4BA00 136,40 136,40 

1 Mòdul d'E/S analògiques 
 EA:4XU/I, SA: 2XU/I SIEMENS 6ES7534-7QE00-0AB0 730,21 730,21 

4 Connector frontal de 40 
terminals SIEMENS 6ES7592-1AM00-0XB0 45,21 180,84 

Subtotal 1 14235,90 

Taula 9.1 Càlcul del cost del material de l’autòmat i les perifèries distribuïdes 
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Adaptadors S5-S7 

Uts. Descripció Marca Referència 

PVP 

unitari 

(€) 

PVP 

Total  

(€) 

12 Adaptador per a entrades dig. SIEMENS 6EZ2041-8UG11-0DE0 239,40 2872,80 

9 Adaptador per a sortides dig. SIEMENS 6EZ2041-8UG11-0DA0 239,40 2154,60 

2 Adaptador de bastidors SIEMENS 6EZ2041-8UG00-0BG0 92,85 185,70 

2 Perfil suport 530 mm SIEMENS 6ES7 390-1AF30-0AA0 45,44 90,88 

Subtotal 2 5303,98 

Altres 

Uts. Descripció Marca Referència 

PVP 

unitari  

(€) 

PVP 

Total  

(€) 

1 Driver S7A v7.52 INCOSOL 
 

503,00 503,00 

1 
Simatic STEP 7 Professional 

V13 
SIEMENS 6ES7822-1AA03-0YA5 2462,64 2462,64 

1 Simatic WinCC Comfort V13 SIEMENS 6AV2101-0AA03-0AA5 832,81 832,81 

1 Panell TP700 Comfort SIEMENS 6AV2124-0GC01-0AX0 801,00 801,00 

1 Scalance X005 Switch 5 ports SIEMENS 6GK5005-0BA00-1AA3 181,50 181,50 

1 
IE FC RJ45 Plug 180º 10 uts. 

connector Ethernet Industrial 
SIEMENS 6GK1901-1BB10-2AB0 173,40 173,40 

150 
Metres cable Ethernet 

industrial IE TP 
SIEMENS 6XV1840-2AH10 2,03 304,50 

Subtotal 3 5258,85 

Taula 9.2 Càlcul del cost dels adaptadors S5-S7 

Taula 9.3 Cost de la resta de materials utilitzats 
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Pel que fa als costos d’enginyeria, es calculen tenint en compte un preu per hora de 40 €/h. 

Els treballs es descriuen juntament amb el temps estimat que es necessitarà per realitzar-los 

en la Taula 9.4. 

 

Descripció 
Temps 

(h) 

Import 

(€) 

Recopilació d’informació: manuals, visites a planta, consultes 16 640 

Software autòmat 100 4000 

Software SCADA 30 1200 

Posada en servei 30 1200 

Imprevists a la posada en servei 14 560 

Formació final 6 240 

Subtotal 4 196 7840,00 

Per petició del departament de manteniment de l’empresa, s’inclou en els costos d’enginyeria 

una petita formació al finalitzar el projecte. La intenció és que el personal de manteniment 

conegui l’entorn de programació i l’estructura del programa de la línia. D’aquesta manera, el 

departament podrà reaccionar de manera ràpida a les futures avaries que es puguin 

presentar. 

Per tant, el cost total que suposa la realització del projecte tenint en compte la despesa de 

material i les feines d’enginyeria és de 32638,73 €. 

Les feines d’instal·lació elèctrica i les hores de l’operari de la màquina no s’inclouen, ja que 

seran realitzades per personal propi de l’empresa. S’estimen unes 23 hores de feina de 

l’instal·lador elèctric, repartides entre el canvi de l’autòmat, la instal·lació de cables Ethernet i 

el cablejat de la perifèria 2. Pel que fa a l’operari de la línia, es preveu unes 24 hores de 

feina. 

 

 

Taula 9.4 Càlcul del cost dels treballs d’enginyeria 
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10. Estudi d’impacte ambiental 

Degut a les seves característiques, aquest és un projecte amb pocs efectes ambientals. 

Entre aquests, es destaca que en realitzar el projecte es creen RAEE (Residus d’Aparells 

Elèctrics i Electrònics) corresponents als components electrònics dels autòmats que es 

retiren de la instal·lació. Tot i que es tracta de poca quantitat, caldrà reciclar adequadament 

aquests components. 

Per altra banda, l’antic autòmat S5 135 de la línia necessitava una pila de liti de la talla C de 

3,6 V i 5,2 Ah per mantenir el programa en la memòria RAM quan l’autòmat no tenia 

alimentació. Aquesta bateria s’havia de substituir cada dos anys aproximadament per 

recomanació del fabricant. Amb el nou autòmat S7 1500 s’elimina la necessitat de piles, ja 

que el programa es guarda en una àrea de memòria romanent de tipus flash que no 

s’esborra quan es talla l’alimentació elèctrica. 

Cal destacar que tots els components del nou sistema de control compleixen amb la directiva 

RoHS que restringeix l’ús de diferents substàncies perilloses en la fabricació de components 

electrònics. 
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Conclusions 

Els objectius amb els que es plantejava el projecte s’han assolit, ja que s’ha dissenyat amb 

èxit un nou sistema de control que és capaç de governar la línia de manera equivalent a 

l’actual respectant totes les especificacions que l’empresa va proposar.  

En aquest projecte es posa de manifest la importància que tenen els projectes de migració 

de sistemes de control en la indústria actual. 

El fet de mantenir sistemes antics suposa un risc que contínuament va creixent degut a la 

dificultat d’obtenir recanvis i a la poca disponibilitat de personal tècnic qualificat. Per tant, el 

manteniment d’aquests sistemes de control resulta cada vegada més car i complex. Encara 

més greu que això és el fet de que una avaria pot  acabar desencadenant una parada 

productiva de llarga durada la qual pot ocasionar perjudicis greus a l’empresa en el cas de 

que es talli el subministrament de peces als seus clients. 

A part de solucionar aquests problemes, la modernització ofereix a la vegada una sèrie 

d’avantatges degut a les millores tecnològiques que aporten els nous equips de control. Com 

a mostra, es pot dir que el fet de substituir equips amb moltes hores de funcionament 

acumulades per equips nous suposa per si sòl una reducció en el nombre d’avaries, però a 

la vegada, les noves funcionalitats de diagnòstic millorades dels equips moderns permeten 

una resposta ràpida enfront l’avaria, i això s’acaba traduint en una millora de la productivitat. 

Addicionalment, aquests projectes serveixen per obrir la porta a la realització d’altres 

projectes, degut a les possibilitats d’expansió i comunicació dels sistemes de control actuals. 

D’aquesta manera les migracions es converteixen en el primer pas per adaptar les 

instal·lacions i la maquinària antiga a les necessitats de la indústria moderna. Això suposa un 

increment de la competitivitat de l’empresa. 

Un altre aspecte a tenir en compte és que unificant el control de totes les parts de la màquina 

en un sòl autòmat, s’ha aconseguit simplificar tasques de manteniment i futures 

modificacions en la màquina, ja que mitjançant un únic entorn de programació i una sola 

connexió es té accés a visualitzar i/o modificar el codi així com a la informació de diagnòstic 

de qualsevol part de la màquina.  

Paral·lelament, l’empresa es beneficia també mitjançant la formació que es fa al departament 

de manteniment en finalitzar el projecte, ja que el seu personal adquirirà coneixements de 

l’estructura del programa i de l’entorn de programació. Gràcies a això seran capaços de 

diagnosticar avaries amb més facilitat. 
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Es destaca també la importància que té el procés de posada en servei en projectes 

d’automatització. En casos com aquest, on es disposa de poc temps de posada en servei i la 

producció és crítica, és important preveure en la fase de disseny les dificultats que poden 

aparèixer durant la implantació del sistema. Cal limitar les modificacions i buscar solucions 

que redueixin el temps de posada en servei i les possibilitats de cometre errors. 

Resulta d’ajut planificar una migració gradual i preveure que es pugui tornar enrere instal·lant 

de nou el sistema de control original en el cas de que es presentin problemes inesperats en 

la posada en servei. Abans de creuar el “punt de no-retorn” en el procés de migració cal 

realitzar proves exhaustives de funcionament per assegurar que el que s’ha canviat fins 

aquell punt és correcte.  

Una altra conclusió que s’extreu de la realització del projecte és la importància que té 

conservar i actualitzar la documentació i els programes de les màquines. La realització de 

projectes d’aquest tipus resulta molt complicada si es treballa sobre documentació 

desactualitzada o mitjançant còpies de seguretat de programes sense comentaris ni 

simbòlics. 

Pel que fa a futures accions que es poden dur a terme arran d’aquest projecte, la que sembla 

més adequada seria la de plantejar la migració del sistema SCADA, ja que és l’únic 

component obsolet del sistema de control que quedarà romanent en la línia. En l’annex A 

s’estudia com es podria dur a terme aquest canvi, juntament amb d’altres projectes que 

l’empresa planifica. 
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