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Resum 

Aquest Treball de Fi de Grau té la voluntat de presentar, de forma detallada, una de les 

activitats que es duen a terme a l’empresa on he realitzat les pràctiques curriculars. 

L’objectiu d’aquest treball és oferir una visió de conjunt de tot allò que implica una aplicació 

de rebobinat des del punt de vista d’accionaments. Es pretén descriure detalladament totes 

les tasques que s’han de dur a terme; des del dimensionat dels equips, passant per 

l’elecció del sistema de control i acabant per la posta en marxa.  

En un primer bloc es començarà introduint, de forma teòrica, diferents conceptes que cal 

conèixer sobre els elements que componen un accionament. 

Segonament, es presentarà una aplicació amb unes especificacions determinades que 

permeti desenvolupar les tasques més representatives del que suposa la posta en marxa 

d’un accionament. 

Es desenvoluparà la vessant que requereix coneixements tècnics més específics: Es durà a 

terme la selecció dels equips necessaris. Una vegada seleccionats els equips, es detallarà 

el principi de funcionament i els elements que intervindran en el sistema el sistema de 

control de la bobinadora. Per acabar, es presentaran les funcions més rellevants del 

programa de control. 

Finalment, es presentarà documentació relativa als diferents equips que es mencionin i es 

farà un pressupost del que poden costar. 

A les conclusions es farà un balanç de la feina feta i es comentaran els aspectes més 

rellevants a tenir en compte en qualsevol posta en marxa. 
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1. Glossari 

A continuació es descriuran alguns termes que apareixen de forma recurrent el llarg 

d’aquest document. És important tenir clars els diferents conceptes per poder comprendre 

de forma correcta el que s’exposa en el treball. 

- Accionament: En el sector industrial, un accionament el conformen tots aquells 

elements que són necessaris per controlar el moviment d’una càrrega. Des de la 

xarxa elèctrica, passant pel variador de freqüència, el motor, les reduccions i 

acabant per la pròpia càrrega. 

- Drive: Un drive i un variador de freqüència són el mateix. Les sigles en anglès del 

variador de freqüència són VFD (Variable Frequency Drive). Es tracta d’un element 

que permet controlar la velocitat de rotació d’un motor elèctric regulant la freqüència 

d’alimentació del motor. 

- Aplicació de rebobinat: S’entén per una aplicació de rebobinat aquella en la que 

es controla el gir d’una bobina, indistintament del sentit de gir d’aquesta. És a dir, no 

es fa distinció entre els següents conceptes: 

o Bobinadora: Es tracta d’un màquina que desenvolupa una acció de 

rebobinat. Es parteix d’una bobina buida, sense material, i a mesura que es 

fa girar la bobina, aquesta va acumulant material procedent de la línia. 

o Desbobinadora: Es tracta d’un màquina que desenvolupa una acció de 

rebobinat. Es parteix d’una bobina plena, i a mesura que es fa girar la 

bobina, aquesta va cedint material a la línia. 

o Bobinadora reversible: Es tracta d’una màquina que es pot comportar com 

una bobinadora o com una desbobinadora indistintament. 

- Velocitat de línia: Es tracta de la velocitat del material de la línia. És a dir, la 

velocitat del material que alimenta una bobinadora o la velocitat del material al sortir 

d’una desbobinadora. En el correcte funcionament d’una aplicació de rebobinat, la 

velocitat de línia coincideix amb la velocitat tangencial de la bobina i és pràcticament 

constatant en tot moment. 

- Velocitat del motor: És la velocitat angular a la que gira el motor. La velocitat de 

gir del motor s’adapta en funció del diàmetre de la bobina per aconseguir que la 

seva velocitat tangencial coincideixi amb la velocitat de línia. 
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2. Introducció 

Aquest projecte es desenvolupa des de l’empresa Enginoba Motion Control. Es tracta d’una 

petita enginyeria l’activitat principal de la qual és la posta en marxa de maquinària industrial 

des del punt de vista d’accionaments. La temàtica del projecte està directament vinculada 

amb l’activitat de l’empresa i, per tant, a l’àmbit professional. 

2.1. Objectius del projecte 

En la majoria de processos tecnològics els rebobinadors són part essencial del conjunt del 

sistema. És habitual que els processos s’iniciïn amb un desbobinador i s’acabin amb una 

bobinadora. Degut a la presència de nombroses aplicacions d’aquest caràcter en el món 

industrial, pot resultar interessant descobrir com implementar-les. 

El dimensionat d’un sistema d’accionament és una tasca en la que s’han de tenir en compte 

molts factors. Es requereix un coneixement íntegre del sistema, incloent el subministrament 

elèctric, la màquina impulsada, les especificacions de la línia, ... En aquest projecte es 

pretén donar a conèixer un mètode vàlid per donar solució a una aplicació de rebobinat a 

nivell d’accionaments. 

Es volen donar a conèixer els conceptes fonamentals que cal tenir en ment per dur a terme 

la posta en marxa d’una rebobinadora. Es farà un recorregut per les diferents etapes del 

procés amb la voluntat d’oferir una idea del que suposa aquesta tasca. 

Al mateix temps, es vol conscienciar de que el “modus operandi” utilitzat en aquest treball 

és exclusiu per a un cas particular. Tot i així, pot servir de referència i adaptar-se a les 

característiques d’un ampli ventall d’aplicacions de rebobinat. 

2.2. Abast del projecte 

Degut a diversos convenis i per política d’empresa, Enginoba només treballa amb equips i 

software de Siemens. Per aquest motiu, en aquest projecte no es contemplarà l’estudi de 

cap component de caràcter elèctric que sigui d’un altre fabricant. Val a dir que Siemens és 

el distribuïdor amb més ventes en el sector d’accionaments a nivell mundial, amb la qual 

cosa s’entén que treballarem amb equips fiables i competitius a nivell de mercat. S’utilitzarà 

software específic de Siemens. 
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3. Introducció teòrica al mon dels accionaments 

El conjunt format per (en aquest ordre) la xarxa elèctrica, el variador de freqüència, el 

motor, les reduccions i la càrrega conforma un accionament, que és precisament l’objecte 

d’estudi d’aquest projecte. 

En aquest apartat es donaran nocions bàsiques dels diferents elements que conformen  un 

accionament. La idea és comprendre perquè cadascun d’aquests elements és necessari i 

com interaccionen entre ells. 

 

3.1. Xarxa elèctrica 

Cada instal·lació disposa d’una xarxa elèctrica. A Europa, la xarxa elèctrica industrial 

acostuma a ser trifàsica a 400 Volts i 50Hz. Les propietats de la xarxa elèctrica s’hauran de 

tenir en compte sempre a l’hora d’escollir els equips d’un accionament. 

 

3.2. Motors elèctrics 

Els motors elèctrics s’utilitzen per transformar l’energia elèctrica en energia mecànica. Hi ha 

diversos tipus de motors de corrent altern, però els més utilitzats en la indústria són els 

motors trifàsics d’inducció (o asíncrons) i els motors síncrons. 

La importància de controlar la velocitat de gir d’un motor varia amb l’aplicació, però 

acostuma a ser un factor important a tenir en compte. 

3.2.1. Velocitat de gir d’un motor 

La velocitat de gir d’un motor de corrent altern trifàsic depèn de la velocitat a la que gira el 

camp magnètic generat pel seu estator. La velocitat del camp magnètic giratori es 

denomina velocitat de sincronisme. 

La velocitat de sincronisme en revolucions per minut es calcula com: 
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On, 

“Ns”: velocitat de sincronisme en rpm 

“f”: freqüència de la xarxa de subministrament elèctric en Hz 

“P”: nombre de parells de pols del motor. 

En motors síncrons, la velocitat de rotació del rotor coincideix amb la velocitat de 

sincronisme. 

En motors asíncrons, la velocitat de rotació del rotor és inferior a la velocitat de sincronisme. 

En aquest tipus de motor, cal conèixer el concepte de lliscament, que es coneix com la 

diferència entre la velocitat de sincronisme i la velocitat a la que gira el rotor. Quan el motor 

gira en buit, el lliscament acostuma a ser de l’ordre de l’1%. Aquest valor augmenta en 

funció de la càrrega que arrossega el motor. 

Com s’acaba de comentar, la velocitat d’un motor de corrent altern, ja sigui d’inducció o 

síncron, ve determinada per la freqüència a la que gira el camp magnètic del seu estator. 

Dit d’una manera més simple, depèn de la freqüència que alimenta el motor. Un motor 

connectat directament a la xarxa elèctrica es veurà alimentat per una freqüència constant i, 

per tant, girarà a una velocitat determinada. És per aquest motiu que cal conèixer les 

propietats de la xarxa. 

 

3.3. Variadors de freqüència 

Un variador de freqüència és un dispositiu utilitzat per controlar la velocitat de gir d’un motor 

elèctric. El principal avantatge de tenir un variador de freqüència, és que permet aplicar al 

motor un rang de freqüències molt ampli. De fet, el seu principi de funcionament es basa 

precisament en efectuar la conversió d’una freqüència i voltatge constants procedents de la 

xarxa a una freqüència i voltatge variables. D’aquesta manera es pot tenir control sobre la 

velocitat de gir del camp magnètic a l’estator del motor i, per tant, controlar la velocitat de 

gir del rotor. 

3.3.1. Estructura interna d’un variador de freqüència 

En un variador de freqüència s’han de diferenciar diferents parts. Les parts essencials 

perquè un variador desenvolupi la seva funció principal són la part de potència i la part de 

control, acompanyades d’una sèrie d’entrades i sortides analògiques i digitals. 
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- Circuit de potència: és el responsable de tractar l’energia provinent de la xarxa per 

posteriorment alimentar el motor. 

- La unitat de control, que inclou una CPU encarregada de gestionar la sortida del 

drive, entre d’altres funcions. 

- Entrades i sortides analògiques i digitals. Les entrades es poden utilitzar per 

controlar les funcions lògiques del drive, tals com arrancada, parada, avanç, 

retrocés, consigna de velocitat... Les sortides es poden utilitzar per proporcionar 

senyals a altres equips, per indicar l’estat del variador, per conèixer les condicions 

operatives, etc. 

Alguns variadors incorporen interfícies de comunicació per aplicacions on un programa 

regeix el comportament del motor. 

- Interfícies de comunicació: ofereixen la opció de comunicar amb altres dispositius, 

com és ara un ordinador, un PLC, etc. 

En la Figura 1 es poden veure de forma esquemàtica els elements d’un variador de 

freqüència. La part de potència està ressaltada de color vermell i la part de control de color 

verd. 

 

Figura 1. Esquema de l’estructura interna d’una variador de freqüència. Font: Curs online 

de variadors de velocitat a càrrec d’ElectroClub 
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3.3.1.1. Circuit de potència bàsic d’un variador de freqüència 

El circuit de potència d’un variador de freqüència bàsic, es composa de tres elements: 

- Rectificador o convertidor: És una secció composta per díodes rectificadors. 

Dissenyada per convertir una entrada de corrent altern en una sortida de corrent 

continu. 

 

Figura 2. Funció del convertidor d’un variador de freqüència. Font: Curs online de variadors 

de velocitat a càrrec d’ElectroClub 

A la sortida del rectificador, el voltatge resultant té variacions no desitjades, conegudes com 

ondulacions. És per aquest motiu que el variador disposa del bus de continua. 

- Bus de continua o circuit intermig: Funciona com una bateria que proporciona 

energia a la secció de l’inversor de forma continua. Actua com un filtre, eliminant les 

ondulacions que tenim a la sortida del convertidor. 
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Figura 3. Funció del bus de continua d’un variador de freqüència. Font: Curs online 

de variadors de velocitat a càrrec d’ElectroClub 

- Inversor: Acostuma a incloure transistors IGBT per tal de controlar la sortida del 

drive. 

Els transistors IGBT són capaços d’encendre’s diverses vegades per segon. Disposen de 

tres terminals de connexió, porta, col·lector i emissor. Quan s’aplica un voltatge positiu (de 

l’ordre d’uns 15V) a la porta de l’IGBT, aquest deixa passar corrent de col·lector a emissor. 

Quan no apliquem voltatge a la comporta l’IGBT està tancat i no hi circula corrent. 

 

Figura 4. Esquema d’un transistor IGBT. El díode Free-wheeling té com a finalitat 

protegir el transistor. Font: Curs online de variadors de velocitat a càrrec 

d’ElectroClub 
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La forma més habitual de controlar el voltatge i la freqüència aplicats a cada fase del motor 

és commutar els diferents IGBT de l’inversor. La commutació de cada IGBT es porta a 

terme mitjançant la lògica de control. 

Així doncs, l’estructura interna d’un variador de freqüència bàsic és la que es pot apreciar 

en la Figura 5. 

 

Figura 5. Estructura interna d’un variador de freqüència bàsic. Font: Curs online de 

variadors de velocitat a càrrec d’ElectroClub 
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3.3.2. Operació en diferents quadrants 

A continuació s’estudiarà el concepte de regeneració. En els casos en que es treballa amb 

regeneració, l’estructura del circuit de potència és lleugerament diferent. 

 

 

Figura 6. Quadrants de treball possibles en una bobinadora reversible. Font: Curs online de 

variadors de velocitat a càrrec d’ElectroClub 

La Figura 6 mostra la relació parell/velocitat associada a un variador de quatre quadrants, 

definits per la direcció de rotació i el parell del motor. 

En el primer i el tercer quadrants, el parell i la velocitat van en el mateix sentit. La operació 

en qualsevol d’aquests quadrants és una operació d’avanç. En els quadrants dos i quatre, 

el parell i la velocitat van en sentits oposats. La operació en qualsevol d’aquests quadrants 

és una operació de frenat. 

Un variador de freqüència d’un sol quadrant opera ens els quadrants I o III, realitzant 

únicament operacions d’avanç. Tot i així, la dinàmica de certes càrregues pot requerir que 

el parell s’apliqui en qualsevol direcció independentment del sentit de gir del motor. En 

aquests casos és necessari un variador de quatre quadrants. 

Un variador de quatre quadrants té un preu més elevat però és imprescindible en una 

aplicació de rebobinat reversible. A l’hora de bobinar es produeix una operació d’avanç, 
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treballant en el I o III quadrant. En canvi, a l’hora de desbobinar, el motor treballa clarament 

en el II o IV quadrant, ja que la velocitat de gir es produeix en el sentit invers que el parell 

motor. 

3.3.3. Variadors regeneratius 

Quan un motor treballa realitzant una operació de frenat, és a dir, quan el parell i la velocitat 

de gir van en sentits oposats, aquest es comporta com un generador. Això implica que més 

enllà de consumir energia de la xarxa, el motor aporta energia al bus de contínua: 

Els díodes del rectificador subministren corrent en una sola direcció. Quan la càrrega 

intenta anar més ràpid que la velocitat del motor (en els quadrants II i IV), el motor genera 

energia elèctrica novament en el bus de contínua. Això s’anomena regeneració. 

L’esquema simplificat de la Figura 7 mostra un variador regeneratiu, que incorpora en el 

bus de contínua una resistència R1 de frenat i un transistor de potència controlat per la 

lògica de control. 

La resistència de frenat acostuma a ser muntada externament al drive per poder dissipar 

millor el calor generat al consumir l’energia generada pel motor. 
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Figura 7. Estructura interna d’un variador de freqüència regeneratiu. Font: Curs online de 

variadors de velocitat a càrrec d’ElectroClub 

 

L’ús de la resistència de frenada és clarament inviable a nivell d’eficiència energètica. És 

per aquest motiu que el mercat compta amb alternatives que permeten aprofitar l’energia 

generada pels motors que treballen com a generadors. 

En aplicacions amb un sol variador regeneratiu, s’adapta el rectificador per tal que pugui 

cedir energia a la xarxa. 

En aplicacions multieix, és habitual muntar un rectificador comú per als diferents eixos i 

interconnectar el bus de continua dels diferents variadors. Això permet que l’energia 

generada per un dels equips, enlloc de ser dissipada per les resistències de frenat o 

retornada a la xarxa, sigui absorbida pels accionaments que en aquell moment necessitin 

una aportació. 
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3.3.4. Estratègies de control 

La relació tensió/freqüència és la relació existent entre el voltatge i la freqüència aplicats al 

motor. Aquesta relació afecta al flux del motor, al corrent de magnetització i al parell. Si la 

freqüència s’incrementa sense un augment corresponent en el voltatge, la velocitat del 

motor augmenta, però el flux, el corrent de magnetització i el parell disminueixen, tal com es 

pot apreciar en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Parell induït i velocitat en un motor a diferents freqüències i a tensió constat. Font: 

“Control de velocidad mediante relación voltaje-frecuencia” – article de la Universitad 

Tecnológica de Pereira 



Dimensionat i control de l’accionament d’una bobinadora  Pàg. 19 

 

Un variador de freqüència és capaç d’operar un motor amb flux constant en un ampli rang 

de freqüències on es manté el parell constant, sempre mantenint constant la relació 

tensió/freqüència. Tal com s’aprecia en l’àrea blava de la Figura 9. 

Per sobre de la freqüència nominal, la relació tensió/freqüència disminueix a mesura que 

augmenta la freqüència Ens trobem en la zona de debilitament de camp, on el parell deixa 

de ser constant però la potència si que ho és. S’aprecia en l’àrea groga de la Figura 9. 

 

Figura 9. Zona de regulació de tensió i zona de debilitament de camp. Font: Curs online de 

variadors de velocitat a càrrec d’ElectroClub 



Pàg. 20  Memòria 

 

L’àrea de color verd de la Figura 10 queda delimitada per la corba S1 teòrica d’un motor 

elèctric. Aquesta corba mostra el parell que pot oferir el motor de forma constant en funció 

de la seva velocitat de gir. Com s’ha mencionat, per sota de la freqüència nominal (en 

aquest cas de 60Hz) el motor pot operar un parell constant del 100% del nominal. Per a 

velocitats de gir superiors a la nominal, el parell cau progressivament però la potència es 

manté constant. En qualsevol punt de treball comprès per sota de la corba S1, dins de 

l’àrea de color verd, el motor pot treballar en condicions òptimes de forma continua. En els 

punts de treball que es troben per damunt de la corba S1, el motor treballa en 

sobrecàrrega. Només pot arribar-hi de forma puntual. 

 

 

Figura 10. Corba S1 de funcionament d’un motor elèctric. Font: Curs online de variadors de 

velocitat a càrrec d’ElectroClub 

 

Els variadors de freqüència poden treballar en un ampli rang de velocitats. Com s’ha 

comentat, un motor pot girar a baixes revolucions i oferir un 100% del seu parell nominal. 

Una consideració que cal tenir en compte en aquests casos és que el motor no és capaç 

d’auto refrigerar-se. Per aquest motiu és molt important instal·lar un sistema de ventilació 

forçada evitar el sobreescalfament del motor. 
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3.3.4.1. Control tensió freqüència 

El control tensió/freqüència es limita a aplicar una tensió i un voltatge al motor per 

aconseguir que aquest giri a una velocitat determinada. No té en compte el comportament 

de la càrrega ni sap quina és la velocitat real a la que gira el motor. Aquest tipus de control 

és adequat per una amplia gama d’aplicacions. Tot i així, no és la millor opció per a 

aplicacions que requereixen un bon control a baixes voltes o una regulació precisa. 

 

3.3.4.2. Control vectorial 

El control vectorial s’aplica quan una aplicació exigeix un control de velocitat molt precís, 

una resposta dinàmica alta o una regulació de qualitat. 

Existeixen dos tipus de control vectorial: 

- Control vectorial de llaç obert: S’utilitzen algoritmes interns basats en un model 

matemàtic per tal de tenir control sobre el motor. S’aconsegueix dur a terme la 

regulació de velocitat sense cap tipus de sensor. Quan la velocitat del motor es 

calcula a baixes voltes, es basa en la força electromotriu i la impedància de l’estator. 

Variacions en aquests paràmetres tindran efecte sobre el càlcul de velocitat, fent 

que aquest tipus de control vectorial sigui poc eficaç en algunes apliacions. 

 

- Control vectorial de llaç tancat: És un mètode de control que necessita un sensor 

de velocitat, típicament conegut com encoder, per tal de proporcionar una 

realimentació al sistema i tenir una millor regulació. Gràcies a l’encoder es 

disposarà d’informació del motor en temps real i, per tant, es podrà corregir el seu 

comportament de forma immediata. Aquest sistema pot proporcionar un control de 

parell complert inclús a velocitat zero. 
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Figura 11. En el control amb llaç tancat, l’encoder “E” permet actuar en base al 

comportament real del motor. Font: Curs online de variadors de velocitat a càrrec 

d’ElectroClub 

 

 

3.4. Reductor de velocitat 

Tota màquina en la que el moviment és generat per un motor, necessita que la velocitat 

d’aquest motor s’adapti a la velocitat necessària per un bon funcionament de la màquina. 

La potència i el parell són factors que també cal transmetre. 

Aquesta adaptació es du a terme generalment a través dels denominats reductors de 

velocitat. Hi ha diferents tipus de reductors, però els més utilitzats en la indústria són els 

reductors per politges i els reductors per engranatges. 

Es tracta de mecanismes de transmissió de moviment que basen el seu funcionament en el 

següent principi: 

Es munta una roda motriu a l’eix del motor que girarà a la mateixa velocitat que aquest. 

S’acobla una roda conduïda a la roda motriu, ja sigui mitjançant  politges o engranatges. El 

diàmetre de la roda conduïda serà més gran que el de la roda motriu. A l’eix de la roda 

conduïda s’hi munta la càrrega. 
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Figura 12. Esquema d’un reductor de velocitat per politges. Font: Pròpia 

D’aquesta manera, el número de voltes que donarà la roda conduïda (o la càrrega) per 

volta de la roda motriu (o del motor), es calcularà segons la relació de transmissió: 

Relació de transmissió “i”: 

 

Amb aquestes fórmules s’evidencia que, al ser la roda motriu d’un diàmetre inferior a la 

roda conduïda, la roda motriu girarà més ràpid que la conduïda. S’aconsegueix que la 

càrrega giri amb una velocitat inferior al motor, mantenint sempre una proporcionalitat 

constant. 

Pel que fa el parell (Τ) a la roda conduïda en un reductor de velocitat, aquest augmenta 

proporcionalment a la relació de transmissió. És a dir: 

 

Pel que fa a la inèrcia, la relació de transmissió intervé elevada al quadrat. 
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És habitual en aplicacions de rebobinat utilitzar reductores de politja. La relació de 

transmissió acostuma a ser com a màxim de i = 1:3, ja que si la relació de transmissió fos 

superior, quan la bobina està buida el motor hauria de girar molt ràpid. 

En resum, una reducció  (per exemple) de i = 1:3 permet: 

- Que la càrrega giri tres vegades més lenta que el motor. 

- Transmetre un parell a la càrrega tres vegades superior al parell del motor. 

- Que la inèrcia vista per el motor sigui nou vegades inferior a la inèrcia de la càrrega.  

3.5. Càrrega 

La càrrega sobre la que actua el motor en una aplicació de rebobinat, té unes 

característiques molt peculiars. 

Una bobina es composa d’un eix sobre el qual s’enrotlla, de forma uniforme, un material 

determinat. A mesura que s’acumula material a la bobina, el seu pes i el seu diàmetre 

augmenten, amb la qual cosa l’energia necessària per aconseguir la rotació sobre el seu 

propi eix també augmenta. 

D’aquesta manera, l’energia que s’haurà de subministrar al motor per fer girar la càrrega 

serà variable i dependrà del material que hi hagi a la bobina. 

Al mateix temps, en qualsevol línia de producció, la velocitat del material és pràcticament 

constant. Segons la fórmula de la velocitat tangencial: 

 

Així doncs, per assegurar que la velocitat tangencial del material de la bobina sigui constant  

s’haurà d’ajustar la velocitat de gir del motor, que serà variable en base al diàmetre de la 

bobina. Quan la bobina està buida ha de girar amb velocitat de rotació màxima i quan està 

plena amb velocitat de rotació mínima. 
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4. Elecció dels components d’un accionament 

A continuació es presentarà un cas real resolt a l’oficina per tal de poder desenvolupar una 

metodologia útil per resoldre aplicacions de rebobinat. 

4.1. Anàlisi de l’aplicació i la càrrega 

Un client subministra petites bobines de paper amb un pre-tall (unes marques que faciliten 

la ruptura del material a través seu). Per obtenir el producte final, el client disposa d’un 

sistema que realitza el següent procés: 

1. Es desenrotlla la bobina mare de paper. Es tracta d’una bobina molt gran que conté 

el material al qual s’ha d’aplicar el procés del pre-tall. 

2. El material procedent de la bobina passa per diferents rodets i ballarins que li 

apliquen tensió. 

3. Es realitza el pre-tall del material i s’alinea per enrotllar la bobina final. 

4. Es confecciona la bobina i, en continu (sense parar el procés) se’n comença a 

enrotllar una altra. 

Per una avaria, el motor encarregat del gir del desbobinador ha de ser substituït. S’haurà de 

dimensionar el motor en qüestió per garantir el correcte funcionament de la línia. 

Inicialment el client facilita algunes dades de l’aplicació. Són les següents: 

- Velocitat de línia = 600 m/min = 10 m/s 

- Tensió aplicada al material = 500 N 

Els paràmetres bàsics i indispensables per poder seleccionar un motor són el parell i la 

velocitat de gir d’aquest. Així doncs, les dades que ens proporciona el client no són 

suficients. Ens ha de fer arribar: Diàmetre i pes de la bobina mare quan aquesta està plena 

i quan està buida: 

- Diàmetre màxim = 1000 mm 

- Diàmetre mínim = 76 mm 

- Massa de la bobina plena = 1000 Kg 
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- Massa de la bobina buida = 25 Kg 

Amb la informació recaptada en tenim prou per analitzar les sol·licituds de la càrrega i, en 

conseqüència, escollir un motor, una reductora i un drive.  

4.2. Elecció d’una reductora 

La reductora se selecciona una vegada coneixem les sol·licitacions de parell i velocitat que 

demanda la càrrega. La reductora, com ja s’ha comentat, és útil per poder seleccionar 

motors de menys prestacions i, sobretot, més econòmics. 

Partint de la base que les reductores en la majoria dels casos són de politja, només queda 

determinar el seu índex de reducció, que per raons mecàniques no acostuma a ser superior 

a i = 1:3. El criteri de selecció d’aquest índex és, bàsicament, analitzar els motors resultants 

en funció de l’índex de reducció i escollir el que més convingui.  

En aquest cas però, es parteix d’una instal·lació ja existent. Disposa d’una reductora per 

politges amb i = 1:3.  

4.3. Dimensionat i elecció del motor 

4.3.1. Càlcul manual de les característiques del motor 

Amb la informació disponible s’han d’analitzar dos escenaris que exprimeixen el motor al 

límit: 

- Quan la bobina està plena de material (té velocitat de gir mínima i parell màxim). 

- Quan la bobina està sense material (té velocitat de gir màxima i parell mínim). 

En la següent taula es mostren les sol·licitacions i característiques del sistema per 

cadascun dels escenaris de càrrega mencionats: 

 

Bobina Plena Buida 

Diàmetre [m] 1 0.076 

Massa [Kg] 1000 25 
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Velocitat angular [rad/s] 20 263.15 

Velocitat angular [rpm] 190.98 2512.9 

Acceleració angular [rad/s2] 2 26.316 

Inèrcia [Kg*m2] 125 0.01805 

Parell [N*m] 250 19 

Taula 1. Paràmetres de la bobina plena i buida. Font: Pròpia 

 

Els càlculs es fan aplicant les fórmules següents: 

-  

-  

-  

-  

 

El temps de frenada d’emergència s’espera de 10 segons. 

Els paràmetres que s’han ressaltat a la Taula 1 són els que ens permetran fer l’elecció d’un 

motor. Caldrà exercir, a l’eix de la bobina, un parell màxim de 250 Nm i haurà de poder girar 

a una velocitat de 2512.9 rpm. 

Un motor que pugui complir aquests requisits és molt gran i car. Amés, si es selecciona un 

motor que ofereixi aquest parell estarà sobredimensionat i tindrà una velocitat nominal molt 

més gran de la necessària. 

És en aquest moment on entra en joc la reducció. Com s’ha comentat, aquesta instal·lació 

consta d’una reductora de politges amb una relació de transmissió de i = 1:3. Així doncs, el 



Pàg. 28  Memòria 

 

parell que veurà el motor serà tres vegades més petit que el que se sol·licita a l’eix de la 

bobina. Passa el contrari amb la velocitat de gir: la velocitat del motor serà tres vegades 

superior a la que necessita la bobina. 

Així doncs, s’obté un motor que hauria de girar a 7500 voltes suposant que gira a màxima 

velocitat fins que s’acaba el material. Realment mai es donarà aquesta situació perquè en 

la posta en marxa es determinarà una rampa de desacceleració. És a dir, si es dóna una 

rampa de desacceleració de 30 segons, la velocitat de gir màxima es donarà 30 segons 

abans de que s’acabi el material. El motor i la bobina faran un parell de frenada durant 30 

segons assolint velocitat nul·la quan s’acabi el material de la bobina. 

En resum, per aquesta aplicació serà necessari un motor amb un parell de 85 Nm i una 

velocitat inferior a les 7000 voltes treballant en la seva corba de servei continu S1. 

Amb aquestes característiques ja es podria anar al mercat i buscar ofertes concretes. 

4.3.2. Selecció del motor mitjançant software 

L’empresa disposa d’un software anomenat SIZER que, introduint les característiques 

mecàniques de l’aplicació, és capaç de seleccionar gran varietat de components elèctrics. 

Es tracta d’un programa dissenyat per Siemens, amb la qual cosa només es podrà escollir 

material d’aquesta companyia. Disposa d’una gran base de dades que permet obtenir 

ràpidament referències i documentació del material escollit. 

A continuació es farà la selecció del motor de l’aplicació utilitzant SIZER. Com es podrà 

apreciar, amb tres senzills passos s’obtindrà la solució: 

1. S’introdueix un sistema mecànic. En la Figura 13 es poden veure els diferents 

sistemes mecànics que el software permet escollir. 
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Figura 13. S’escull un (des)bobinador axial. Font: SIZER 

Les aplicacions que el programa permet escollir són les més comuns en el món industrial: 

cintes transportadores, talladores, bobinadores, bombes... 

 

2. Es defineixen les propietats del sistema mecànic seleccionat. Aquestes propietats 

venen definides per l’aplicació en sí. En les Figures 14 i 15 es pot veure com 

s’introdueixen aquestes propietats. 
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Figura 14. S’introdueix la massa de la bobina i els seus diàmetres màxim i mínim. Font: 

SIZER 
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Figura 15. S’escull la opció desbobinador. S’introdueix: gruix i tensió del material, velocitat 

de línia i rampes d’acceleració i frenada. Font: SIZER 

Totes aquestes variables són conegudes, facilitades pel client. 

 

3. Finalment es selecciona el motor. En les següents imatges es veuen els passos a 

seguir. 
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Figura 16. S’introdueixen les característiques del reductor. Font: SIZER 
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Figura 17. Gràfica de parell i velocitat del motor en funció del temps. Font: SIZER 

Com s’ha vist en la Figura 17, automàticament el programa realitza una Taula semblant a la 

que s’ha fet en els càlculs manuals. Es calcula el parell i la velocitat de gir del motor en 

diferents instants. Com s’ha justificat en els càlculs manuals, el motor ha d’exercir un parell 

màxim de 83 Nm (s’havia calculat 85 Nm) i ha de girar a una velocitat de 5350 rpm. 

 



Pàg. 34  Memòria 

 

 

Figura 18. S’introdueixen paràmetres de seguretat. Font: SIZER 

Com es mostra a la Figura 18, el software permet determinar alguns paràmetres de 

seguretat per dimensionar el motor. La utilització tèrmica indica quant permetem que la 

corba parell/velocitat s’acosti a la corba S1 del motor. La utilització del parell màxim fa el 

mateix però amb la corba parell/velocitat màxims del motor. 
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Figura 19. Fixem paràmetres de construcció del motor. Font: SIZER 

En la Figura 19 se’ns permet ajustar alguns paràmetres bàsics del motor com el principi de 

funcionament, el tipus de ventilació i si portarà fre. Segons l’aplicació o el pressupost ens 

pot interessar canviar-los. 
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Figura 20. Selecció del motor òptim entre tots els candidats. Font: SIZER 

La Figura 20. Mostra diferents models de motor. Apareixen molts candidats que podrien 

satisfer les necessitats de l’aplicació. La majoria d’ells estan sobredimensionats. Malgrat 

que el programa ofereix la opció de seleccionar automàticament un motor vàlid, s’han de 

contemplar altres opcions. Hi ha motors més petits (més econòmics) i amb menys consum 

que poden ser igualment vàlids. 
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Figura 21. Corba parell/velocitat de la càrrega. Corba S1 i corba de parell/velocitat màxims 

del motor. Font: SIZER 

La Figura 21 ens permet avaluar si l’elecció del motor és correcta, ja que compara el cicle 

de treball de la càrrega amb el del motor. 

Aquesta gràfica tan útil ofereix molta informació i fa molt visual el cicle de treball del motor. 

En el cas que ens ocupa, es pot veure que el motor està ben dimensionat, ja que la corba 

S1 de funcionament cobreix perfectament les necessitats que demanda la càrrega. 

 

Finalment s’ofereix la opció d’afegir complements al motor. Per exemple si es vol que porti 

encoder, el sentit de la ventilació forçada, la posició de muntatge dels cables, tipus de 

subjecció, etc... 

Per l’aplicació en qüestió, s’afegirà un encoder incremental que permetrà tenir informació 

de la posició del motor en tot moment. En una aplicació de rebobinat és imprescindible la 

presència d’un encoder. 
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Nota: 

Un encoder és simplement un disc acoblat a l’eix giratori del motor. 

Disposa d’un emissor de llum infraroja que és rebuda en un sensor 

òptic. El disc està codificat amb unes bandes transparents i unes 

bandes opaques que impedeixen el pas de llum infraroja. A mesura 

que el disc gira, la llum passa a través de les bandes generant una 

sèrie de polsos digitals que permeten saber la posició de l’eix i la 

velocitat de gir. 

 

Figura 22. Estructura interna d’un encoder. Font: Pàgina web de Nextia Fenix 

 

El motor seleccionat és un 1PH8133-1DD00-2GA1. A la Taula 2 es mostren les seves 

característiques: 

 

Order designation  1PH8133-1DD00-2GA1  

Motor / ambient conditions   

Installation altitude  1000 m  

Ambient temperature  40 °C  

Temperature rise class  F/100K  

Motor / catalog data   

Motor type  1PH8  
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Motor principle  Asynchronous  

Interface  Star  

Cooling method  Forced ventilation (IP 55)  

Bearing / drive type:  Standard  

Brake  No  

Version  Standard type  

Rated power  12,00 kW  

Rated torque  115,00 Nm  

Rated current  30,00 A  

Rated speed  1000,00 rpm  

Max. mechanical torque  250,00 Nm  

Shaft height  132 mm  

Efficiency  0,871  

Encoder  Incremental encoder 22-bit with commutation position  

Encoder evaluation  Motor integrated  

Type of construction  IM B3  

Shaft extension  With featherkey and half-key balancing  

Shaft and flange accuracy  R  

Airflow/air-outlet direction  DE --> NDE  

Terminal box  Terminal box top, outgoing feeder right  

Vibration severity grade  R/A  

Motor data / calculated data   

RMS motor current  17,70 A  

Maximum motor current  22,74 A  
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Thermal utilization  66,9 %  

Utilization of the max. possible torque  74,1 %  

External moment of inertia / motor moment of inertia  183,80  

Load speed / rated speed  1,047  

Load data on the motor shaft   

Load type  Axial winder  

Relevant load torque at RMS current  57,69 Nm  

Mean speed  1046,68 rpm  

Peak torque  82,93 Nm  

Speed at peak torque  574,61 rpm  

Max. speed  5341,56 rpm  

Load data on the additional gearbox   

Maximum output torque  248,80 Nm  

Maximum output speed  1780,52 rpm  

Taula 2. Taula de característiques del motor seleccionat. Font: SIZER 

 

A la base de dades del sistema també s’hi troben plànols acotats de molts equips. En 

algunes aplicacions l’espai de muntatge és reduït i pot condicionar la nostra elecció. 

A l’Annex 2 s’adjunta un plànol del motor. 
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4.4. Dimensionat i selecció d’un drive 

Com s’ha vist, l’elecció del motor d’un accionament es fa en base a la informació disponible 

sobre l’aplicació. En canvi, l’elecció del variador de freqüència es farà en base al motor que 

s’hagi seleccionat, ja que el motor escollit afectarà directament al tamany del variador. 

A l’hora d’escollir els variadors que conformaran una aplicació, cal conèixer el tamany de la 

màquina i els diferents motors que tindrà. No es dimensiona un drive exclusivament per a 

cada eix, sinó que hi haurà parts del variador que seran comunes en diferents eixos. Pel 

que fa a la part de potència, l’alimentació (rectificadors i bus de continua) es dimensiona de 

tal manera que pugui alimentar el conjunt de la màquina i llavors es disposa de diferents 

mòduls de motor (inversors) per a cada un dels eixos. Pel que fa al control, hi ha CPUs 

amb capacitat per controlar fins a 12 eixos. 

L’eina de Siemens que s’utilitza per dur a terme aquesta tasca és el mateix SIZER. La idea 

del SIZER és incloure tots els motors que confeccionaran la màquina per posteriorment fer 

la selecció adequada dels diferents components del drive. 

L’aplicació descrita en l’apartat 5.1 disposa d’un armari exclusiu per tota la part de 

variadors, doncs la màquina al complet està composta per més de 22 motors. Aquest 

projecte se centra exclusivament en l’acció de rebobinat, així que l’elecció dels diferents 

components del variador es farà únicament en base al motor que s’ha seleccionat. 
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4.4.1. Selecció d’un drive mitjançant software 

4.4.1.1. Selecció de la font d’alimentació 

1. S’introdueixen les característiques de la xarxa i se selecciona el tipus d’alimentació. 

 

Figura 23. Selecció de la xarxa i del tipus de font d’alimentació. Font: SIZER 

En la Figura 23 s’ha seleccionat una xarxa trifàsica, alterna i de 400V i una Smart Line 

Module. Tal com s’ha comentat, la Basic Line Module és una font d’alimentació sense 

regeneració, la Smart Line Module té regeneració i la Active Line Module, apart de tenir 

regeneració és capaç de corregir el factor de potència. 
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2. S’analitza la potència que requerirà el conjunt de la màquina. 

 

Figura 24. Anàlisi del consum de potència de l’aplicació. Font: SIZER 

En la Figura 24 s’analitza la potència que necessitarà la màquina de forma continuada i de 

forma màxima. En aquest cas només hi ha un motor, però n’hi podrien haver molts més. La 

potència màxima és de 3,81 KW. 

 



Pàg. 44  Memòria 

 

3. Selecció de la font d’alimentació. 

 

Figura 25. Requeriments energètics de l’aplicació i propietats de la font escollida. Font: 

SIZER 

En la Figura 25 s’ha seleccionat una Smart Line Module de 5 kW i amb referència 

6SL3130-6AE15-0AB1. 
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4.4.1.2. Selecció del mòdul de motor 

La selecció dels mòduls de motor es fa en base al consum dels motors. 

 

Figura 26. Elecció del mòdul de motor. Font: SIZER 

En la Figura 26 es pot veure que el consum màxim del motor que s’ha seleccionat és de 

22,74 A. El mòdul de motor escollit és de 30 A. La seva referència és 6SL3120-1TE23-

0AC0. 
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4.4.1.3. Selecció del controlador 

El criteri de selecció de la part de control és el processament de dades necessari. 

Qualsevol eix requereix un processador mínim per dur a terme la seva pròpia regulació. 

Amés, la majoria d’aplicacions es regeixen per un programa de control que, òbviament, 

també consumeix recursos del processador. 

Els variadors de Siemens constitueixen la gama SINAMICS. La Figura 27 s’ha extret d’un 

catàleg i mostra la família d’accionaments de SINAMICS. En una aplicació de rebobinat és 

necessari un accionament de gama alta.  

 

Figura 27. Gama SINAMICS de variadors Siemens. Font: SINAMICS Drives Manual 
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Utilitzant el software SIZER, es pot veure el consum de recursos que suposarà la regulació 

de cadascun dels eixos en una CPU determinada. En la Figura 28 es pot veure el 

processament de dades de l’opció escollida. 

S’ha escollit un SIMOTION D425-2 DP/PN amb referència 6AU1425-2AD00-0AA0. Aquesta 

solució incorpora una CPU de SINAMICS S120 on es duu a terme la regulació dels eixos i 

amés, la CPU de SIMOTION disponible per poder incloure el programa de control. 

 

 

Figura 28. Utilització de recursos de les CPUs de l’accionament. Font: SIZER 

La regulació de l’eix ocuparà el processador en un 36% a la CPU de SINAMICS. Amés, es 

disposa d’un 90% del processador de SIMOTION per al programa de control. 
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4.5. Visió de conjunt dels equips seleccionats 

Un cop feta la selecció de tots els equips de l’accionament, el programa SIZER ofereix 

documentació de la solució escollida. En l’Annex 2 hi ha plànols acotats de tots els 

equips escollits. 

 

Figura 29. Esquema dels equips que conformaran l’accionament. Font: SIZER 
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A la Figura 29 es pot veure cadascun dels elements escollits que conformaran 

l’accionament. Els que tenen una referència de Siemens són els que s’han escollit amb 

SIZER. Es tracta dels elements del variador de freqüència i el motor. 

La xarxa no és un element sobre el qual es pugui decidir res, i pel que fa a la reducció i la 

càrrega, es tracta d’elements que generalment venen donats per la mecànica de la majoria 

d’accionaments. 

Observació: 

Crida l’atenció que s’ha seleccionat una font d’alimentació de 5 KW, que és suficient per 

abastir la demanda energètica del procés, i el motor que s’ha seleccionat és de 12 KW. 

Pot semblar que el motor està sobredimensionat, però no és del tot així. La gamma de 

motors Siemens no abarca totes les potències. No es disposava de motors més petits que 

fossin capaços de dur a terme el cicle de treball sense sobrecarregar-se. El de 12 KW és la 

talla mínima capaç de realitzar el cicle de treball que es proposa. 

Es podria jugar amb la reductora o bé modificar la tensió del material i així modificar el cicle 

de treball. Canviant el cicle de treball es podria trobar un motor que s’ajustés millor a les 

necessitats del procés. Com que la reductora ja estava dissenyada originalment en 

l’aplicació i com que el client no volia modificar la tensió del material, s’ha optat per 

seleccionar un motor aparentment sobredimensionat. 
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5. Control de l’accionament 

5.1. Definició del comportament de l’aplicació 

Prèviament a la posta en marxa del drive cal conèixer quin ha de ser el comportament de 

l’aplicació i els elements que permetran controlar-la. 

Una aplicació de rebobinat es caracteritza per ser una aplicació de potència constant. La 

potència mecànica que sol·licita la càrrega es defineix com: 

 

Quan es disposa d’una bobina de gran diàmetre el parell que ha d’exercir el motor per fer-la 

girar és gran, mentre que la velocitat de gir és baixa. A mesura que el diàmetre de la bobina 

disminueix, ho fa també el parell que ha d’exercir. Passa just el contrari amb la velocitat. 

El parell del motor és directament proporcional al diàmetre de la bobina, mentre que la 

velocitat de gir del motor hi és inversament proporcional. Quan un augmenta, l’altre 

disminueix, sempre mantenint la potència constant. 

Per tal de complir amb les sol·licitacions que demana el client i per tal de mantenir 

coherència amb el raonament que s’acaba de plantejar, és necessari disposar d’una sèrie 

d’elements que permetin tenir control sobre el comportament de l’aplicació. Cal tenir 

present que les especificacions són: 

- Velocitat de línia = 600 m/min = 10 m/s 

- Tensió aplicada al material = 500N 

S’haurà de dissenyar un sistema de control que sigui capaç de garantir les demandes del 

client. Per mantenir una velocitat de línia de 10 m/s s’haurà de variar la velocitat del motor 

en funció del diàmetre de la bobina, garantint sempre que la tensió del material sigui de 

500N. 

En una aplicació de potència constant, com ja s’ha comentat, caldrà tenir control sobre el 

parell del motor i sobre la seva velocitat. No és possible tenir control simultàniament sobre 

aquests dos factors: Si ens centrem en el control de velocitat del motor en funció del 

diàmetre estarem obviant la tensió que s’aplica al material. En canvi, si ens centrem en 

controlar la tensió del material, o el que és el mateix, controlar el parell que desenvolupa el 
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motor, s’estarà controlant indirectament la seva velocitat de gir garantint que aquesta 

s’adapti en tot moment a la velocitat de línia 

5.2. Mètodes de control 

A continuació es presenten diferents mètodes de control d’una aplicació de rebobinat: 

5.2.1. Velocitat de línia constant 

En aquest mètode de control la bobinadora es controla per tal de garantir una velocitat de 

línia constant. No hi ha control de tensió. 

Per tal de dur a terme el càlcul de diàmetre és necessari mesurar la velocitat de línia en 

cada instant mitjançant un tacòmetre. 

Es pot tenir un pre-control de parell basat en la fricció de la mecànica i l’acceleració 

necessària. 

5.2.2. Control de tensió indirecte 

Aquesta tècnica no requereix un element per mesurar la tensió del material. El valor de 

tensió de referència es multiplica pel diàmetre i el resultat s’utilitza com a consigna de 

tensió. Això significa que el la intensitat del motor augmenta juntament amb el diàmetre i la 

potència es manté constant. 

La precisió que garanteix aquest tipus de control és poc alta. Qualsevol pèrdua mecànica 

alterarà el comportament de l’aplicació, per això és important assegurar que les pèrdues 

seran baixes.  

5.2.3. Control de tensió amb ballarí 

El material es fa passar a través d’un ballarí. El ballarí ataca el material exercint sobre ell 

una força determinada.  
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Figura 30. Control de tensió amb ballarí. Font: Pròpia 

Com s’aprecia en la Figura 30, la tensió T del material es pot determinar regulant la força F 

que l’èmbol aplica sobre el ballarí i que es mantindrà constant en tot moment. L’èmbol és 

mòbil i no impedeix el moviment del ballarí. 

 

Si es modifica la força que l’èmbol aplica sobre el ballarí, s’estarà modificant la força F que 

s’aplica sobre el material i, en conseqüència la tensió T d’aquest. 

El ballarí manté la tensió del material constant sempre que no arribi als seus finals 

de carrera. Hem d’imaginar un sistema ideal, en el que no hi ha pèrdues per fricció i 

la massa del ballarí és nul·la (com en la Figura 30). La funció de l’èmbol és 

únicament aplicar una força vertical de valor constant, com si es tractés d’un pes 

que penja del ballarí. Si la bobina recull més material del que la línia proporciona, el 

ballarí es desplaçarà amunt. Encara que el ballarí es desplaci, les úniques forces 

que actuaran en el sistema seguiran sent la força F de l’èmbol i la tensió T del 

material, que no canviaran de valor. 

El ballarí porta associat un potenciòmetre que dóna un valor diferent en funció de la posició 

en què es troba. Cal determinar un valor de referència, que acostuma a ser quan el ballarí 

es troba en la seva posició central. 

La variació de la lectura del potenciòmetre implica la rotació del ballarí al voltant de l’eix Z 

(segons la Figura 30). Quan això passa és degut a que no coincideix el material que 

entrega o recull la bobina amb el material procedent de la línia. Si s’arriba als límits del 

ballarí, els valors de tensió del material es veuran afectats. 

Per evitar que això passi, el control de tensió es durà a terme controlant la posició del 

ballarí. L’objectiu serà controlar la posició del ballarí per aconseguir que es mantingui en la 

seva posició de referència. El control de la posició del ballarí es durà a terme corregint la 
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velocitat de gir del motor. Adaptant aquesta velocitat s’haurà d’aconseguir mantenir 

constant la posició del ballarí. Per exemple: 

En una acció de desbobinat, si la bobina entrega més material del que és necessari, el 

ballarí es desplaçarà en el sentit negatiu de l’eix y (segons la Figura 30). La tensió del 

material es mantindrà constant sempre i quan el ballarí no arribi al seu final de cursa. Per 

evitar arribar als límits de ballarí, caldrà frenar el motor i aconseguir que el ballarí torni a la 

seva posició de referència. 

 

5.2.4. Control de tensió amb cèl·lula de càrrega 

Una cèl·lula de càrrega directament llegeix la tensió del material. El valor de la seva sortida 

és directament proporcional a la tensió i s’envia al controlador com a valor de tensió actual. 

Igual que en el control amb ballarí, es controlarà la tensió del material ajustant en cada 

moment la velocitat del motor en base a les necessitats. 

La diferència principal entre el control de tensió per ballarí i amb cèl·lula de càrrega és que 

el ballarí manté la tensió del material constat en tot moment i no deixa que aquesta variï. 

Amb la cèl·lula de càrrega la tensió del material pot variar. Es llegeixen directament valors 

de tensió i s’adapta la velocitat de gir del motor en base a la tensió real 
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5.3. Elecció del mètode de control 

El sistema adequat per a complir les especificacions que demana l’aplicació en qüestió, és 

el control de tensió amb ballarí via adaptació de velocitat. A continuació s’analitzarà amb 

més detall el funcionament d’aquest mètode. 

5.3.1. Control de tensió amb ballarí via adaptació de velocitat 

Els elements necessaris per dur a terme el control de la bobina utilitzant el mètode escollit 

apareixen en la Figura 31: 

 

 

Figura 31. Elements necessaris pel control de l’aplicació. Font: Pròpia 
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- Material procedent de la línia: Es tracta del material sobre el qual es realitza el 

tractament. És necessària informació sobre la velocitat a la que es desplaça el 

material (velocitat de línia) i els metres de material que s’han tractat o s’han extret 

de la bobina. 

- Ballarí: Fixa la tensió del material de la línia. La posició a la que es troba el ballarí 

s’utilitza per adaptar la velocitat de gir del motor i així poder mantenir la tensió 

constant. 

- Eix de la bobina: Rep les ordres procedents del variador de freqüència i, a la 

vegada, dóna informació real de la posició i la velocitat de gir del motor. 

- Regulació interna del drive: Rep una consigna de velocitat i acceleració pel motor 

i es limita a gestionar la freqüència, el voltatge i la intensitat que hi aplica. 

- Programa de control: A partir de les variables procedents de la resta d’elements 

del sistema de control, s’utilitza per donar una consigna de velocitat de gir. Les 

funcions principals que constitueixen el programa de control són: 

o Càlcul de diàmetre. 

o Generador de rampes per la consigna de posició del ballarí. 

o PID per reaccionar als canvis en la posició del ballarí. 

o Càlcul de la consigna de velocitat de gir del motor. 

o Pre-control de parell. 

 

En la Figura 32 es mostra un esquema dels elements mencionats i es pot apreciar com 

interaccionen entre ells. 
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Figura 32. Vista de conjunt dels diferents elements que intervenen en el control de la 

bobinadora. Font: SIMOTION Winder Manual 
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6. Programa de control 

A continuació es descriurà el programa, basat en el mètode de control escollit, que 

permetrà el correcte funcionament de la bobinadora. 

Es descriurà la part de control, és a dir, la part de programa que s’implementarà a la CPU 

de SIMOTION. Cal recordar que l’accionament també disposa d’una CPU de SINAMICS 

S120, on es gestiona tota la regulació de l’eix. 

6.1. Descripció de les funcions 

A continuació s’analitzarà el comportament de cadascuna de les funcions que formaran part 

del programa de control i s’explicarà com interactuen entre elles. Només per la funció de 

càlcul de diàmetre es detallarà amb més profunditat cadascuna de les variables, ja que 

serà l’única funció que vindrà acompanyada del seu codi de programació. 

 

6.1.1. Càlcul de diàmetre 

S’ha dissenyat un bloc de funcions amb diferents funcionalitats. La més importants però, és 

la funció que calcula el diàmetre actual de la bobina basant-se en el informació provinent de 

la línia i informació provinent del drive de la bobinadora.  

Les variables que intervenen en el càlcul són: 

- Variable d’entrada provinent d’un sensor extern: 

o “diamExtVal”: Variable d’entrada del tipus REAL que fa una lectura externa 

del diàmetre de la bobina. Cal escalar el valor d’aquesta lectura perquè 

correspongui al diàmetre de la bobina. S’utilitza abans d’arrancar per tenir 

una aproximació de diàmetre de la bobina a l’inici del moviment. 

- Variables d’entrada provinents de la línia: 

o “lineSpeed”: Variable del tipus LREAL que expressa la velocitat de línia en 

les unitats [LU/s]. Una LU és una unitat de longitud que pot definir el 

programador. Generalment, la velocitat de línia s’utilitza com a consigna de 

velocitat de la màquina. 
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o “lineFeedback”: Variable del tipus LREAL que expressa la posició del 

material de la línia. Permet saber la longitud de material que ha passat per la 

línia. La posició del material el mesura la senyal de posició en increments 

[Inc]. 

o “.r32WebThickness”: Variable del tipus REAL que expressa el gruix del 

material en [LU]. 

- Variables d’entrada provinents de la bobina gràcies a l’encoder: 

o “windingShaftSpeed”: Variable del tipus LREAL que mesura la velocitat de 

gir de l’eix de la bobina en [r/s]. El que és conegut és la velocitat a l’eix del 

motor, però es té en compte l’índex de reducció per saber la velocitat a l’eix 

de la bobina. 

o “windingShaftFeedback”: Variable del tipus LREAL que mostra la posició 

(angle) de l’eix de la bobina. La posició s’expressa en increments [Inc]. 

- Variable de sortida de la funció: 

o “diamActVal”: Variable del tipus REAL que mostra el valor del diàmetre 

actual de la bobina en [LU]. 

La funció permet escollir entre cinc mètodes per fer el càlcul del diàmetre: 

1) DIAM_THICKNESS_ADDITION: Aquest mode calcula el diàmetre afegint 

contínuament el gruix de material que s’afegeix o es retira de la bobina en cada 

instant de temps. La variació de diàmetre es calcula com: 

 

 On “h” és el gruix del material i “n” és la velocitat de gir de la bobina. 

Partint d’un diàmetre inicial, el valor del diàmetre actual es calcula afegint la variació 

de diàmetre. 

2) DIAM_CALC: El diàmetre s’obté dividint la quantitat de material lineal entre la 

quantitat de material angular: 
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3) DIAM_EXT: En aquest mètode es calcula el diàmetre utilitzant un sensor analògic 

extern. Cal fer un escalat del valor analògic perquè coincideixi amb el valor del 

diàmetre de la bobina. 

 

4) DIAM_CALC_INTEGRAL: Aquest mètode de càlcul de diàmetre també es basa en 

la relació entre la quantitat de material i angular. Tot i així,  les quantitats “v” i “ ” 

són integrades en diverses voltes de la  bobina.  

 

5) DIAM_CALC_POSITION: Aquest mètode de càlcul intervé directament amb la 

posició del material de la línia i la posició de la bobina. S’analitza la posició d’un i 

l’altre respecte el cicle anterior 

 

 

6.1.2. Generador de rampes per la consigna de posició del ballarí 

En una arrancada és probable que el ballarí es trobi en algun dels seus finals de carrera, 

doncs és habitual que el material hagi perdut tensió. Si el ballarí es troba fora de la seva 

posició de referència, el PID estarà llegint un error de posició molt gran. Al detectar un error 

tan gran, el PID actuarà de forma brusca corregint la velocitat del motor fins que l’error sigui 

nul. Aquest comportament del PID no és desitjable i és per això que cal implementar 

aquesta funció. 

El que fa aquesta funció és llegir la posició del ballarí en l’instant d’arrancada. Aquesta 

posició es fa servir com a consigna de posició del PID per uns instants, de manera que el 

PID interpreta que no hi ha error entre la posició real i la posició de consigna. Poc a poc, la 

consigna de posició del ballarí es va apropant a la posició de referència. D’aquesta manera 

s’aconsegueix que les correccions que aplica el PID siguin progressives i no alterin el 

funcionament normal de la màquina.   
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6.1.3. PID per reaccionar als canvis en la posició del ballarí 

S’utilitzarà un controlador PID per a tal de gestionar l’error entre la posició de consigna i la 

posició real del ballarí.  

Un controlador PID és un mecanisme de control per realimentació que basa el seu 

funcionament en l’error existent entre un valor real i un valor desitjat d’una magnitud 

qualsevol. Es tracta d’un sistema molt utilitzat en la indústria en l’actualitat, ja que es tracta 

d’un algoritme predissenyat que permet corregir l’error existent en un sistema modificant 

tan sols tres paràmetres d’aquest algoritme. 

Aquests tres paràmetres són: el proporcional “Kp”, l’integral “Ki” i el derivatiu “Kd”.  

L’acció proporcional reacciona davant d’errors en el present, l’acció integral actua en base 

als errors passats i l’acció derivativa s’anticipa als errors futurs. 

En el cas que ens ocupa, el PID rebrà un senyal analògic que indica la posició del ballarí i 

tindrà configurat un valor de consigna per a aquesta variable. El valor de consigna vindrà de 

la funció descrita en l’apartat 6.1.2.  

El PID restarà el valor actual al valor de consigna i obtindrà el senyal d’error. El senyal 

d’error passarà per cadascun dels tres components del PID. Les tres senyals sumades 

conformaran la senyal de sortida que el controlador utilitzarà per governar l’actuador (en 

aquest cas modificarà la velocitat de gir del motor). 

 

Figura 33. Acció d’un controlador PID sobre un procés. Font: 

www.programacionsiemens.com/pid-en-step7 

Caldrà ajustar els paràmetres “Kp”, “Ki” i “Kd” de manera que el sistema sigui estable i 

assoleixi el valor de consigna de manera ràpida. La correcció calculada s’utilitzarà per 

regular la velocitat del motor. 
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6.1.4. Càlcul de la consigna de velocitat de gir del motor 

Aquesta funció s’encarregarà de calcular la velocitat de gir del motor. 

- Variables d’entrada: 

o Diàmetre calculat “D” 

o Velocitat de línia “v” 

o Correcció provinent del PID 

- Variable de sortida: 

o Velocitat al eix de la bobina “n” 

Les variables introduïdes a la funció s’utilitzen per calcular la velocitat de gir de la bobina 

segons el següent principi: 

 

La velocitat a l’eix del motor serà tres vegades superior degut a la relació de transmissió de 

la reductora. Aquesta consigna de velocitat s’envia al drive. 

 

6.1.5. Pre-control de parell 

Aquesta funció es limita a generar una consigna de parell pel motor en base a les rampes 

d’acceleració que la màquina té configurades i la inèrcia de la càrrega vista pel motor (que 

varia en funció del diàmetre de la bobina). 

Primer de tot aquesta funció calcula la massa de la bobina en funció del seu diàmetre i la 

densitat del material. Finalment calcula la seva inèrcia. 

Es té en compte la relació de transmissió de la reductora per calcular la inèrcia a l’eix del 

motor. 

Amb la inèrcia a l’eix del motor i les rampes d’acceleració es calcula el parell que el motor 

haurà d’exercir. Aquesta consigna de parell ataca directament al drive. 
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6.2. Codi 

Per motius de confidencialitat, no es pot donar a conèixer el codi íntegre que permet el 

control de la bobina. En l’Annex 1 es pot veure desenvolupat el codi corresponent a la 

funció de càlcul de diàmetre, que és la més complexa de l’aplicació. 
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7. Impacte ambiental d’una bobinadora 

El deteriorament dels ecosistemes i l’esgotament de recursos naturals són conseqüències 

que rep el medi ambient degudes a qualsevol activitat industrial. Partint d’aquest base, en 

aquest apartat es comentaran els afectes ambientals que suposa estrictament el 

funcionament d’una bobinadora.  

7.1. Residus generats 

L’únic residu que es genera en una rebobinadora són excedents del material que s’està 

tractant (en el cas que ens ocupa, paper). En el procés de posta en marxa i en algunes 

arrancades es poden perdre alguns metres de paper. Amés, a causa d’algun fet aïllat es 

pot produir la ruptura del material i generar certa quantitat de residus. Amb una bona 

vigilància del procés i un operari competent, aquest residus es poden reduir al mínim. 

El tractament del paper com a residu és molt senzill, ja que hi ha moltes empreses 

encarregades del reciclatge d’aquest. El cient pel que s’ha dut a terme aquesta aplicació és 

una paperera. És a dir que el propi client és capaç de fabricar matèria primera aprofitant els 

residus generats en els diferents processos de la seva planta. 

7.2. Consum energètic 

Malgrat els alts rendiments que presenten els motors elèctrics, el simple fet de moure 

bobines pesades i amb grans inèrcies requereix aportacions d’energia importants. Si amés 

hi sumem els fregaments i les pèrdues mecàniques, ens trobem davant de màquines amb 

consums elèctrics considerables.  

Es disposa d’alguns mètodes per tal de reduir aquests consums i així millorar l’eficiència 

energètica del conjunt: 

- Operar el motor en el seu punt de consum òptim. 

- Evitar acceleracions brusques: que el motor hagi d’exercir un parell mecànic gran 

suposa tenir pics de corrent que augmenten el consum general de la màquina. 

- Seleccionar variadors regeneratius i muntar un bus de contínua comú per als 

diferents eixos. D’aquesta manera, es podrà aprofitar l’energia generada quan un 

motor exerceix parell de frenada sobre una bobina per alimentar aquells eixos que 

necessitin una aportació d’energia. 
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8. Pressupost 

A continuació es presentarà una estimació del cost d’implementar la solució que s’ha 

dissenyat. 

Cal remarcar que aquest projecte se centra en una solució a nivell d’accionament. És a dir, 

no s’analitzaran els costos del conjunt de la màquina, sino de tot allò que queda comprès 

entre la xarxa de subministrament elèctric i la càrrega. 

El pressupost inclourà el cost dels equips Siemens seleccionats, els costos de l’enginyeria i 

els costos d’amortització del Software: 

 

Descripció Article Referència Quantitat Preu unitat [€] Preu total [€] 

Controller, SIMOTION     

SIMOTION D425-2 DP/PN 6AU1425-2AD00-0AA0 

(Ref. Siemens) 

1 2.864,38 2.864,38 

1 GB SIMOTION 

CompactFlash card for 

SIMOTION D4x5-2 

6AU1400-2PA23-0AA0 

(Ref. Siemens) 

1 274,28 274,28 

DRIVE-CLiQ cable; DRIVE-

CLiQ cable (in fixed 

lengths) IP20/IP20 (fixed 

mounting); 0,16 m 

6SL3060-4AD00-0AA0 

(Ref. Siemens) 

1 27,84 27,84 

Drive system / Supply 

system 

    

Smart Line Module; 5,00 

kW 

6SL3130-6AE15-0AB1 

(Ref. Siemens) 

1 858,84 858,84 

Line filter 6SL3000-0HE15-0AA0 

(Ref. Siemens) 

1 237,66 237,66 

Line choke 6SL3000-0CE15-0AA0 

(Ref. Siemens) 

1 174,42 174,42 
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Winder (1) / Drive system 

/ Supply system 

    

Single Motor Module; 

30,00 A 

6SL3120-1TE23-0AC0 

(Ref. Siemens) 

1 2.723,4 2.723,4 

Connector for power cable 6SL3162-2MA00-0AC0 

(Ref. Siemens) 

1 48,66 48,66 

DRIVE-CLiQ cable; DRIVE-

CLiQ cable MOTION-

CONNECT 500 IP20/IP67 

(fixed mounting); 10,00 m 

6FX5002-2DC10-1BA0 

(Ref. Siemens) 

1 131,16 131,16 

1PH8; Asynchronous; 

12,00 kW; Shaft height 132 

mm 

1PH8133-1DD00-2GA1 

(Ref. Siemens) 

1 3.543,00 3.543,00 

Taula 3. Pressupost dels equips que confeccionen l’accionament. 

 

Descripció Article Referència Quantitat Preu unitat [€] Preu total [€] 

Software     

SIMOTION SISTEMA DE 

INGENIERIA SCOUT Y 

SCOUT TIA V4.5 LICENCIA 

COMPLETA EN DVD INCL. 

STARTER, RUNTIME, 

TECN., DOCUMENTACION 

UTILIDADES GRATIS 

6AU1810-1BA45-0XA0 

(Ref. Siemens) 

0,02 2.820,99 50,42 

SIZER for Siemens Drives 

V3.16 

6SL3070-0AA00-0AG0 

(Ref. Siemens) 

1 0,00 0,00 

Taula 4. Pressupost del Software utilitzat en la posta en marxa. 

S’atribueix un 2% del preu de les llicències de Software al pressupost d’aquest projecte en 

concepte d’amortització. 

https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/Product/6AU1810-1BA45-0XA0
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Descripció Article Referència Quantitat Preu unitat [€] Preu total [€] 

Enginyería     

Hores de dimensionat dels 

equips de l’accionament 

 5 80,00 400,00 

Hores de preparació de 

codi 

 20 80,00 1.600,00 

Taula 5. Pressupost dels costos d’enginyeria. 

 

 

Descripció Article Referència Quantitat Preu unitat [€] Preu total [€] 

Costos totals     

Equips  1  10.883,64 

Software  1 50,42 50,42 

Enginyeria  1 2.000,00 2.000,00 

 

TOTAL  12.934,06 

Taula 6. Pressupost total d’implementació del projecte. 
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Conclusions 

Després de dur a terme aquest projecte es poden extreure conclusions bastant rellevants 

en relació a la feina que suposa el dimensionat i el control d’un sistema d’accionament per 

a una aplicació de rebobinat: 

D’entrada, és fonamental conèixer a fons l’aplicació. Una rebobinadora sempre forma part 

del conjunt d’una màquina. Cal tenir informació del procés que realitzarà la màquina, sota 

quines condicions ho farà i, sobretot, quines són les expectatives del client. Cadascun 

d’aquests factors són condicionants a l’hora de dimensionar i escollir els equips que 

confeccionaran l’accionament. 

El client és un element fonamental a l’hora de desenvolupar un projecte. Quan es 

parla de les seves expectatives, es fa referència a diferents aspectes relacionats 

amb el funcionament de la màquina: velocitat de treball, qualitat dels acabats del 

producte, consum energètic, nivell de seguretat,... A mesura que augmenta 

l’exigència en cadascun d’aquests camps, el pressupost d’implementar el projecte 

augmenta perquè es necessiten equips millors i es requereix més temps 

d’enginyeria. Com a enginyer, a vegades cal proposar alternatives que millorin la 

relació qualitat/preu del producte que puguin resultar interessants per al client. 

Les grans marques (en aquest cas Siemens) que subministren els diferents equips de 

l’accionament, disposen d’eines prou potents i variades com per dur a terme una posta en 

marxa completa des de zero. 

Pel que fa a la selecció d’equips, tenim recursos que simplifiquen molt aquesta 

tasca. Se’ns permet definir pas a pas el sistema mecànic i seleccionar els drives, 

motors i reductors, així com cables, encoders i altres components. Es disposa d’una 

base de dades amb tota la gama d’equips i només es poden seleccionar aquells 

que compleixen les especificacions necessàries. S’ha comprovat, a través de 

càlculs manuals, que es tracta d’eines molt fiables. 

Al seleccionar tots els equips de la mateixa marca, s’aconsegueix amb relativa 

facilitat que la comunicació per bus sigui senzilla i els equips es reconeguin entre 

ells sense problemes. Això agilitza molt el procés de posta en marxa, que acaba 

consistint en la programació d’un autòmat amb les seves corresponents entrades i 

sortides. Tot i així, no és una tasca gens senzilla.  
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La tasca més complexa de qualsevol posta en marxa és la programació i la posterior 

regulació dels eixos. Tot i que la idea que està darrera del programa de control pot ser 

aparentment senzilla, a la pràctica cal tenir en compte molts factors que afecten al 

comportament de la màquina i que no estaven previstos. Això sovint implica fer 

modificacions al programa inicial, que acostumen a suposar bastanta feina. Amés, totes les 

aplicacions que trobem actualment a la indústria necessiten per normativa una configuració 

de seguretat. El programa de seguretat es dissenya independentment del programa de 

control, amb la qual cosa la posta en marxa es complica encara una mica més. 

 

Valoració personal 

Pel que fa a la valoració personal de la feina realitzada, els resultats que s’han obtingut 

d’aquest projecte són totalment satisfactoris. L’objectiu principal era desenvolupar una 

metodologia que fos representativa del que suposa la posta en marxa d’una aplicació de 

rebobinat. Això s’ha fet aprofitant un cas real que s’ha plantejat a l’empresa i s’ha solucionat 

amb èxit. 

Cal recalcar que el “modus operandi” utilitzat en aquest treball és exclusiu per a un cas 

particular, tot i així, pot servir de referència i adaptar-se a les característiques d’un ampli 

ventall d’aplicacions de rebobinat 
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ANNEX 1. Codi de la funció de càlcul de diàmetre 
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ANNEX 2. Documentació dels equips seleccionats 

Documentació del variador 

Plànol acotat del Simotion 

 

Figura 1. Plànol acotat del SIMOTION. 
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Plànol acotat del filtre de línia 

 

Figura 2. Plànol acotat del filtre de línia. 
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Plànol acotat del reactor de línia 

 

Figura 3. Plànol acotat del reactor de línia. 
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Plànol acotat de la font d’alimentació 

 

Figura 4. Plànol acotat de la font d’alimentació. 
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Plànol acotat del mòdul de motor 

 

 

Figura 5. Plànol acotat del mòdul de motor. 
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Documentació del motor 

Plànol acotat del motor 

 

Figura 6. Plànol acotat del motor seleccionat. 


