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 0. RESUM 

 

En aquest treball s’afronta el procediment complert per l’automatització d’un procés industrial. 

Es considera primer l’estudi dels elements que intervenen en un procés d’automatització, es 

realitza seguidament la presentació d’un entorn industrial, la necessitat d’automatització i el 

disseny d’un automatisme i, finalment, es realitza l’aplicació d’aquest sobre una línia de 

producció. 

Així, en aquest treball, es parteix de l’exposició dels conceptes previs i bàsics de l’automatització 

industrial introduint en la primera part un dels llenguatges estandarditzats més comuns de 

programació de controladors lògics programables. A continuació, s’apliquen tots aquests 

conceptes al disseny d’un automatisme programat. Durant el procés de disseny de 

l’automatisme, es considera com a cas d’estudi un entorn industrial real, on es planteja com 

afectarien les modificacions automatitzades proposades amb l’objectiu d’estalviar temps de 

fabricació en una línia de producció i, en definitiva, per millorar l’eficiència en el treball. 

L’automatisme dissenyat i implementat, finalment, es valida en un laboratori real de l’Escola 

Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, ESEIAAT, de la 

Universitat Politècnica de Catalunya.     

 

 

 

 

 

This project faces the complete procedure for the automation of an industrial process. Firstly, it 
is considered the study of the elements that are involved in an automation process and the 
presentation of an industrial environment. Moreover, it is carried out the study that shows the 
need for automation and the design of an automated system. Finally, all these changes are going 
to be applied in a real production line in order to make it more efficient.  
  
First of all, the basic concepts of industrial automation are exposed by introducing one of the 

most common standardized languages of programming PLC, Programmable Logic Controllers. 

After that, all these concepts are applied to design a programmed action. A real industrial 

environment has been considered as the study case during the automation process design and 

therefore how the proposed automated modifications would affect the aim of saving 

manufacturing time in a production line, and in consequence improving the efficiency at work. 

Finally, the designed automation system is validated in a real laboratory of the Superior School 

of Industrial, Aerospace and Audiovisual Engineering of Terrassa, ESEIAAT, of the Polytechnic 

University of Catalonia. 
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 1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectiu de l’estudi 

L’objectiu principal del projecte consisteix en l’estudi, el disseny i l’aplicació d’un 

automatisme programat sobre una línia de producció emulant un cas industrial real. Així, 

desenvolupant les fases de conceptualització, definició, implementació i validació. El 

projecte inclou les etapes d’identificació d’elements disponibles, maneig de dispositius i 

configuració, disseny de l’automatisme i la seva programació, i finalment, validació i 

depuració del desenvolupament en un procés de producció emulant un cas on s’hagi 

identificat una necessitat real d’aplicació.  

1.2 Context i motivació de l’estudi 

El projecte s’emmarca coincidint, d’una banda, amb una iniciativa acadèmica per a la 

preparació i posada en marxa d’una cèl·lula d’automatització disponible en les 

instal·lacions de l’escola. I d’altra, amb la iniciativa personal d’ampliar i fonamentar els 

coneixements en una matèria transversal en el grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials, la automatització industrial.  

La motivació personal per a la realització d’aquest projecte sorgeix després de veure 

durant la realització de les pràctiques l’important paper que juguen aquests 

automatismes en els processos industrials d’avui en dia. Degut al gran nombre de 

disciplines relacionades amb els autòmats programables, tant el fet de d’estudiar-los com 

desenvolupar de principi a fi un exemple d’aplicació, representar una fita  important en   

l’ etapa de formació com a Enginyer Industrial.   

Per tant, per un costat, la realització del projecte pretén dotar d’informació documentada 

sobre la configuració i funcionament de la cèl·lula de producció del laboratori. Aquesta 

documentació i aplicació associada es generen amb una projecció d’us futur per 

acadèmics i estudiants. Per l’altre costat, afrontar les etapes d’automatització des del 

disseny fins a la validació suposen un aprenentatge personal que complementen els meus 

coneixements i capacitats tecnològiques i que em permetin ampliar la meva formació 

professional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

          9 | 59 

 

            TREBALL FINAL DE GRAU 
     Estudi, disseny i aplicació d’un automatisme programat  

          sobre una línia de producció    
 1.3 Abast de l’estudi 

Es considera la següent relació de tasques a realitzar: 

 Identificació de les característiques principals dels elements d’automatització 

disponibles al sistema, inclosos sensors i actuadors i determinar la seva adequació 

a l’automatisme a realitzar. 

 Aprenentatge dels procediments bàsics de l’automatització, l’entorn de 

programació de l’autòmat disponible, i del llenguatge Ladder de programació de 

PLC (Programmable Logic Controllers) per estructurar la programació de 

l’automatisme. 

 Descripció i adequació d’un cas industrial real d’aplicació, identificació de la 

necessitat i justificació de la incorporació d’un autòmat programable. 

 Disseny complert de l’automatisme programat a implementar. 

 Programació complerta de l’automatisme sobre l’autòmat1. 

 Comprovació i depuració d’assoliment de les tasques proposades. 

 Discussió de la viabilitat de la instal·lació de l’autòmat a la línia de producció real.  

 Discussió de les millores que aporta l’autòmat al procés productiu. 

Queden fora de l’abast de l’estudi els següents punts: 

 Selecció de components, de l’autòmat i de l’entorn  de programació. 

 Definició i selecció del sistema electromecànic sobre el que realitzar la 

automatització. 

 Disseny i implementació del connexionat en general: dels diferents sensors amb 

PLC i actuadors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 S’entén com a automatisme l’acció que ha de realitzar-se de forma automàtica. En canvi, entenem com a 
autòmat el conjunt d’elements físics que, programats i coordinats correctament pel PLC, s’encarreguen de dur a 
terme aquesta acció.  
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 1.4 Requeriments bàsics de l’estudi 

Pel que fa al projecte, diferenciem entre dos tipus de requeriments, els requeriments 

tècnics i els requeriments funcionals i operatius. 

1. Els requeriments tècnics són: 

 Entorn de programació de PLCs de Schneider, Unity XL. 

 Cèl·lula de treball, PLCs, actuadors i sensors basats en el sistema disponible al 

laboratori. 

 

2. Pel que fa als requeriments funcionals i operatius trobem els següents: 

 Operació en cicle continu i cicle únic. 

 Parada d’emergència i parada a final de cicle. 

 Monitorització de variables de procés i preselecció. 

 Accés a un procés productiu per a l’aplicació del disseny realitzat. 
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 2. ESTAT DE L’ART 

El Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola defineix l’automàtica com: 

“La disciplina que trata los métodos y procedimientos cuya finalidad es la sustitución del 

operador humano por un operador artificial en la ejecución de una tarea física o mental 

previamente programada”. 

Quan la substitució tingui com a objectiu el processat automàtic de la informació industrial i   

el control automàtic d’un sistema productiu de forma que treballi de manera autònoma, 

parlarem d’automatització industrial.  

Un sistema d’automatització industrial té les funcions bàsiques de facilitar les tasques de 

producció als operaris, al mateix temps que pretén disminuir els costos de fabricació. A més, 

mitjançant la utilització d’aquests sistemes, s’assegura una qualitat constant del producte i, 

en nombroses ocasions, es pot alliberar a la persona de la realització de tasques perilloses o 

perjudicials per a la salut. 

Per a poder dur a terme totes aquestes funcions, ha d’existir una harmonia completa entre 

tots els elements que componen el sistema d’automatització. El PLC o autòmat programable, 

és qui s’encarrega de gestionar la informació que rep de les entrades (generalment sensors, 

selectors o polsadors) i decidir quins actuadors (vàlvules, electrovàlvules, motors, etc.) o 

quina part del procés han d’activar-se per a que es realitzi correctament l’automatisme o 

funció que prèviament nosaltres hem programat. 

Per tant, podem dir que un sistema d’automatització està format principalment pels blocs 

següents: 

1. Autòmat programable o PLC. 

2. Inputs o entrades. 

3. Outputs o actuadors. 

 

2.1  PLC  

Els autòmats programables són dispositius electrònics que tenen la funció 

d’emmagatzemar i executar els programes de control dels automatismes industrials.  

En funció de la seva configuració física podem trobar-ne diferents tipus. Els 

microautòmats, que són la gama més baixa. Els compactes, que com bé indica el seu nom 

es componen d’una estructura compacta amb un conjunt d’entrades i sortides limitades. 

Per acabar, trobem els autòmats modulars. Aquests últims són de gama alta, i el seu 

avantatge principal és que estan formats per mòduls que permeten una gran flexibilitat 

en la seva construcció i en la modificació de la seva estructura. 

Tot i els possibles tipus de configuracions físiques, els elements bàsics que formen el PLC 

els podríem organitzar en els següents blocs:  
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 2.1.1 Font d’alimentació. 

La font d’alimentació té la funció bàsica de subministrar i supervisar la tensió als 

diferents mòduls que componen el sistema. S’encarrega de convertir la tensió de xarxa 

a la tensió de treball. 

2.1.2 Processador. 

El mòdul de processament (CPU) decideix com s’ha d’actuar en funció de l’estat de les 

entrades i sortides del sistema. Per poder fer-ho, compta amb un microprocessador, 

que és el seu element principal. 

 Les funcions principals de la CPU són les següents: 

o Captar l’estat de les entrades i emmagatzemar-ho en la zona de memòria d’imatge 

de les entrades, ja que el programa d’usuari no ha d’accedir directament a les 

entrades. 

o Executar el programa que l’usuari ha programat prèviament. 

o Vigilar que el temps d’execució del programa no sigui gaire elevat. 

o Renovar l’estat de les sortides en funció de la imatge de les mateixes, obtinguda 

al final de cicle d’execució del programa d’usuari. 

o Comprovar els possibles errors tant de hardware com de software i notificar-ho a 

l’usuari. 

 

2.1.3 Mòduls d’entrades i sortides. 

Els mòduls d’entrades i sortides tenen la funció de recollir l’estat dels sensors, polsadors 

i els elements de diàleg i donar senyal als pre-actuadors (mòduls de sortides) i elements 

de diàleg home-màquina. 

En funció del procés productiu o de les funcionalitats requerides per a la instal·lació 

trobem diferents tipus de mòduls. Els més habituals són els binaris o digitals, tot i que 

també podem trobar mòduls d’entrades analògiques.   

2.1.4 Bus del sistema. 

Els busos del sistema són les línies elèctriques per on circulen les dades que permeten 

la transferència d’aquestes entre totes les parts del sistema. Sense entrar gaire en detall 

a nivell de comunicacions, ja que no forma part de l’abast d’aquest treball, podem 

anomenar uns dels tres tipus de comunicacions més habituals en entorns industrials. 

Aquests són els busos de camp ASI, Profibus i CAN. Aquests busos de camps van ser 

implementats per tal de facilitar i estandarditzar la instal·lació de totes les màquines i 

equipaments industrials.  
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 2.1.5 Port de connexions i comunicacions. 

El port de comunicacions del sistema va lligat al processador del sistema i permet la 

connexió entre un ordinador ( o terminal de programació específic) configurat amb un 

programa d’aplicació que permet programar, transferir i supervisar el programa 

d’aplicació del procés a controlar.  

Podem trobar diferents tipus de connexions entre autòmat i ordinador però les 

principals són mitjançant USB o ethernet. 

2.1.6 “Rack” o bastidor. 

El rack, en anglès, o bastidor es la base sobre la que es munten tots els mòduls que 

s’han esmentat anteriorment. A través del rack, es transmet la alimentació i la 

informació entre el processador i cadascun dels mòduls. Les funcions del rack, les 

podem classificar en mecàniques, per subjectar tots els elements amb seguretat, i 

elèctriques, per permetre totes les comunicacions i alimentacions necessàries entre els 

diferents blocs o mòduls. 

En la figura 1, podem observar tots aquests mòduls descrits anteriorment, d’esquerra 

a dreta: la font d’alimentació, CPU, mòdul de comunicacions, mòdul d’entrades digitals, 

mòdul de sortides digitals i, per últim , el mòdul d’entrades i sortides analògiques. 

També podem observar com en el rack trobem espais lliures que poden ser completats 

segons convingui. Per exemple si necessitéssim espai per a més entrades o sortides 

digitals. 

Com es pot observar, aquest PLC, es del tipus modular M340, de la marca SCHNEIDER 

Electric i està instal·lat sobre un rack de 8 slots o espais. 

 

              Figura 1 Estructura PLC modular. 
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 2.2 Cicle d’SCAN 

El cicle d’SCAN és la forma com treballen els PLC’s. Aquest cicle, que es realitza típicament 

entre  1-100 milisegons (depenent del processador), es basa en una seqüència 

d’operacions que l’autòmat dur a terme amb una freqüència molt elevada quan està 

controlant un procés. De tal manera que, per exemple, qualsevol canvi en l’estat d’un 

sensor, es detecta i permet actuar molt ràpidament.  Aquestes operacions bàsiques són 

les de llegir i copiar l’estat de les entrades, executar el programa d’usuari i actualitzar 

l’estat dels actuadors. 

 

 

                Figura 2 Cicle d’SCAN 

 

2.3  Programació del PLC 

Antigament la programació dels autòmats depenia directament del fabricant. És a dir, en 

funció de la marca del PLC es programava d’una forma o una altra escollida pel 

dissenyador del mòdul de programació. Aquesta forma de treballar era molt complexa, 

sobretot a l’hora de contractar tècnics capaços de controlar tots aquests llenguatges. A 

més, aquesta situació suposava una dificultat immensa a l’hora d’interconnectar diferents 

equips de control i reduïa considerablement les possibles solucions.  

La Comissió Electrotècnica Internacional (IEC – International Electrotechnical omission) 

durant la dècada dels 1990s va fer el primer intent de normalitzar llenguatges de 

programació desenvolupant l’estàndard 61131-3 per als llenguatges de programació de 

PLCs. 

1
Llegir

entrades

2
Copiar estat 

entrades

3
Execució del 

programa

4
Actualitzar

sortides
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Segons aquesta norma, en l’apartat 3 es defineixen 4 llenguatges de programació, 2 de 

tipus literal i 2 de tipus gràfic: 

1. Tipus literal: Instruction List (IL) i Structured Text (ST). 

2. Tipus gràfic: Ladder (LD) i Function Bloc Diagram (FBD). 

Tot i això, el llenguatge més comú i més utilitzat a nivell industrial és el llenguatge Ladder 

(escala, en català). Aquest llenguatge es basa en la representació d’esquemes elèctrics de 

contactors i relés.  

Tanmateix, aquest ha sigut el llenguatge utilitzat per a dur a terme la realització d’aquest 

treball i, per això, és el que s’explicarà més profundament. 

2.3.1 Llenguatge Ladder 

El diagrama Ladder, com hem comentat anteriorment, és una forma de representar 

circuits elèctrics amb relés  en que es mostra cada etapa o esglaó de control com una línia 

horitzontal, el que permet visualitzar la seqüència de les operacions millor que els circuits 

elèctrics convencionals. 

Aquest llenguatge consta de dos línies verticals amb tensió i línies horitzontals amb 

contactes i bobines. L’ordre d’execució del programa és d’esquerra a dreta i de dalt a baix. 

La condició per a la activació d’una bobina és que tots els contactes d’una línia estiguin 

tancats, és a dir, deixant passar la corrent. Depenent el tipus de bobina, podrem tenir-la 

activada únicament durant un cicle d’SCAN, si es tracta d’una bobina simple, o per 

exemple, si es tracta d’una bobina SET, es mantindrà activa fins que una bobina RESET 

amb el mateix nom la desactivi. 

Els contactes de les línies horitzontals, poden correspondre, per una banda, a senyals 

d’entrada d’elements del procés. Per exemple, un  contacte de tipus normalment obert 

(després s’explicarà en que consisteix), es trobarà en posició de deixar passar corrent en 

el moment que un selector es trobi en posició ON, o quan un polsador és accionat. D’altra 

banda, també podem trobar contactes associats a variables internes del procés, això ens 

facilita la programació i ens permet, per exemple, realitzar accions seqüencials, entre 

d’altres moltes coses. 

En la  següent taula es poden observar els principals contactes i bobines del Ladder. Els 

símbols estan normalitzats segons les normes NEMA (National Electrical Manufacturers 

Association), i solen utilitzar-los tots els fabricants. 
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Nom Símbol Descripció 

Normalment obert 
 

L'estat de la connexió de l'esquerra només es transfereix a la 
connexió de la dreta si l'estat del paràmetre booleà corresponent 
es troba en estat lògic 1.  

Normalment tancat 
 

L'estat de la connexió de l'esquerra només es transfereix a la 
connexió de la dreta si l'estat del paràmetre booleà corresponent 
es troba en estat lògic 0.  

Contacte per detectar 
transaccions positives 

 

La connexió dreta d'una línia de programa està activa durant un 
cicle d'SCAN sempre que es produeixi una transacció de 0 a 1 de 
la variable associada al contacte, i al mateix temps, l'estat de 
connexió dels contactes situats a la seva esquerra sigui 1. 

Contacte per detectar 
transaccions negatives  

La connexió dreta d'una línia de programa està activa durant un 
cicle d'SCAN sempre que es produeixi una transacció de 1 a 0 de 
la variable associada al contacte, i al mateix temps, l'estat de 
connexió dels contactes situats a la seva esquerra sigui 1. 

Bobina 

 

L'estat de la connexió de l'esquerra es transfereix al paràmetre 
booleà real corresponent (indicat en la bobina) i a la connexió de 
la dreta. 

Bobina negada 
 

L'estat de connexió de l'esquerra es copia en la connexió de la 
dreta. L'estat invertit de la connexió de l'esquerra es copia al 
paràmetre booleà assignat a la bobina. 

Bobina de detecció 
flanc positiu 

 

L'estat de connexió de l'esquerra es copia en la connexió de la 
dreta. El paràmetre real corresponent del tipus EBOOL es 1 per 
un cicle de programa si es realitza una transacció de 0 a 1 en la 
transacció de l'esquerra. 

Bobina de detecció 
flanc negatiu 

 

L'estat de connexió de l'esquerra es copia en la connexió de la 
dreta. El paràmetre real corresponent del tipus EBOOL es 1 per 
un cicle de programa si es realitza una transacció de 1 a 0 en la 
transacció de l'esquerra. 

Bobina SET 
 

L'estat de connexió de l'esquerra es copia en la connexió de la 
dreta. El paràmetre booleà real corresponent està actiu si la 
connexió de l'esquerra està activa. Si no, no canvia i memoritza 
l'estat anterior. 

Bobina RESET 
 

L'estat de connexió de l'esquerra es copia en la connexió de la 
dreta. El paràmetre booleà real corresponent està inactiu (posa 
la variable a 0) si la connexió de l'esquerra està activa. Si no, no 
canvia i memoritza l'estat anterior. 

Figura 3 Taula símbols Ladder 
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A continuació, en aquest breu i senzill exemple d’aplicació veurem algunes de les 

aplicacions de la programació en Ladder, que ens ajudarà a entendre fàcilment alguns 

dels elements explicats anteriorment. 

 

           Figura 4 On/Off en programació Ladder 

Com podem observar en la figura anterior, mentre el polsador ON no s’activi la llum no 

s’encendria. En el moment que polsem ON, l’estat de connexió de l’esquerra de la bobina 

seria 1, cosa que la activaria. Si no estigués el contacte normalment obert de la llum en la 

segona fila horitzontal, la llum només es mantindria encesa durant un cicle SCAN, però al 

haver l’auto enclavament, la llum no s’apaga fins que no es prem el botó OFF. En aquest 

cas, al prémer el botó, “s’obriria” el contacte normalment tancat i no deixaria passar el 

corrent. 

Uns elements que no apareixen en la taula anterior però que són molt importants a l’hora 

de programar, són els temporitzadors i comptadors. Aquests dos elements són una part 

essencial en la programació bàsica fent que sigui més senzill controlar un procés amb 

diferents temps o etapes. 

Pel que fa als comptadors, en trobem de tres tipus. Comptador descendent (CTD), 

comptador ascendent (CTU) i comptador ascendent/descendent (CTUD). Tot i que cada 

tipus de comptador pot tractar un tipus diferent de dades.  

Seguint també l’estàndard IEC 61131-3, trobem tres tipus de temporitzadors. Els que 

permeten gestionar retards en la connexió (Ton), els que permeten gestionar retards en la 

desconnexió (Toff) i els que permeten elaborar un pols de duració determinada (Tp). 

En la figura 5, podem observar la programació del bloc funcional TON. Com veiem, quan 

la variable interna %M2 s’activa, l’altra variable de programa, la bobina %M1, s’activarà 

al cap de 5 segons.  
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        Figura 5 Temporitzador bloc Ton 

2.3.2 Programari 

Els programes dissenyats per a la programació de PLC, gairebé tots, funcionen de la 

mateixa manera. En aquest treball el programa utilitzat és el Unity Pro XL, que és el que 

s’utilitza per a la programació de PLCs de la marca Schneider Electric.  

Bàsicament hem de seguir els mateixos passos: 

1. Configuració de l’equip. Hem de dir-li al programa quin “rack” tenim físicament, i 

el model de cada bloc. Per defecte, quan obrim un nou projecte se’ns demana que 

escollim la gama d’autòmat i la CPU que tenim. A continuació, s’ha d’entrar dins 

de configuració, 0:Bus PLC, i configurar tots els altres mòduls (font d’alimentació, 

mòdul d’entrades i sortides, etc.). fent doble clic en la posició del bastidor 

corresponent i escollint del catàleg el mòdul corresponent a cada posició.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Configuració del bastidor en Unity Pro XL 
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2. Edició del programa. En aquesta part és on hem d’introduir el nostre codi, és a dir 

la programació del nostre automatisme. El procediment és molt senzill, a la part 

superior trobem una barra d’accés ràpid als diferents elements del llenguatge 

Ladder. Hem de seleccionar-los i col·locar-los en la cel·la de la finestra del 

programa que vulguem.  Quan tinguem el contacte col·locat, s’ha de seleccionar 

la variable a la qual representa. S’ha de posar nom , seleccionar el tipus i, a 

continuació, escriure la direcció. Una direcció del tipus %I0.2.1 indica el numero 

de bastidor 0, 2 és la posició del mòdul en el “rack”, i 1 el canal corresponent. Les 

sortides s’indiquen amb %Q i els bits interns com a %MX.  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Càrrega del programa. Un cop escrit tot el codi, s’ha d’executar el programa i 

carregar-lo en el PLC. Si no hi ha cap error un cop realitzat aquest procés, ja podem 

posar en marxa l’aplicació.  

 

 

 

Figura 7 Unity Pro XL 
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 2.4 Sensors 

Els sensors industrials, que serien les entrades del sistema, juguen un paper molt important 

en els sistemes automatitzats. Podríem dir que els sensors són els equivalents als sentits en 

els humans, que s’encarreguen de transmetre els estímuls al cervell. L’equivalent per part 

dels sensors es enviar senyals al mòdul de processament.  

Podem trobar molts tipus de sensors en funció del tipus de detecció que han de fer, però 

per al cas que ens ocupa ens centrarem en tres tipus, molt utilitzats a nivell industrial: els 

detectors inductius, els capacitius i els fotoelèctrics de fibra òptica. 

2.4.1 Detectors inductius 

Bàsicament els detectors inductius són utilitzats per a detectar materials ferrosos. En 

molts casos s’utilitzen per a detectar la presencia o absència d’objectes metàl·lics, sense 

que arribi a existir contacte físic.  

El sensor al seu interior té una bobina, que al fer-li passar un corrent a través, crea un 

camp magnètic. Quan un objecte metàl·lic s’acosta al sensor de proximitat, es troba en 

condicions de camp magnètic variable, fent que es creïn corrents de Foucault al seu 

interior. Aquests corrents, al mateix temps, generen un camp magnètic que s’oposa al de 

la bobina del sensor.  Aquest segon camp magnètic, fa que variï la amplitud de l’ona 

sinusoïdal del camp magnètic total, disminuint-la. Quan disminueix fins a cert punt, el 

sensor entra en etapa de detecció. 

Podem trobar sensors inductius de tipus tant normalment obert com normalment tancat. 

És a dir, els de tipus contacte NO, quan no detecten res es troben en 0 lògic. En canvi, els 

de tipus NT, quan no detecten res es troben en 1 lògic. Aquest fer és molt important a 

l’hora de programar en Ladder. 

En la figura 8, podem veure la variació de l’amplitud del circuit de sortida, en funció de la 

distància del objecte a detectar. 

                        

                       Figura 8 Comportament camp magnètic sensor inductiu en funció de la proximitat de l’objecte 
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 2.4.2 Detectors capacitius 

El principal avantatge dels sensors capacitius front els sensors inductius, és que els 

capacitius no tenen limitada la detecció de la presència únicament a materials metàl·lics 

o ferrosos.  

Mentre que els detectors inductius creen un camp magnètic, els capacitius creen un camp 

elèctric. Aquest camp elèctric és creat per un condensador. El condensador forma part 

d’un circuit ressonador, de manera que quan un objecte s’apropa al camp elèctric creat 

pel condensador, la capacitat augmenta i el circuit comença a ressonar.  

En la figura següent, podem veure com serien les línies de camp que apareixen entre els 

dos elèctrodes. Quan un material incideix en aquesta zona, es detecta un canvi en la 

capacitància del condensador, fent que comenci a oscil·lar l’oscil·lador al qual està 

connectat.  

La capacitància depèn de la constant dielèctrica del material, per tant, quan més elevada 

és aquesta constant, més fàcil es detectar la presència d’aquests materials. Per aquest 

motiu, una de les aplicacions més utilitzades d’aquests sensors és en la detecció de 

líquids. L’aigua, per exemple, compta amb una constant dielèctrica de 80. El paper té una 

constant dielèctrica de 3,7.  

     

                      Figura 9 Línies de camp sensor capacitiu                     Figura 10 Forma d’ona On/off sensor capacitiu 

Tot i les diferències de funcionament entre els sensors de proximitat inductius i capacitius, les   

carcasses solen ser pràcticament iguals. En la imatge de l’esquerra un sensor inductiu. A la dreta, 

un capacitiu. 

                                                            

 

 

 

 

 

Figura 11 Sensor inductiu 
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 2.4.3 Detectors fotoelèctrics  

Els detectors són molt comuns en el món industrial. Els seus amplis rangs de detecció i 

l’alta velocitat de resposta, fan que estiguin molt presents en processos productius on 

s’hagin de detectar elements de forma ràpida i eficaç. 

Bàsicament un sensor fotoelèctric es un dispositiu que detecta la presencia o alguna 

característica en particular d’un objecte mitjançant llum (visible o no visible). 

El seu funcionament bàsic és emetre llum, i segons aquesta es rep, s’envia una senyal o 

una altra al PLC.  

Per exemple trobem un cas on el sensor emet llum i la rep des del mateix sensor. En 

aquest cas, si hi ha un objecte entre la barrera i el sensor, la llum reflectida arribarà més 

ràpidament al receptor, cosa que ens indica que tenim un objecte present. També pot no 

haver barrera i simplement si no hi hagués objecte o element a detectar, la llum no 

tornaria reflectida al receptor.  

 

 

 

 

 

 

             

Un altre exemple és el sensor on l’emissor i el receptor es troben separats. Deixant espai 

entre ells dos per a l’objecte a detectar. En aquest cas, si la intensitat de llum que rep el 

receptor és menor que la que ha emès l’emissor, això implica que ha d’haver un objecte 

entre ells dos que ha absorbit o fet rebotar la diferència de llum.  

 

 

 

 

           

             Figura 13 Sensor fotoelèctric Emissor-Receptor 

 

                          

Objecte Bloc sensor: 

Emissor-Receptor 

Objecte 

Emissor Receptor 

Figura 12 Sensor fotoelèctric difús reflectiu 
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 2.5  Actuadors 

Entenem com a actuadors aquells elements que s’activen o es desactiven en funció dels 

inputs que rep i processa el PLC. Podríem establir en el procés, que a partir de la detecció 

mitjançant un sensor capacitiu d’un cert nivell de líquid en un recipient, s’engeguessin els 

motors d’una cinta elèctrica que faria avançar el producte fins a una nova fase del procés 

productiu.  

Tot i que la gran majoria dels motors utilitzats en la indústria són elèctrics, molts dels 

actuadors a nivell industrial solen ser pneumàtics. Aquest és el cas dels cilindres o les 

electrovàlvules pneumàtiques.  

2.5.1 Electrovàlvules pneumàtiques 

La funció principal de les electrovàlvules és distribuir l’aire a pressió i fer-lo arribar als 

diferents elements disponibles. L’aire, però, ha d’arribar als elements sempre que el 

programa d’usuari ho marqui. Per aquest motiu, la funció de l’electrovàlvula és molt 

senzill d’entendre: quan es donen les condicions necessàries per a l’activació d’un 

element pneumàtic, la vàlvula rep una tensió que fa que s’activi el solenoide del seu 

interior i permeti el pas del fluid. Quan les condicions variïn, el solenoide tornarà a activar 

el mecanisme que bloqueja el pas del fluid. 

2.5.2 Cilindres pneumàtics 

Els cilindres pneumàtics són els actuadors pneumàtics per excel·lència. En principi, els 

cilindres pneumàtics són elements que s’encarreguen de transformar la força de l’aire en 

un moviment de translació. Normalment aquests cilindres tenen dues cambres, si 

introduïm aire per una d’elles, el cilindre es desplaçarà cap a una banda. Si l’introduïm 

per l’altra, es desplaçarà cap al costat oposat a l’anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Cilindre pneumàtic marca FESTO 



 

          24 | 59 

 

            TREBALL FINAL DE GRAU 
     Estudi, disseny i aplicació d’un automatisme programat  

          sobre una línia de producció    
  

Aquests cilindres tenen moltes aplicacions i moltes variants. Per exemple, poden servir 

per a verificar la presencia d’elements en llocs concrets. Això es fa tenint en compte la 

carrera del cilindre. Si és més llarga del habitual, significa que no ha tocat cap peça o 

element que l’hagi fet retrocedir.  Una altra aplicació seria la de retenir elements en cintes 

de producció, en principi el cilindre no permet el pas i, quan es detecta un element que 

vol passar i es compleixen les condicions per a que pugui fer-ho, s’introdueix aire per la 

cambra superior fent-lo baixar. El retorn, en aquest cas acostuma a ser mitjançant una 

molla, quan ja no entra aire, la molla fa tornar el cilindre a la posició inicial.  

Podem trobar cilindres combinats per crear elements manipuladors, cilindres que 

transformen la pressió de l’aire en moviments de rotació, cilindres amb dues cambres, 

amb una cambra i retorn per molla, etc.  

 

Figura 15 Cilindre de doble cambra en situació d'expansió 

2.6 Elements de diàleg home-màquina 

Podem trobar molts elements de diàleg home-màquina en el món industrial. Aquests poden 

anar des d’un simple polsador a consoles de supervisió, pantalles tàctils de canvis de 

referència, pantalles on s’indica l’estat de característiques de les peces a fabricar, o possibles 

paràmetres que es troben fora del rang del procés. En aquest últim cas, per pantalla, la 

màquina comunica a l’operari que la peça fabricada no és correcta.  

Tot i això, en el cas que ens ocupa el diàleg home-màquina es realitza mitjançant elements 

més simples com poden ser els polsadors, interruptors, selectors o indicadors lluminosos. 

Aquests elements són molt importants ja que encara que els processos es realitzin de forma 

automàtica, ha d’indicar-se a l’autòmat quan començar, i sobretot, quan parar si es tracta 

d’un cas d’emergència.  

Els polsadors normalment s’utilitzen per indicar els inicis de cicle, tot i que podem trobar 

d’altres aplicacions. En la indústria, a més, els polsadors poden representar un element de 

seguretat. En molts processos els PLCs han estat programats per obligar a l’operari estar 

polsant dos polsadors (òbviament un amb cada ma)  durant la fabricació. D’aquesta manera 

s’evita que els operaris interrompin el procés i es minimitza, per exemple, el risc per 

atrapament.  
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Els polsadors d’emergència, són polsadors amb auto enclavament. És a dir, un cop premuts,  

es mantenen accionats fins que la persona en qüestió els fa retornar a la posició inicial.  

Pel que fa als selectors, que podem trobar de dos o tres estats. Normalment aquests 

s’utilitzen per canviar el mode de funcionament. Per exemple, moltes aplicacions permeten 

la fabricació en mode automàtic o mode manual. Doncs, aquests elements tenen les 

característiques físiques perfectes per a realitzar aquesta funció. 

Tots aquests elements serveixen per comunicar-se home i màquina però generalment és 

l’home qui dóna els inputs. També trobem elements que permeten indicar a la màquina 

possibles estats del procés. Per exemple, quan es produeix una emergència i es prem el botó 

normalment es sol activar una llum vermella. Un altre exemple podria ser en les verificacions 

realitzades per les màquines, si el procés és correcte, s’encén un indicador lluminós verd. En 

canvi, si es incorrecte s’encendria un indicador lluminós vermell. 

 

Figura 16 Polsador d'emergència 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          26 | 59 

 

            TREBALL FINAL DE GRAU 
     Estudi, disseny i aplicació d’un automatisme programat  

          sobre una línia de producció    
 3. DISSENY DE L’AUTOMATISME 

De vegades els processos productius han de modificar-se per tal de fer front als possibles 

canvis externs que poden produir-se o, simplement, han d’anar millorant-se amb el temps 

per tal d’augmentar l’eficiència o fer front a problemes que no estaven previstos en la posada 

en marxa del procés. 

Un d’aquests canvis impredictibles podria ser degut a les necessitats per augmentar la 

producció d’un bé manufacturat o la fabricació d’un nou producte en una línia de producció 

ja existent. En aquests casos, s’han de prendre decisions importants i realitzar els canvis 

necessaris per fer front a la nova situació. Igualment, tot i fer una bona previsió en el disseny 

del procés productiu, no és fins que es comença a produir que sorgeixen problemes que han 

d’anar superant-se a mesura que avança el procés d’implantació.  

A banda dels defectes que van sorgint o els possibles canvis en les demandes d’un producte, 

la millora continua del procés productiu és una assignatura gairebé obligatòria per a tots els 

responsables de les plantes productives d’avui en dia.  Un fet que constata això és l’alta 

freqüència en l’aplicació de tècniques com el Lean Manufacturing, la producció Just in Time 

o la tècnica de les 5S per buscar insistentment l’eliminació de temps ociosos, defectes o una 

alta capacitat per detectar qualsevol error que es pugui produir en qualsevol etapa de la 

fabricació d’un producte. 

Si, per exemple, es donés el cas que augmenta la producció d’un producte o, pel motiu que 

sigui, necessitem augmentar el ritme de fabricació, una de les mesures que es podria prendre 

és automatitzar una part del procés que, segurament a l’inici del projecte no es va creure que 

fos necessari o no es va poder tenir-la automatitzada. Amb aquest canvi, pot arribar-se a 

fabricar més ràpid i d’aquesta manera assolir els objectius plantejats.  

Precisament això és el que s’ha intentat fer amb la realització d’aquest estudi, automatitzar 

una part d’un procés productiu per, bàsicament, augmentar la seva eficiència.  

3.1 Entorn Industrial 

Ficosa és una empresa multinacional auxiliar del sector de l’automoció present en més 

d’una desena de països d’Europa, Àsia i Amèrica. L’empresa està subdividida en diferents 

seccions que s’encarreguen de dissenyar i fabricar una àmplia gama de productes. La secció 

que ens interessa a nosaltres és l’anomenada “Command & Control” que fabrica, i en algun 

cas dissenya, sistemes de canvis de marxa i frens d’accionament.  Els sistemes de canvi 

poden ser tant mecànics com automàtics o by-wire2. 

L’automatisme dissenyat està pensat per formar part d’aquestes línies de producció. 

                                                           
2 Els sistemes by-wire funcionen automàticament a través de controls electrònics sense cap connexió mecànica 
entre la palanca de canvi i la transmissió. 
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 3.2 Procés productiu actual 

Pel que fa al procés productiu de tots aquests productes anomenats anteriorment, a trets 

principals és el mateix en totes les línies. Els operaris són els encarregats del pre-

acoblament i la preparació de les peces abans de realitzar el procediment de cada estació. 

Aquestes línies estan separades en diferents estacions i cada operari s’encarrega d’una o 

dues, depenent del temps de màquina, dificultat, etc. 

En el nostre cas ens centrarem en la part final del procés productiu que és on es fa 

l’embalatge del producte acabat. Un cop el producte ha estat fabricat i s’ha verificat que és 

correcte, l’operari pertinent l’introdueix en un contenidor. Aquest contenidor un cop ha 

estat completat, l’operari l’ha de transportar, arrossegant-lo, fins a una zona més allunyada 

de la línia de producció per tal que els encarregats de logística el recullin i se l’emportin fins 

al magatzem de sortida.  

Esquemàticament tindríem la següent situació:  

 

 

 

Aquests contenidors no s’omplen d’una manera excessivament ràpida ja que les peces es 

disposen en diferents nivells, fins a 4, i en cada nivell, depenent del model, del client etc. 

aproximadament es poden posar fins a 9 peces. Que no s’omplin ràpidament, que el temps 

de cicle no sigui gaire elevat i la gran capacitat del contenidor fa que no s’hagi de repetir 

aquest moviment excessius cops. Tot i això, tant quan estan buits com quan estan 

complerts, pesen molt. Per tant, aquesta manipulació de càrregues, sempre que sigui 

possible és millor poder evitar-la.  

 

 

 

Contenidor buit 

Contenidor ple 

Contenidor omplint-se 

Desplaçament contenidor 

Desplaçament operari 

 Figura 17 Esquema de la part final procés productiu actual 
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 3.3 Explicació de l’automatisme 

Concretament, el que s’ha volgut dissenyar és l’automatització d’aquestes dues últimes 

parts. Per una banda l’abastiment, gestió de la cua i evacuació de contenidors i, d’altra 

banda, la introducció de peces al contenidor. Així doncs, s’ha dissenyat un sistema comú 

pensat per a que sigui capaç d’abastir la línia de contenidors a l’hora que, amb l’ajut d’unes 

pinces, agafin les peces que surten de l’última estació de la línia de producció i les 

introdueixin dins el contenidor.  

Resumidament l’automatisme consisteix en gestionar l’arribada de contenidors a la zona 

on seran omplerts. En aquesta zona es col·loquen sobre una bàscula que, quan mesuri el 

pes total, el sistema evacuarà el contenidor fins a la zona on es recullen per portar al 

magatzem. La introducció de peces al magatzem també és realitza de forma automàtica i, 

per dissenyar-ho, adaptant-nos a l’equipament del laboratori, s’ha fet mitjançant uns 

manipuladors pneumàtics. 

Entre d’altres coses, l’automatisme ha de ser capaç d’informar de l’estat del procés, per 

exemple, en cas que no hi hagin contenidors en el sistema ho notificarà mitjançant 

indicadors lluminosos. També ha de ser capaç d’aturar el procés en cas que es produeixi 

una emergència. A més, aquest sistema també ha estat dissenyat per fer un seguiment als 

contenidors. És a dir, poden haver contenidors en el sistema tipus 1 o tipus 2, i quan arriben 

a la zona d’evacuació segons el tipus que siguin s’evacuen en una zona o en una altra. 

L’operari és l’encarregat d’introduir el tipus de contenidor mitjançant el polsador adequat. 

D’aquesta manera evitaríem la manipulació de càrregues pesades per part dels operaris 

que, tot i que ja hem comentat que no representa un risc gaire elevat, seria aconsellable 

poder-ho fer. També augmentaríem l’eficiència perquè els contenidors sempre es trobarien 

en el lloc just i en el moment just, degut a aquest nou sistema. A més, es podria reduir el 

temps de cicle de l’estació, i possiblement, es podria arribar a reduir el nombre d’operaris 

a treballar simultàniament en la fabricació del producte.  

A més, pel que fa a la gestió de la qualitat, ens asseguraríem mitjançant un sistema de pes 

del contenidor que sempre conté les peces necessàries i mai s’envia al client un contenidor 

amb menys peces del que toca. Aquest fet, tot i que no sembla gaire habitual, realment ho 

és.  

 

3.3.1  Pas de contenidors 

El sistema tant per apropar els contenidors a la zona on s’omplen, com per evacuar-los a    

la zona de recollida és basa en un sistema de cintes i retenidors pneumàtics que deixen 

passar els contenidors en funció de l’estat del sensor que està associat a aquest retenidor.  
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 Per exemple si volem anar d’una posició arbitrària 1 a una posició arbitrària 2, s’haurien 

de complir les condicions següents: 

 El sensor associat a la posició 1 detecta que hi ha un contenidor (el que ha 

d’avançar). 

 El sensor associat a la posició 2 no detecta la presència de cap contenidor. 

En cas que aquestes dues condicions es compleixin, l’electrovàlvula corresponent, permet 

el pas de l’aire fent baixar el retenidor el temps necessari per a que es produeixi 

efectivament el pas del contenidor a la situació següent. Els sistemes de retenció que 

tenim al laboratori poden ser de dos tipus, en forma de safata o en forma de retenidor 

pròpiament. 

Òbviament, aquest només és un cas general i senzill, però a l’hora de programar han de 

tenir-se en compte d’altres factors que s’explicaran més endavant a l’hora que es vagi 

fent referència al codi. 

3.3.2  Introducció peces al contenidor 

En aquest treball s’ha emulat la introducció de peces al contenidor mitjançant 

manipuladors pneumàtics, ja que és el actuador del qual disposem al laboratori on es 

portarà a terme la implementació de l’automatisme. D’aquesta manera hem pogut validar 

el sistema. Aquests manipuladors pneumàtics, també anomenats pinces, bàsicament són 

un conjunt d’elements pneumàtics instal·lats entre si per realitzar l’acció d’agafar algún 

element de mides determinades i disposar-lo sobre un lloc diferent. 

D’aquests manipuladors pneumàtics podem trobar-ne de molts tipus ja que es poden 

adaptar a les necessitats de l’usuari. Tot i això, de forma general estan formats per un eix 

lineal que permet el moviment horitzontal, podent portar la pinça d’un lloc a un altre en 

funció del que haguem programat al PLC. Aquestes pinces poden estar instal·lades sobre 

un eix, també pneumàtic, que permet el moviment de pujada i baixada d’aquestes. 

Aquests actuadors, per tal de poder realitzar l’acció d’agafar, als seus extrems poden tenir 

uns dispositius que poden obrir-se o tancar-se, que juntament amb el disseny típic d’una 

pinça, permeten agafar i transportar elements.  

En realitat, les peces quan s’introdueixen al contenidor, no es dipositen a granel sinó que 

cada peça té la seva posició. Per aquest motiu, si es volgués implementar aquest sistema 

hauríem d’utilitzar un braç robòtic que fos capaç de treure la peça de l’última estació i la 

col·loqués en la posició indicada dins el contenidor. Ja que les pinces sempre realitzen el 

mateix moviment i dipositarien les peces una sobre l’altra. Òbviament, el disseny ni 

l’aplicació del braç robòtic formen part de l’abast de l’estudi.  
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 3.3.3  Seguretat 

Per les característiques de l’automatisme els perills existents són, bàsicament, perills deguts a 

atrapaments. El risc per atrapament el tenim localitzat tant en els peus (suposant que la 

implementació de les cintes es fes a poca altura respecte el terra), com en les mans.  

D’una banda, aquests riscos haurien d’estar indicats al llarg de l’automatisme per evitar possibles 

distraccions del personal de producció, mitjançant cartells grocs indicadors del perill en qüestió. 

A més, per tal d’evitar qualsevol accident laboral en aquesta zona, s’haurien d’instal·lar barreres 

detectores de seguretat. Tot el conjunt de cintes hauria d’estar protegit amb aquest tipus 

d’elements, connectats directament al PLC. De manera que l’activació d’una d’aquestes, que 

indica la invasió d’una persona en una zona de risc, aturaria el procés. 

Tot i aquestes mesures, els operaris haurien de portar les sabates de seguretat i els guants de 

producció.  

3.4 El laboratori 

El laboratori està format per una cèl·lula flexible que, en principi, és un sistema de 

producció pensat per a transportar safates a través de totes les estacions mitjançant un 

sistema de cintes.  

En aquest sentit, cal dir que en aquest treball s’ha canviat el concepte d’aquest sistema de 

producció i s’ha realitzat el disseny de l’automatisme adaptant-lo al procés considerat en 

l’aplicació industrial descrita anteriorment. Així, les safates que circulen per les cintes 

emulen els contenidors del procés productiu considerat. 

Per a la validació de l’automatisme s’han fet servir dues línies de les disponibles al 

laboratori. Aquestes dues línies són les anomenades ASI i CAN, que seran descrites a 

continuació. Cada línia està governada per un PLC diferent. 
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Figura 18 Vista general de la cèl·lula flexible 

Figura 19 Safates que simulen els contenidors reals 



 

 

 

 

            

Figura 20 Situació línies ASI i CAN dins la cèl·lula flexible 

CAN ASI 
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3.5  Línia ASI 

La línia ASI del laboratori simula la part de l’alimentació de contenidors buits (tipus 1 o 

tipus 2) al sistema. Sempre que el sistema ho permeti (això és indicat mitjançant la llum 

taronja), introdueix els contenidors que posteriorment seran omplerts de peces 

fabricades en la línia CAN.  

La línia ASI compta amb tres posicions possibles consecutives. La posició d’entrada dels 

contenidors és la 1, la següent la 2 i l’última posició, on hi ha una plataforma pneumàtica. 

Quan les safates arriben a la posició final, hi ha unes pinces manipuladores que porten els 

contenidors fins a la línia CAN. El cicle de les pinces només és iniciat en cas que la posició 

a la qual han d’anar els contenidors en la línia CAN estigui lliure.  

Cal dir que en la realitat aquestes pinces no serien necessàries, perquè les línies ASI i CAN 

no estarien separades físicament, tal com passa en el laboratori.  

3.5.1 Diagrama de flux del procés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Diagrama bàsic ASI 
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 3.5.2 Components instal·lats 

 Detectors 

Els detectors utilitzats en aquesta línia són detectors inductius. Aquests detectors 

inductius els podem trobar associats a retenidors o plataformes. És a dir, en la primera i 

en la segona posició l’element que permet o no el pas del contenidor és una plataforma, 

en canvi, en la posició 2 és un retenidor. Òbviament, aquests elements pneumàtics han 

de tenir un sensor associat per tal de “saber” si hi ha contenidor o no en la seva posició. 

Les safates que simulen els contenidors contenen elements metàl·lics que permeten 

l’activació d’aquests sensors inductius. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 Pre-actuadors 

Hi ha dos tipus de pre-actuadors les electrovàlvules, que hi ha un total de vuit, i els 

contactors. El motor que acciona la cinta transportadora porta associat un contactor per 

tal de poder accionar els motors en funció del que digui el programa del PLC. Per exemple, 

en el nostre cas, en el moment en que totes les posicions de la cinta estan ocupades i no 

han d’avançar a la línia CAN perquè també ho està, el motor s’apaga. Per qüestions de 

seguretat, per minimitzar els riscos per atrapament dels operaris, és millor tenir el motor 

aturat.  

 

 

 

 

 

Figura 22 Detector inductiu amb retenidor  



 

          35 | 59 

 

            TREBALL FINAL DE GRAU 
     Estudi, disseny i aplicació d’un automatisme programat  

          sobre una línia de producció    
  Dispositius pneumàtics 

 

o Retenidors: Com hem comentat anteriorment, aquests elements són els encarregats 

de deixar passar o no els contenidors per la cinta transportadora. Aquests elements 

són accionats mitjançant aire comprimit a través d’una electrovàlvula. 

 

o Plataformes: Les plataformes fan la mateixa funció que els retenidors , no deixen de 

ser retencions del procés. Aquestes plataformes són de simple efecte, és a dir, tenen 

dues possibles posicions però només una cambra d’entrada d’aire i retorn per molla. 

Quan no deixen passar el contenidor, es troben elevades, de tal manera que el 

contenidor (o safata), no entra en contacte amb la cinta i, per tant no avança. Doncs, 

en posició de permetre el pas de la safata es troben al mateix nivell que la cinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pinces manipuladores: Al final de la línia ASI trobem unes pinces manipuladores que 

s’encarreguen de transportar les safates del sistema de la línia en qüestió fins a la línia 

CAN. A més del conjunt d’elements pneumàtics que les formen, dels que ja s’ha parlat 

anteriorment, aquestes pinces compten de sensors inductius per conèixer la posició 

on es troben. Per exemple, trobem un detector inductiu a la part final del patí 

horitzontal que detecta si la pinça es troba en posició ASI.  

 

o Pressòstat: Aquest aparell s’utilitza com a element de seguretat de la cèl·lula flexible. 

Detecta qualsevol fuga d’aire que es produeixi en el circuit pneumàtic per evitar el mal 

funcionament del procés.  

 

o Regulador de pressió: A l’entrada general d’aire comprimit a la cèl·lula s’ha instal·lat 

un regulador de pressió amb filtre d’aire i manòmetre, de la marca SMC per a la 

condicionament de l’aire i, per exemple, poder regular el cabal o la pressió.  

 

Figura 23 Plataforma pneumàtica amb el corresponent sensor inductiu. 
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  Dispositius elèctrics 

 

o Motors cintes transportadores: En la línia ASI tenim un motor trifàsic de la marca 

BOSCH connectat en estrella. Aquest motor és el que permet el moviment de la cinta, 

que només es produeix en un únic sentit.   

o Fonts d’alimentació: Hi ha instal·lades dues fonts d’alimentació en aquesta línia. La 

font d’alimentació auxiliar a VCC de la marca Siemens i la font d’alimentació de 

l’autòmat, que genera la tensió a 30 Vcc als elements connectats al bus.  

 

 Elements de senyalització i diàleg home-màquina  

 

o Indicadors lluminosos: La línia en qüestió disposa d’un grup 

de 3 indicadors lluminosos per a visualitzar l’estat 

d’aquesta. Per fer-ho possible, es troben situats en la part 

més elevada de la secció. Segons s’ha configurat i podem 

veure en el codi adjunt a l’Annex (apartat 1.5), quan no hi 

hagi contenidors, s’encendra la llum vermella. En cas que 

el procés funcioni correctament i tinguem un contenidor 

preparat per anar a la línia ASI, s’encendra la verda i, per 

acabar, en cas que es puguin introduir més contenidors 

dels que hi ha, es veurà il·luminat l’indicador taronja. 
 

o Quadres de comandaments: Trobem dos quadres de comandament. El primer, està 

format per un selector i 5 polsadors. El selector serveix per seleccionar el mode 

automàtic o manual. El primer polsador verd, s’utilitza per a posar en marxa el sistema 

un cop està seleccionat l’automàtic. El primer polsador del grup de 4 serveix per 

encendre el motor en el cas que tinguem dues safates, una al final i l’altre al principi, 

i vulguem passar la safata del final a la posició del mig per introduir-ne una altra. Per 

seguretat, s’ha configurat que en cas que sigui possible, hi haurà una posició lliure 

entre contenidors (o safates). Veure Annex apartat 1.4, files 8-10. 

Pel que fa el segon quadre de comandament, només està format per un polsador 

d’emergència i un de restablir (“rearme”). Aquest polsador d’emergència està 

directament connectat al PLC, de tal manera que és independent de la programació 

del mateix. Així doncs, no cal configurar la parada d’emergència ja que sempre estarà 

activa. 
 

 

 

 

 

 

Figura 24 Indicador lluminós ASI 

Figura 25 Quadre de comandaments 
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 3.5.3 Estructura del programa 

El codi dissenyat per al funcionament de l’automatisme corresponent a la línia ASI, ha 

estat realitzat amb el llenguatge més comú pel que fa la programació de PLCs: el 

llenguatge Ladder. El programari que hem utilitzat per a poder aplicar i validar aquest 

automatisme, com s’ha comentat anteriorment és el Unity XL. 

Per fer més fàcil d’entendre el programa complert s’ha subdividit en diferents seccions. 

El codi complert es pot trobar en l’Annex i en aquest apartat només es comentaran 

aquelles parts rellevants que puguin ajudar a entendre el conjunt del programa. 

 Gestió pas de contenidors  

En la següent figura podem veure una part del codi referent a la gestió de la pujada i 

baixada de la plataforma inicial (Annex apartat 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com podem veure el “DetectorInicio”, que és el primer detector inductiu de la línia ASI, 

és de tipus normalment tancat, el que vol dir que quan detecta, en aquest cas una safata, 

es troba en 0 lògic permetent d’aquesta manera activar la part dreta del codi.  

 

 

Figura 26 Extracció programa complert ASI secció Gestió cua 
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Per tant, com observem en la primera línia, quan introduïm un contenidor i sempre que 

s’hagi seleccionat el tipus de contenidor s’activarà la variable interna de programa %M3. 

Aquesta variable ens assegura que no avanci el contenidor sense haver introduït de quin 

tipus és. En la segona línia de programa (fila 8) veiem com per a que s’activi la retenció 

inicial (és a dir, que baixi la plataforma de la posició 1) també necessitem que el 

“DetectorIntermedio”, que és el detector intermedi (posició 2), no detecti res, és a dir la 

posició 2 estigui lliure. Pel que fa a aquest detector, quan no detecta cap element es troba 

en 1 lògic, per això s’ha de posar un contacte normalment obert. Igualment passa amb el 

“DetectorInicio”, en el moment que detecta una safata, es troba en 0 lògic i al tenir 

associat un contacte normalment obert, no permet l’activació de la part dreta del codi. 

El bloc FBI_8 és un comptador de tipus TOF que vol dir que retarda la desactivació de la 
retenció inicial, concretament durant 2,5 s. És a dir, un cop es compleixen les condicions 
que hem anomenat anteriorment, la retenció inicial baixa permetent el pas del 
contenidor durant 2,5 s. Això és necessari perquè sense aquest comptador, la retenció 
s’activaria només durant un cicle de Scan fent que s’activés i es desactivés de manera 
gairebé instantània sense permetre el pas de la safata. 

La última línia de codi que apareix en la imatge serveix per a activar la retenció inicial en 

cas que l’operari ho vulgui fer manualment prement el polsador “BotónAuxiliarMotor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la taula següent es mostren els valors lògics dels detectors en funció de si detecten 

safata o no: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Detecta No 
detecta 

Detector 
Inici 

0 1 

Detector 
Intermedi 

0 1 

Detector 
Final 

0 1 

   Figura 27 Taula valors lògics detectors 
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  Traçabilitat 

Per tal de poder assignar als contenidors si contenen peces de tipus 1 o tipus 2, s’ha 

configurat el programa com es pot veure en les figures següents. Aquesta part de 

programa és possible gràcies a la comunicació dels dos PLCs, el de la línia ASI i el de la 

CAN. Per aquest motiu, el codi referent a la traçabilitat té una part que s’ha configurat en 

el codi ASI i una altra en el codi CAN.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure, inicialment ens trobem un comptador, el bloc FBI_20. Aquest 

comptador, és de tipus ascendent i augmenta en una unitat el seu valor cada cop que el 

“DetectorInicio” s’activa o, d’una altra manera, permet activar la seva part dreta del codi. 

Per tant, aquest sensor s’activarà quan s’introdueixi una safata i el comptador 

augmentarà el seu valor en 1. Mentre la safata es troba retinguda per la plataforma inicial, 

l’operari fent ús dels polsadors “ContenedorTipo1” o “ContenedorTipo2” establirà de 

quina referència és el contenidor.  

Per tal de poder fer el seguiment, per exemple del primer contenidor, el programa només 

activarà la fila 9 de la figura, ja que el comparador (%MW20) tindrà valor 1. Això ho 

permet fer el bloc COMPARE. A continuació, en funció del tipus seleccionat anteriorment 

s’activarà o no %MW400.0, és a dir, que aquesta variable prendrà el valor 0 o 1. Aquesta 

variable interna de programa és la que es comunica amb el PLC de la línia CAN enviant-li 

el seu valor. 

Quan entri la safata número 2, el comptador prendrà valor 2, per tant activarem la fila 11 

del programa i, segons el tipus de contenidor que seleccionem, s’enviarà un valor o altre 

de la variable %MW400.1 al PLC CAN per a que faci el procés corresponent.  

Figura 28 Traçabilitat contenidors ASI 
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En la següent imatge veiem una extracció de la part corresponent a la part del codi de 

traçabilitat de la línia CAN. (Codi complert apartat 2.7 Annex). 

Veiem com quan arriba una safata a la zona del DI5, que és la zona on es produeix 

l’evacuació de la safata cap a un lloc o un altre, el comptador FBI_51 augmenta el valor 

en 1. Com que les safates no s’avancen, la safata tipus 1 del comptador de ASI serà la 

mateixa del comptador de CAN. Llavors si el PLC rep que la variable %MW400.0 té valor 

1 (safata tipus 1), la safata s’evacua a una altra posició de la cinta. En canvi, si té valor 0 

(safata tipus 2), es manté en la posició on es troba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  Línia CAN 

La línia CAN del laboratori simula la part on s’omplen i s’evacuen els contenidors en el 

procés productiu real. Per fer-ho al laboratori en la línia CAN tenim dues cintes principals. 

D’una banda la cinta central, que es per on arriben els contenidors buits provinents d’ASI 

a la plataforma de pesatge i s’evacuen un cop omplerts fins a les zones de recollida, que 

com hem vist anteriorment en tenim dues, depenent del tipus de contenidor. D’altra 

banda, una cinta exterior que és on els operaris dipositen les peces i, a continuació, una 

pinça manipuladora s’encarrega d’introduir-les a la safata.  

 

Figura 29 Traçabilitat línia CAN 
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3.6.1 Diagrama de flux  del procés 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les posicions 1 i 2 fan referència a la posició 2 de la línia CAN. No confondre amb la posició 2 de 

la línia ASI. 

 

Figura 30 Diagrama bàsic procés CAN 
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 3.6.2 Components instal·lats 

 Detectors 

En la línia CAN s’utilitzen diferents tipus de sensors o detectors.  

o Detectors inductius: A banda dels detectors inductius que hem explicat que hi ha 

instal·lats en la línia ASI, que també en tenim en la CAN, trobem un nou tipus: els 

detectors inductius basculants. Aquests detectors detecten l’arribada d’una safata a 

una plataforma pneumàtica mitjançant un nou sistema. La safata a l’arribar impacta 

contra un element mecànic que es desplaça i es situa sobre el detector inductiu fent 

que aquest detecti la presència de la safata en la plataforma. 

 

o Detectors fotoelèctrics: Trobem dos tipus de sensors fotoelèctrics. El primer és un 

sensor fotoelèctric de fibra òptica difús reflectiu (DFT1). Es troba a l’inici de la cinta 

exterior i serveix per a detectar l’entrada d’una peça i, d’aquesta manera, poder posar 

en marxa la cinta per a que la peça avanci fins a la posició on l’agafa la pinça 

manipuladora. En aquesta posició, trobem un sensor fotoelèctric per reflexió (DFT2) i 

serveix per a detectar l’arribada de la peça, aturar la cinta i iniciar el cicle d’introducció 

de la peça  contenidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Detectors Reed Festo: Aquest tipus de detectors s’utilitzen per a detectar posicions, 

sobretot finals de carrera de patins pneumàtics. En aquest cas, no es detecta, per 

exemple, que el patí pneumàtic es troba en la posició final per contacte, sinó que 

es fa per camp magnètic. Els cilindres disposen d’una peça magnètica al seu interior 

que es mou solidàriament amb ells i permet la detecció, per part de sensors externs, 

del final de carrera sense la necessitat d’actuar mecànicament sobre aquest, evitant 

així desgasts per contacte físic. En aquest cas també s’utilitzen per detectar si la 

pinça es troba a baix o a dalt.  

 

 Figura 31 Sensor fotoelèctric per reflexió 
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o Bàscula: Per a detectar que el contenidor és ple, s’utilitza una bàscula que té una 

cèl·lula de càrrega de la marca UTILCELL model 240. Per iniciar el procés de pesatge, 

la plataforma s’eleva mitjançant un cilindre pneumàtic. 

 

 Pre-actuadors 

Com a pre-actuadors principals trobem les electrovàlvules i els contactors. Tenim 12 

electrovàlvules de la marca BOSCH agrupades en dos grups de sis en el quadre de 

vàlvules. Pel que fa als contactors dels motors, tots en tenen per a poder activar-los 

en funció del que marqui el PLC. Els motor de la línia principal, per això, no tenen 

contactor i no pot activar-se mitjançant el PLC, sinó que s’ha de fer directament des 

del interruptor al qual està connectat. 

 Dispositius pneumàtics 

Els elements pneumàtics que trobem en aquesta línia són exactament els mateixos 

que hem explicat anteriorment en la línia ASI. Tot i que en aquest cas, trobem 

plataformes de doble efecte que significa que tenen dues posicions, pujada i baixada. 

Per exemple, això passa en la plataforma inicial que s’utilitza pera rebre les safates 

provinents de la línia ASI. Quan la pinça es disposa a deixar una safata sobre la línia 

CAN, la plataforma s’eleva i quan hi ha espai en la següent posició baixa per a deixar 

que la safata avanci per la cinta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33 Manipulador o pinces pneumàtiques. 
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  Dispositius elèctrics 

Igual que passava en la línia ASI els principals elements elèctrics que utilitzem són els 

motors elèctrics, que s’encarreguen de l’accionament de les cintes, i les fonts 

d’alimentació.  

 Elements de senyalització i diàleg home-màquina  

A prop de la zona on l’operari depositaria les peces fabricades trobem un quadre de 

comandaments per tal de controlar, principalment, la cinta exterior.  

Podem trobar polsadors, selectors, indicadors lluminosos al panel i generals del 

procés. Els principals elements utilitzats són: 

o Selector Auto/Manual: En principi el sistema només treballa en mode manual però 

existeix una petita excepció. S’ha habilitat el mode manual per si existeix algun 

defecte en la peça que es detecta quan ja s’ha posat dins la cinta. Es pot seleccionar 

el mode manual, i prement el polsador adequat la peça torna a la zona de l’operari. 

 

o Indicadors lluminosos generals: Quan tenim un contenidor pesant-se, és a dir 

carregant-se, s’encén la llum taronja. Quan les pinces treballen, s’encén la llum 

blava. Quan es prem el polsador d’emergència s’indica mitjançant la llum vermella.  

 

o Polsadors: Trobem polsadors amb auto-enclavament, com seria el polsador 

d’emergència, i després tenim els polsadors que tornen a la seva posició inicial un 

cop premuts. Aquests últims s’utilitzen, com s’ha comentat anteriorment, en el 

mode manual per indicar si la cinta ha de transportar les peces cap a l’esquerra o 

cap a la dreta.  
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 3.6.3 Estructura del programa 

Igual que s’ha fet en el mateix apartat corresponent a la línia ASI es comentaran les parts 

més rellevants del codi, que a més, faciliten la comprensió de tot el codi. 

 Recepció de contenidors 

Aquesta part del codi que veiem en la figura següent correspon a la recepció de 

contenidors en la línia CAN procedents de la línia ASI. (En l’Annex és l’apartat 2.1). 

Quan el sensor inductiu “SENSOR_PINZA_ASI_CAN” detecta que la pinça que transporta 

els contenidors de la cinta ASI a la CAN es troba sobre la línia CAN, s’inicia l’etapa 1 pujant 

la plataforma PT0. Un cop es comprova que el següent retenidor “DIRE0” està lliure, ja en 

l’etapa 2, s’indica que la plataforma baixi i entri en contacte amb la cinta per deixar marxar 

la safata. 

 Gestió cua CAN 

La gestió de la cua CAN havia d’assegurar-nos, entre d’altres coses, que cap contenidor 

intentés entrar a la plataforma de pesatge si ja hi havia un altre contenidor omplint-se. 

Per entendre millor el codi es fa un breu aclariment: 

Després de la plataforma de recepció de contenidors que hem explicat anteriorment, 

trobem un conjunt retenidor (R1) amb detector inductiu (DIRE0). A continuació, el conjunt 

encarregat de detectar els contenidors que passen per la plataforma de pesatge i retenir-

los per a que la bàscula iniciï el procés de pesatge està format per un retenidor (RE2) i un 

detector inductiu DIRE2.  

 

Figura 34 Recepció safates de ASI 
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Figura 35 Situació retenidors part inicial línia central CAN 

Figura 36 Extracció codi Gestió cua CAN 

CINTA EXTERIOR 
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Veiem com el codi ha estat programat de forma seqüencial fent ús de variables internes 

de programa anomenades etapes. Destacar el paper que juga la variable interna de 

programa Etapa3. Primer de tot, es comprova que la plataforma de pesatge no està 

pujada, i que el DIRE2 no detecta la presència de cap safata. A partir d’aquí, la safata que 

es troba retinguda per R1 ja pot entrar a la zona de la plataforma de pesatge i s’activa 

l’etapa 4, sempre i quant l’etapa 3 no estigui activa. Quan activem l’etapa 4 i tinguem 

DIRE0 detectant una safata,  el R1 baixa i deixa passar la safata, en aquest moment també 

s’activa la variable Etapa3 mitjançant una bobina de SET. Aquesta variable es torna a 

posar a RESET en la fila 18 del codi, que és quan la safata ja ha acabat el procés de pesatge 

i marxa a la zona d’evacuació. Aquest fet no permet l’entrada de cap safata fins que no 

ha acabat d’omplir-se la safata immediatament anterior, ja que la primera fila del 

programa no podria activar-se en estar activada la variable Etapa3. 

 Pinces 

La programació de les pinces és relativament llarga però el procediment es repeteix en 

tots els passos. Com pot observar-se en la figura següent veiem com per a que s’iniciï 

l’etapa 0P s’han de complir una sèrie de condicions, que corresponen amb la posició en 

repòs del manipulador pneumàtic: la pinça ha d’estar a dalt, sobre la plataforma de 

pesatge i amb els actuadors dels extrems oberts. En aquesta situació, s’activa l’etapa 0P.  

A continuació, l’activació de l’etapa 1P i la detecció d’una peça pel sensor DFT2, que indica 

que hi ha una peça preparada per entrar al contenidor, activa l’actuador que fa que el patí 

horitzontal és desplaci fins a la cinta exterior. Un cop ens trobem en l’etapa  1P i la pinça 

ja es troba en la nova posició, que això ens ho indica el sensor (SENSOR_PATIN_PIEZA), 

s’activa la nova etapa 2P i es desactiva l’etapa 1P, mitjançant una bobina RESET. Quan ens 

trobem en l’etapa 2P i el sensor DFT2 segueix detectant la peça (perquè es pot donar el 

cas que l’operari l’hagi retirat amb el mode manual), s’activa la nova etapa 2P  i es 

desactiva l’etapa 1P. En aquest moment, si encara hi ha la peça, les pinces es desplacen 

verticalment cap a baix per agafar-la. A continuació, quan es detectés que la pinça ja està 

a baix, hauria de desactivar-se l’etapa 2P, activar-se l’etapa 3P i tancar les pinces per a 

agafar la peça i, així successivament fins a completar el cicle. 

El cicle del manipulador pneumàtic és el següent:  

1. En repòs      6.  Desplaçament a posició inicial 

2. Desplaçament cap a cinta exterior  7.  Baixar 

3. Baixar       8.  Obrir 

4. Tancar                   9.  Pujar a posició inicial 

5. Pujar       
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Figura 37 Extracció programa programació pinces CAN 
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 4. APLICACIÓ DE L’AUTOMATISME AL PROCÉS PRODUCTIU 

En aquest apartat s’ha estudiat com afectaria l’aplicació de l’automatisme al procés productiu 

real a nivell d’organització de tasques per operari, per tal de veure si seria possible rebaixar 

d’alguna manera el temps de cicle3 global de tot el procés i poder augmentar la productivitat4. 

Com s’ha comentat al llarg del treball, els canvis que es produeixen degut a l’aplicació real de 

l’automatisme influeixen considerablement en la forma de treballar en l’última estació del 

procés. Per aquest motiu, s’exposaran el conjunt de tasques que realitza actualment l’operari 

d’aquesta estació i s’estudiaran les modificacions pertinents.  S’analitza també de quina manera 

afecta, en termes d’augment d’unitats produïdes, aquesta reducció de temps.  

4.1 Layout de la línia de producció 

En la següent imatge es mostra de forma esquemàtica i senzilla el que és l’aspecte general d’una 

cèl·lula de producció a la planta productiva de frens de mà i canvis de marxes a FICOSA, 

Viladecavalls. Òbviament, igual que existeixen diferències entre els diferents productes, entre les 

diferents línies productives també.  

És important mostrar el Layout per conèixer la disposició física per fer comprensible l’explicació 

de les diferents tasques per estacions. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Temps de cicle: Temps necessari per a produir una peça o producte. Diferenciem entre temps de cicle de l’estació 
i temps de cicle global del procés. 
4 Productivitat: Relació entre la  producció i la quantitat de recursos utilitzats per a la seva producció. 

Figura 38 Layout general línia de producció 
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 4.2 Redistribució de tasques  

En la següent taula es mostren les diferents tasques que realitza l’operari de l’última estació (4) 

actualment (sense l’aplicació de l’automatisme). 

En cursiva i negreta es poden observar les tasques que es veuen modificades o suprimides degut 

al nou sistema. En gris es mostren els temps de màquina.  

Tasca Descripció TN F K 
T. 

tipus 

1 
Agafar palanca d'operació anterior (OP95) i col·locar en  
suport de muntatge 

1,83 1/1 1,13 2,06 

2 
Agafar i muntar 2 lateral cover RH/LH en lever palanca. 
 Baixar lever. 

7,33 1/1 1,13 8,28 

3 
Agafar i muntar grips. Llençar funda protectora a 
 la brossa. 

5 1/1 1,13 5,65 

4 
Evacuar peça de matriu de muntatge lateral cover i  
situar-se en màquina OP105, col·locar peça i accionar 
botó marxa. 

3,8 1/1 1,13 4,30 

5 Màquina: clavat del grip en lever palanca. (OP105) 13,32 1/1 1,05 13,99 

6 Desplaçament d'OP105 a EOLT5. 1,27 1/1 1,13 1,43 

7 
Evacuar palanca d'EOLT, agafar etiqueta i enganxar al 
lateral de la base. Agafar pistola CDB i llegir etiqueta. 
Deixar lector en suport. 

8,82 1/1 1,13 9,97 

8 Desplaçar-se i guardar palanca en contenidor. 5,47 1/1 1,13 6,18 

9 
Desplaçar-se a OP120 i agafar palanca de safata i 
col·locar en EOLT. 

3,91 1/1 1,13 4,42 

10 Aproximar mà a botó i accionar marxa. 0,61 1/1 1,13 0,69 

11 Màquina: EOLT. 27,23 1/1 1,05 28,59 

12 Desplaçament d'OP120 (EOLT) a OP105 (màquina). 1,27 1/1 1,13 1,43 

13 
Evacuar palanca (accionar- la 2 cops manualment) i 
deixar-la a la safata. 

7,24 1/1 1,13 8,2 

14 
Desplaçament d'OP105 a safata sortida OP95. 

0,94 1/1 1,13 1,06 

Figura 39 Taula de tasques actuals de l'operari 4 

 

                                                           
5 EOLT: End Of Line Test. Màquina situada al final de les línies de producció. Realitza una verificació sobre producte 
final, indicant-ne si és bo o no. 
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En la següent figura pot observar-se el temps de cicle de l’estació 4, segons documentació de 

l’empresa. 

A continuació, es pot veure una possible proposta de redistribució de tasques.  

Es recorda que el manipulador pneumàtic, que anteriorment s’ha comentat que en realitat hauria 

de tractar-se d’un braç robòtic, tindria la funció de treure la palanca de l’última màquina (EOLT) 

i col·locar-la en el contenidor. A més, hauria de ser capaç de llegir l’etiqueta de la palanca per tal 

de realitzar una traçabilitat correcta en el producte.  

Canvis principals:  

o Tasca 7: Ja no cal evacuar la palanca de l’EOLT ni llegir-la. Només agafar-la i enganxar-la. 

S’estima la reducció del temps en 6 segons.  

o Tasca 8: No cal desplaçar-se a contenidor ni empaquetar la palanca. Reducció completa 

de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Estudi de temps estació 4 
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*Temps estimats. 

 

4.3 Anàlisi de la nova distribució 

Amb aquesta redistribució de tasques l’operari 4 “deixa de treballar” durant més temps, 

concretament 12,96 s. Aquest temps surt dels 6 segons que es redueixen en la tasca 7, un cop 

aplicant-li l’índex de fatiga, i l’eliminació de la tasca número 8. (6*1,13 + 5,47*1,13 = 12,96 s). 

A priori, es podria pensar que el temps de cicle es redueix considerablement, però no és 

exactament d’aquesta manera. Observant el simograma de la pàgina anterior i aplicant-li el nou 

mètode productiu es pot veure fàcilment com el nou temps de cicle de l’estació és el següent:  

Tcicle_Nou = 2,06 + 8,28 + 5,65 + 4,3 + 13,99 + 8,2 = 42,48 s. 

Tasca Descripció TN F K 
T. 

tipus 

1A 
Agafar palanca d'operació anterior (OP95) i col·locar en  
suport de muntatge 

1,83 1/1 1,13 2,06 

2A 
Agafar i muntar 2 lateral cover RH/LH en lever palanca. 
Baixar lever. 

7,33 1/1 1,13 8,28 

3A 
Agafar i muntar grips. Llençar funda protectora a 
la brossa. 

5 1/1 1,13 5,65 

4A 
Evacuar peça de matriu de muntatge lateral cover i  
situar-se en màquina OP105, col·locar peça i accionar 
botó marxa. 

3,8 1/1 1,13 4,3 

5A Màquina: clavat del grip en lever palanca. (OP105) 13,32 1/1 1,05 13,99 

6A Desplaçament d'OP105 a EOLT. 1,27 1/1 1,13 1,43 

7A Agafar etiqueta i enganxar al lateral de la base. 2,82* 1/1 1,13 3,19* 

8A 
Agafar  palanca de safata (etiquetada) i col·locar en 
EOLT. 

3,91 1/1 1,13 4,42 

9A Aproximar mà a botó i accionar marxa màquina EOLT. 0,61 1/1 1,13 0,6893 

10A Màquina: EOLT. 27,23 1/1 1,05 28,5915 

11A Desplaçament d'OP120 (EOLT) a OP105 (màquina). 1,27 1/1 1,13 1,4351 

12A 
Evacuar palanca (ciclar-la 2 cops manualment) i deixar-la 
a la safata. 

7,24 1/1 1,13 8,2 

Figura 41 Noves tasques del nou mètode de producció. 
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 Segons dades facilitades per l’empresa, tenim la següent situació en termes de temps de cicle 

per estacions: 

 

Observem com el temps de cicle de l’estació en qüestió només es redueix 0,62 s. Tot i això, encara 

que es redueixi considerablement només s’augmenta la productivitat en cas que el temps de cicle 

que aconseguíssim disminuir fos el corresponent al de l’estació limitant6 de la cèl·lula productiva.  

Per aquest motiu, el que es fa es veure quines millores podem establir en l’activitat limitant o coll 

d’ampolla amb el temps ociós disponible obtingut per a l’operari 4. 

Per tant, en els 12,96 segons que l’operari de l’estació 4 té lliures a causa dels canvis realitzats, 

hauria de desplaçar-se a l’estació 1 i alliberar a l’operari de l’estació de destí de tasques de 

producció, amb l’objectiu de rebaixar el temps de cicle d’aquesta estació. En aquest cas, una 

disminució del temps de cicle si que faria augmentar la productivitat, ja que es tracta d’una 

reducció del temps total en l’activitat limitant. A més, observant el Layout veiem com és possible 

aquest fet, ja que el desplaçament entre aquestes dues estacions no provoca tenir temps de 

desplaçament elevats ni problemes de mobilitat a l’interior de la línia productiva.  

 

 

                                                           
6 Estació limitant o coll d’ampolla: Estació o conjunt de tasques que marquen el ritme de producció. L’estació amb 
un temps de cicle més elevat és el coll d’ampolla del procés.  

Estació Temps de cicle (s) 

1 47,07 

2 42,00 

3 33,15 

4 43,10 
Figura 42 Taula de temps de cicle de cada estació de la línia de producció real 
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 Observant el simograma següent, corresponent a l’estació 1, veiem com podríem incorporar-ne 

la tasca 2,3 i 4 al mètode de treball de l’operari 4, de tal manera que reduiríem el temps de cicle, 

i en aquest cas, si que augmentaria la producció de producte final. 

Les estacions 2,3 i 4 tenen uns temps de 3,42 , 1,41 i 2,78 segons, respectivament. Que, 

juntament amb els desplaçaments que l’operari 4 ha de fer per anar i tornar a l’estació 4, no 

superen els 12,96 segons disponibles. Per tant, l’operació podria dur-se a terme sense problema, 

podent reduir d’aquesta manera el temps de cicle global.  A més, pel que fa a les característiques 

del procés productiu també es fa possible la combinació de les tasques entre els operaris. 

És important destacar que l’operari 4, realitzant aquestes tasques addicionals no fa augmentar 

el temps de cicle en la pròpia estació, ja que estem parlant que realitza les accions “extres” fent 

ús del temps ociós de la seva part del procés. 

Tot i aquesta reducció en el temps de cicle, no significa una reducció total, ja que en el moment 

que el temps de cicle disminueix més de 42,48s l’activitat limitant passa a ser una altra estació, 

concretament l’estació 4 amb el nou temps de cicle calculat de 42,48 s. Amb aquest nou temps 

de fabricació podem quantificar que la producció per hora passa a ser de 76,47 peces a 84,74 

peces. 

 

 

 

 

 

Figura 43 Estudi de temps estació 1 
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Així doncs, resumidament s’estimen els següents canvis amb l’aplicació de l’automatisme : 

1. Aconseguim 13 s. lliures en l’operari de l’última estació (4). 

2. Com aquesta estació no és l’activitat limitant, no disminuïm el temps de cicle global del 

procés. 

3. Aquests 13 s aprox. obtinguts els invertim en rebaixar el temps de cicle de l’estació 1, que 

és l’activitat limitant. 

4. El nou temps de cicle del procés passa a ser de 42,48 s. 

5. El procés no es veu modificat en les estacions 2 i 3. 

En la figura següent podem observar una taula resum dels paràmetres de producció abans i 

després del canvi: 

  Abans Després 

  

Temps de 
cicle 
(s) 

Producció 
horària 

(peces/h) 

Capacitat 
(%) 

Temps de 
cicle 
(s) 

Producció 
horària 

(peces/h) 

Capacitat 
(%) 

Estació 1 47,07 76,48 100 40,07 89,84 94,32 

Estació 2 42 85,71 89 42 85,71 98,87 

Estació 3 33,15 108,61 70 33,15 108,61 78,03 

Estació 4 43,1 83,53 91 42,48 84,74 100 

Global 47,07 76,48 87,8 42,48 84,74 92,80 

Figura 44 Taula resum dels paràmetres de producció 

Per tant, com es pot veure amb els canvis aplicats aconseguiríem augmentar la producció horària 

arribant a produir 8,26 peces més cada hora. A més, la capacitat global de la línia passaria del 

87,8 % al 92 %, indicant que estem aprofitant més els recursos disponibles. 
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 5. CONCLUSIONS 

 

Aquest projecte s’ha centrat en la millora d’una línia de producció real mitjançant 

l’automatització innovadora d’una part del procés productiu. 

Al llarg del treball s’ha anat veient el procediment complert per a la realització d’un sistema 

automatitzat. Primer de tot, d’una manera o altra s’ha pogut veure el paper de cada component 

en aquest automatisme i, en general, en el global dels sistemes automatitzats. S’ha pogut 

conèixer, per exemple, la forma de treballar dels sensors “tot o res” o d’alguns elements 

pneumàtics. També com aquests s’encarreguen d’enviar la informació captada al PLC, que segons 

estigui programat, fa actuar al sistema en conseqüència. 

A continuació, després d’identificar i avaluar les diferents necessitats del procés s’ha procedit al 

disseny de l’automatisme. L’algoritme ha estat pensat per ser el màxim eficient possible i, per a 

poder-se comunicar amb els operaris de tal manera que qualsevol error pugui ser detectat el més 

aviat possible. A més, s’ha aconseguit un alt nivell d’autonomia per aquest  automatisme. 

L’operari, pràcticament, només hauria d’indicar el tipus de contenidor en el moment d’introduir 

els contenidors buits al sistema. 

Aquest automatisme ha pogut ser validat en un dels laboratoris de l’escola de forma satisfactòria, 

de manera que la programació del codi seria la molt semblant en l’entorn industrial. Això si, tant 

els elements mecànics com les distàncies de les cintes i les dimensions haurien d’adaptar-se a les 

necessitats reals.  

En la part final del treball s’han avaluat, estudiat i estimat les millores productives que aportaria 

aquesta aplicació en la realitat. Com s’ha pogut veure i s’ha esmentat durant tot el treball, 

bàsicament aquestes millores arribarien en la part final del procés. S’aconseguiria reduir el temps 

de cicle global, així com augmentar la productivitat, que en el món productiu és molt important, 

ja que s’aconsegueix reduir el cost unitari de la peça fabricada i, per tant, augmentar el benefici 

net per peça de producte. 

Personalment ha sigut un treball molt enriquidor ja que es partia d’un nivell pràcticament nul en 

l’àmbit de l’automatització industrial. I amb la realització d’aquest s’ha pogut veure un procés 

complert d’aquest tipus que, a més d’aportar coneixement a la pròpia persona que realitza el 

treball en aquest àmbit tant interessant, pot servir per aplicar millores en un procés productiu 

real o per ajudar a la posada en marxa d’un laboratori d’automatització de l’escola.  
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 5.1 Recomanacions de continuació del treball. 

 Disseny dels elements reals. 

Una possible continuació del treball seria el disseny de les longituds de les cintes, calcular les 

càrregues que han d’aguantar i seleccionar els materials adients o bé calcular, per exemple, els 

paràmetres dels motors per tal d’arribar a moure els contenidors sense problema. A més, també 

s’haurien d’escollir els elements mecànics i/o pneumàtics adients per aturar els contenidors. 

També, pel que fa als sensors, haurien d’escollir-se aquells detectors que siguin els més adients 

per al procés productiu real que tenim. Per exemple, tenint en compte el tipus de material dels 

element que han de detectar. Amb això, també podria escollir-se la posició i el nombre de 

sensors. És a dir, bàsicament aquesta feina seria adaptar electromecànicament el sistema per a 

fer front als elements reals a transportar, detectar, manipular, etc. S’aprofitaria per escollir els 

elements de l’automatisme per a optimitzar el procés. 

 Estudi i disseny del braç.  

Si es volgués aplicar aquest sistema d’automatització a al realitat, primerament, hauria de 

dissenyar-se un braç robòtic bàsicament que tingues la capacitat d’agafar la màquina de l’última 

estació i la col·loqués al contenidor. El robot de “packaging” hauria de ser capaç, com hem dit 

anteriorment, de treure la peça del procés productiu i col·locar-la al lloc adient tenint en compte, 

que hauria de detectar les posicions ocupades. Les peces es dipositen en forma de graella, per 

exemple, en espais de 9x5 i diferents nivells. Per tant, hauria de se capaç de detectar les posicions 

lliures i col·locar la peça en diferents posicions segons les necessitats del procés. A més, hauria 

de ser capaç de saber que s’ha de completar un altre nivell i començar a dipositar les peces una 

sobre l’altra.  
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