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RESUM 

El present projecte té com objectiu la implementació d’una unitat de bombes hidràuliques per a 
donar pressió als circuits que governen el distribuïdor i el rodet d’una turbina Kaplan. Aquesta unitat 

de bombes consta de dos circuits, un pel distribuïdor a 124 bar i un altre pel rodet a 24 bar amb dues 
bombes per cada circuit, una de principal i una de redundant. 

Per a aquesta integració, s’ha realitzat un estudi previ de com funciona una central hidroelèctrica real 
amb una d’aquestes turbines. La solució que es detalla en aquest treball s’ha realitzat mitjançant el 

control del grup de bombes amb un PLC de la marca Rockwell, model ControlLogix 5570. El software 
de programació emprat en el desenvolupament del projecte ha estat RSLogix 5000. 

El projecte que es vol abordar és l’evolució d’una solució ja implementada en el seu moment amb 
lògica cablejada, però ara amb una proposta més avançada respectant el funcionament original. La 
solució proposada en aquest document resulta ser més adequada de cara a poder-se implementar en 

moltes més situacions i centrals hidroelèctriques ja que és més adaptable i fàcil de fer petites 
modificacions amb tan sols una modificació de la programació. 
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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo la implementación de una unidad de bombas hidráulicas 
para dotar de presión a los circuitos que gobiernan el distribuidor y el rodete de una turbina Kaplan. 

Esta unidad de bombas consta de dos circuitos, uno para el distribuidor a 124 bar y otro para el rodete 
a 24 bar con dos bombas para cada circuito, una principal y otra redundante. 

Para esta integración, se ha llevado a cabo un estudio previo de cómo funciona una central 
hidroeléctrica real con una de estas turbinas. La solución que se detalla en este trabajo se ha realizado 

mediante el control del grupo de bombas con un PLC de la marca Rockwell, modelo ControlLogix 5570. 
El software de programación utilizado en el desarrollo del proyecto ha sido RSLogix 5000. 

El proyecto que se quiere abordar es la evolución de una solución ya implementada en su momento 
con lógica cableada, pero ahora con una propuesta más avanzada respetando el funcionamiento 
original. La solución propuesta en este documento resulta ser más adecuada de cara a poderse 

implementar en muchas otras situaciones y en otras centrales hidroeléctricas ya que es más adaptable 
y fácil de hacer pequeñas modificaciones con tan solo una modificación en la programación. 
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ABSTRACT 

The current draft has as a target the implementation of a hydraulic pump unit to pressurize the circuits 
that control the distributor and the propeller blades of a Kaplan turbine. This pumping unit has two 

circuits, the first one for the distributor at 124 bar and another for the propeller blades at 24 bar with 
two pups for each circuit, the main and the redundant. 

For this integration, it has been realized a previous analysis about the operational of a real 
hydroelectrical power plant with a Kaplan turbine. The solution detailed in this paper it has been done 

with a Rokcwell PLC to control the pump unit. The programming software used to develop this draft 
has been RSLogix 5000. 

This draft wants to approach a solution already implemented in due course with wired logic, but now 
with an advanced proposal upholding the original functioning. The solution proposed in this paper is 
more suitable to apply it in more situations and in other power plants since is more flexible and easier 

to make small changes just amending the programming.  
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GLOSSARI 

 

Abreviatura Definició 

HPU Unitat de bombes hidràuliques 

SCADA Sistema de control i adquisició de dades 

PLC Controlador Lògic Programable 

GRAFCET Diagrama de control amb etapes i transicions 

bar Unitat de pressió (105 Pascals [N/m2]) 

FAT Test de verificació a fàbrica 

SAT Test de verificació a planta 

Ladder Diagrama de contactes 

RSLogix 
5000 Programa de programació dels PLCs de Rockwell 

RS Liux 
Classic Programa de comunicació dels PLCs de Rockwell 

RSLogix 
Emulate Programa de simulació dels PLCs de Rockwell 

UDT Tipus de dada definida per usuari 

Booleà Tipus de dada binaria (1 bit) 

INT Tipus de dada amb setze bits 

SINT Tipus de dada amb vuit bits 
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1 PREFACI 

1.1 Origen del treball 

MEBAT és l’empresa en la que he estat treballant fins fa uns mesos. El focus del seu negoci són les 

instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió. Una de les comandes que rep aquesta empresa és fer 
una renovació del mantenint d’una automatització amb lògica cablejada. El client volia continuar amb 

aquest tipus d’instal·lació quan, possiblement, en aquell moment ja hagués estat més adient fer-la amb 
PLC. Després de pensar en com tractar la petició del client, i tenint present la seva insistència en aquells 

requeriments, es va optar per renovar la seva instal·lació seguint la línia continuista marcada pel client.  

 

Figura 1.1. Foto dels quatre grups de la central de Flix. 

Un cop acabada la instal·lació, i després de comprovar que s’havia assolit l’objectiu, es treballa en una 
proposta millorada, ara amb PLC, per poder oferir una solució optimitzada i que pot ampliar la cartera 

de serveis del negoci de MEBAT. 

1.2 Motivació 

A nivell personal, aquest treball implica proporcionar una millora en un projecte en el que vaig treballar 

a MEBAT i d’aquesta manera poder fer front a projectes futurs d’una manera diferent, amb una 
tecnologia una mica més avançada.  
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A nivell professional, tenir la oportunitat d’abordar un projecte de principi a fi com aquest i posar en 
pràctica els coneixements assolits durant la carrera, m’ajuda a entendre que ara puc fer front als 

problemes tècnics de diferents índoles i ser capaç de trobar les millors solucions.  

1.3 Requeriments previs 

- Disposar dels esquemes elèctrics i hidràulics tant del grup generador com de la HPU antiga. 
- Aprendre com funciona la instal·lació actual de la màquina, una turbina Kaplan automatitzada 

amb lògica cablejada. 
- Disposar dels esquemes elèctrics i hidràulics de la nova HPU. 

- Dominar el funcionament de la nova HPU. 
- Tenir coneixements de programació de PLC per poder dur a terme l’evolució de la instal·lació. 
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2 INTRODUCCIÓ 

A continuació, es detalla l’objectiu principal d’aquest projecte així com els requeriments que seran 
necessaris per poder assolir-ho. S’emmarquen els límits del treball deixant clar fins on es pretén arribar 

i que quedarà fora de l’abast del projecte. Finalment, es detalla quin serà el mètode de treball per 
aconseguir el resultat final.  

2.1 Objectiu del treball 

L’objectiu principal d’aquest projecte és la integració d’una unitat de bombes de pressió (HPU) en el 

sistema d’un grup en una central hidroelèctrica.  

Per a assolir-ho, caldrà: 

- Conèixer el funcionament del grup (la turbina i l’alternador) així com el de la HPU.  
- Escriure el programa de PLC amb el que es governarà la HPU.  

- Introduir el PLC dins de la instal·lació elèctrica del grup a nivell de Hardware.  

2.2 Abast del treball 

El projecte a desenvolupar es centra en la modificació dels esquemes elèctrics de la instal·lació del 
grup, així com la programació del PLC amb el que es durà a terme l’automatització de la HPU en mode 

local. Tanmateix, es desenvoluparà un programa de simulació de la HPU per poder fer proves fora de 
la planta.  

Queda fora de l’abast del treball:  

- La realització de la instal·lació mecànica i hidràulica de la HPU (es responsabilitza l’empresa 

subministradora). 
- A nivell elèctric, no es valorarà la instal·lació ja que es una tasca que dur a terme una empresa 

instal·ladora partint dels esquemes que es desenvolupen en aquest treball. 
- La programa en mode remot, així com la integració en el SCADA de la central. 
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2.3 Mètode de treball 

Les fases que es seguiran per poder assolir el resultat final del projecte seran les següents: 

- Fase de coneixement. Serà imprescindible entendre com funciona actualment el grup 
hidroelèctric i l’actual HPU (AS IS), així com conèixer la màquina futura (TO BE). 

- Fase de disseny. Etapa que emmarca a nivell teòric el disseny de la nova instal·lació. 
- Fase d’implementació. Programació del funcionament de la nova HPU. 
- Fase de test. Validació del funcionament del programa realitzat. 
- Fase d’anàlisis. Valoració dels resultats obtinguts i moment en el que es defineixen possibles 

millores futures si apliquen. 
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3 ANÀLISI DEL SISTEMA 

3.1 Funcionament d’una central hidroelèctrica 

La central hidroelèctrica de Flix és una central de cabal fluent. La central aprofita el salt d’aigua entre 

dos punts del riu Ebre separats per un meandre. L’aigua, a l’arribada al meandre es desvia per a passar 
per la central i desembocar a la sortida del meandre. Per a augmentar l’alçada i aprofitar l’aigua per a 

altres industries hi ha una presa de poca alçada aigües avall de la derivació cap a la central. 

 

Figura 3.1. Vista general del meandre de Flix. (Google Maps) 

La central consta de 4 grups hidroelèctrics de 10 MW cadascun. Cada grup consisteix en un 
generador/alternador elèctric i una turbina kaplan per a fer girar el generador.  

L’aigua es conduïda per la canalització des de aigües amunt fins a la central on entra en la canonada 

forçada fins a la turbina, on s’aprofita l’energia per a fer girar el generador i finalment per el canal de 
desguàs es retorna l’aigua al riu. 
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Figura 3.2. Esquema funcionament d’una central hidroelèctrica. (Ingeoexpert.com) 

L’alternador genera una corrent alterna de 6,3 kV que posteriorment es puja a 110 kV per un 

transformador de potència. 

 

Figura 3.3. Detall d’una turbina kaplan. (mapio.net) 

L’entrada d’aigua a la turbina kaplan es regulada mitjançant el distribuïdor per a mantenir la velocitat 

constant del generador ja que aquesta és la que marca la freqüència de la corrent alterna que ha de 
ser de 50 Hz constants. La turbina kaplan és caracteritzada per la mobilitat de les pales del rodet que 

en funció del cabal que passa per elles hauran de tenir una inclinació o una altra per a maximitzar el 
rendiment de la turbina. 
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3.2 Descripció del procés a automatitzar 

La HPU és un grup de pressió mixta, alta pressió (140 bar) per al comandament del distribuïdor i 

l’aparell de protecció de sobre-velocitat, i baixa pressió (25 bar) per a comandar el rodet i l’enclavament 
del distribuïdor. 

El dipòsit d’oli de la HPU previst és de 1000 l, amb safata de recollida de fuites amb capacitat de 
recollida del volum d’oli total i suports de 400 mm d’alçada. 

Dos detectors de nivell d’oli per a la detecció de nivell baix [1081.S1] i molt baix [1081.S2] controlaran 

el nivell d’oli mínim. 

 

Figura 3.4. Grup hidroelèctric amb HPU al front. 

El termòstat [1090.S1] controlarà l’apagat / encesa de la resistència de caldejament [1090], mentre 
que el [1090.S2] es tararà a 60ºC a fi de poder aturar la turbina en cas d’escalfament excessiu de l’oli. 

Com a element redundant, el HPU disposa de un termòmetre de dilatació de gas [1030.S] amb dos 
contactes elèctrics per control de la temperatura d’oli. 

De la mateixa manera, la temperatura de l’oli es pot monitoritzar en tot moment gràcies a la Pt-100 
[1030.B]. La senyal de sortida és en bucle d’intensitat 4-20 mA. 
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Per a refrigerar la temperatura de l’oli del grup de regulació, les fuites de les motobombes del 
distribuïdor i del rodet es deriven per un intercanviador d’aire-oli [3048] abans del seu retorn al dipòsit. 

Les temperatures de l’oli de condició de marxa i aturada del ventilador del intercanviador poden ser 
controlades per la Pt-100 [1030.B], citada anteriorment. 

 

Figura 3.5. Connexionat instrumentació HPU. Annex A5. 

S’ha previst una entrada hidràulica de G3/4’’ al intercanviador d’aire-oli per a poder derivar en cas de 
ser necessari les fuites d’oli del rodet abans del seu retorn al tanc. 

A més a més, el dipòsit disposa, en la part superior de dues entrades de G1’’ lliures. 

3.2.1 Línia d’alta pressió (140 bar) 

La línia d’alta pressió per a l’actuació del distribuïdor disposa de dues bombes de pistons axials 
[1000.1/2]. 

La motobomba d’alt cabal [1000.1M], (Q = 65 l/min i Pmotor = 18,5 kW) és de recolzament  de la bomba 
principal de regulació estable de baix cabal [1000.2M] (Q = 24 l/min y Pmotor = 7,5 kW) en casos de 

demanda de cabal en moviments sobtats de distribuïdor o moviments de llarg recorregut. 
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Figura 3.6. Vista general del circuit d’alta pressió de la HPU. Annex A5. 

La actuació de la motobomba de recolzament es gestiona controlant la pressió del circuït en tot 
moment a través del transductor de pressió [1009.1B]. Quan la pressió general del circuït p < 130 bar 

la motobomba [1000.1M] haurà d’arrancar, fins que la pressió del circuït sigui p = 140 bar. 

Els pressòstats [1009.1S] i [1009.2S] indicaran la marxa de les motobombes [1000.1M] i [1009.2M], 

respectivament. 

L’oli impulsat per les bombes passa per un filtre de 10 µm amb indicació d’embossament [1088.1S/2S]. 

El bloc de filtrat es composa per 2 filtres commutables; en cas de senyal d’embossament de un dels 
filtres, es selecciona el filtre de reserva a fi de poder canviar el contaminat sense necessitat de parar la 

turbina. 

La pressió del circuït es controlarà mitjançant el transductor de pressió [1009.1B] amb senyal de sortida 

4-20 mA, el qual haurà de commutar com a mínim les senyals d’indicador de pressió suficients pel 
permís d’arrencada (contacte a p < 134 bar) i arrencada i parada de la motobomba de recolzament 

[1000.1M]. 
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La senyal de posada en marxa del grup per baixa pressió d’oli en el circuït és indicat pel pressòstat 
mecànic, tipus Bourdon [1009.4S], tarat a p = 123 bar (contacte en baixada de pressió). 

Els acumuladors (6 unitats de 47,5 l) són de tipus bufeta [2136.1/2/3/4/5/6], dimensionats per 2 
tancaments + 1 obertura de distribuïdor. 

Es disposa de vàlvula manual [1045.1] pel buidat del circuït, així com una vàlvula limitadora de pressió 
[1007] tarada a 160 bar. 

 

Figura 3.7. Embornat de la instrumentació de la HPU. 

En relació al bloc d’electrovàlvules, el funcionament normal del distribuïdor estarà comandat per la 
electrovàlvula proporcional [2100.Y] (alimentació 24 Vdc i senyal de sortida 4-20 mA)  

A fi de poder comandar el distribuïdor, la electrovàlvula [2125.Y] (comandada pel regulador de 
velocitat TB2) haurà d’estar des-excitada, les electrovàlvules [2126.Y] i [2127.Y] hauran d’estar 

excitades, la vàlvula de tres vies pel manteniment [3100] aplicada, i la vàlvula de sobre-velocitat [2300] 
en posició normal, de manera que possibiliti el pas de l’oli de pilotatge cap a la vàlvula principal  
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d’emergència [2140]. En cas de fallada de tensió o de sobre-velocitat, o excitació de la electrovàlvula 
[2125.Y] per fallada en el regulador de velocitat TB2, l’oli de pilotatge es deriva al tanc, provocant el 

tancament d’emergència del distribuïdor a través de l’eix 1. 

Les electrovàlvules [2125.Y] [2126.Y] i [2127.Y] es poden comandar mecànicament al costat 

d’emergència. 

El pèndul del aparell de protecció de sobre-velocitat (OPD) [2300], fora del grup de regulació 

hidràulic, estarà col·locat a l’eix de la turbina sobre una roda dentada. 

3.2.2 Línia de baixa pressió (25 bar) 

La línia de baixa pressió per l’actuació del rodet i del permissiu pel enclavament del distribuïdor disposa 
de 2 bombes de pistons axials [1000.3/1000.4]. 

 

Figura 3.8. Vista general del circuit de baixa pressió de la HPU. Annex A5. 

Les fuites d’aquestes motobombes (Q = 260 l/min i P = 18,5 kW), com les motobombes de la línia d’alta 

pressió, es refrigeren en l’intercanviador aire-oli [3048] abans del seu retorn a tanc. 
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Els pressòstats [1009.3S] i [1009.6S], indiquen la marxa de les motobombes [1000.3M] i [1000.4M], 
respectivament. 

L’oli impulsat per les bombes passa per un filtre de 10 µm amb indicador d’embossament [1088.3S]. El 
bloc de filtrat es composa per 2 filtres commutables; en cas de senyal d’embossament d’un dels filtres, 

es selecciona el filtre de reserva per a poder canviar el contaminat sense necessitat de parar la turbina. 

 

Figura 3.9. HPU amb els tres motors de 18,5 kW. 

La pressió del circuit es controlarà mitjançant el transductor de pressió [1009.2B] amb senyal de sortida 
4-20 mA, el qual haurà de commutar com a mínim la senyal d’indicació de pressió suficient pel permís 

d’arrencada (contacte a p > 24 bar). 

La senyal de posada en marxa del grup per baixa pressió d’oli en el circuit és indicat per el pressòstat 

mecànic, tipus Bourdon [1009.5S], tarat a p = 22 bar (contacte en baixada de pressió). 
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Es disposa d’un acumulador de tipus bufeta de 47,5 l [2136.7], a fi de poder absorbir les vibracions de 
pressió en el circuit de pressió. 

 

Figura 3.10. Detall de les vàlvules de control del rodet. Annex A5. 

Es disposa de vàlvula manual [1045.2] per buidat del circuit, així com vàlvules limitadores de pressió 

[1007] tarada a 30 bar. 

En relació al bloc d’electrovàlvules, el funcionament normal del rodet estarà comandat per 
l’electrovàlvula proporcional [2200.Y] (alimentació 24 VDC i senyal de sortida 4-20 mA). 

Per a que l’electrovàlvula principal del rodet pugui estar activa, la vàlvula lliscant [2204A] ha d’estar 

excitada per pilotar les vàlvules pilotades [2204.1] i [2201.2], i d’aquesta manera, permetre el pas del 
cabal d’oli de comandament del rodet. 

La electrovàlvula [2204A] es manté sempre excitada, i serà des-excitada tan sols quan el regulador de 
velocitat no pugui tancar el rodet per la vàlvula de regulació [2200Y] en una parada d’emergència. En 

el punt 3.5. 

El temps d’obertura i tancament del rodet es pot ajustar mitjançant els elements lògics 2204.1A] i 

[2204.1B]. 
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Per a poder aplicar l’enclavament del distribuïdor, aplicació del qual es realitza mecànicament per 
ressort i desaplicació per pressió d’oli, s’hi ha de donar dues condicions: 

o Indicació d’aplicació de l’enclavament del distribuïdor a través de electrovàlvula 
biestable [2951.Y]. 

o La vàlvula hidràulica [2114], situada al costat de l’anell de regulació, ha d’estar 
activada. La vàlvula hidràulica [2114] tan sols es polsarà al tancar-se el distribuïdor. 

3.3 Seqüencies a controlar 

En tots els “passos” de les seqüències d’arrencada o de aturada, quan les condicions són correctes les 

accions següents es poden realitzar. 

En tots els “passos” de les seqüències d’arrencada o aturada, si després de 15 s d’espera no s’han 
complert del condicions, es procedirà a realitzar una aturada per FALLADA MECÀNICA. 

Referències: 

• Condició requerida 
 Acció que es du a terme 

3.3.1 Seqüència d’arrencada 

PAS 1.0 

• Hi ha la pressió mínima en el HPU? (Nota 1.0.1) 

• Temperatura de l’oli del grup de regulació menor de 60 ºC? (Nota 1.0.2) 

• Nivell de l’oli del grup de regulació correcte? (Nota 1.0.3). 

• Indicació d’embossament de filtres de l’oli? (Nota 1.0.4) 

• Sobre-velocitat mecànica actuada? (Nota 1.0.5) 
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Figura 3.11. Detall de les bombes del circuit d’alta pressió i instrumentació del dipòsit. Annex A5. 

NO bloqueja 

 Seguir amb la seqüencia en el pas 1.1 

SI bloqueja 

(Nota 1.0.1) 

 Arrancar moto-bombes grup de regulació d’alta pressió 
 Arrancar moto-bombes grup de regulació de baixa pressió 

• Moto-bombes de regulació d’alta pressió en marxa? 

• Moto-bombes de regulació de baixa pressió en marxa? 

 
 Esperar 180 segons 

• Pressió del circuit alta pressió superior a 134 bar? 

• Pressió del circuit de baixa pressió superior a 24 bar? 
 

 Iniciar la seqüència en el pas 1.0 
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(Nota 1.0.2) 

• Temperatura superior a 60 ºC? 

 Hi ha un problema en la HPU. El sistema ha de ser revisat per un operador. 
 Iniciar la seqüència en el pas 1.0 

(Nota 1.0.3) 

• Nivell de l’oli molt baix? 
 Hi ha un problema en la HPU. El sistema ha de ser revisat per un operador. 

 Iniciar la seqüència en el pas 1.0 

(Nota 1.0.4) 

• Hi ha indicació d’embossament de filtres de l’oli? 
 Commutar la línia de pressió i canviar el filtre 

 Iniciar la seqüència en el pas 1.0 

(Nota 1.0.5) 

• Sobre-velocitat mecànica actuada? 

 Commutar la palanca de sobre-velocitat a la posició d’operació 
 Iniciar la seqüència en el pas 1.0 

PAS 1.1 

• Cap bloqueig a l’arrencada? (Nota 1.1.1) 

• Distribuïdor enclavat? 

(Nota 1.1.1): En aquestes senyals de bloqueig d’arrencada considerar totes les senyals permissives 
per a l’arrencada de la turbina, generador i la resta de sistemes (cabals de refrigeració, estat de les 

sabates de frens, sistemes d’injecció del pivot, etc.) 

 Arrancar moto-bombes grup de regulació d’alta pressió 

 Arrancar moto-bombes grup de regulació de baixa pressió 
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PAS 1.2 

• Moto-bombes de regulació d’alta pressió en marxa? 

• Moto-bombes de regulació de baixa pressió en marxa? 

• Pressió HPU de la línia d’alta pressió superior a 134 bar? 

• Pressió HPU de la línia de baixa pressió superior a 24 bar? 

 Desaplicar l’enclavament del distribuïdor 

PAS 1.3 

• Distribuïdor desenclavat? 
 Energitzar electrovàlvula de tancament d’emergència [2126.Y] 
 Energitzar electrovàlvula de tancament d’emergència [2127.Y] 

 Energitzar electrovàlvula d’emergència rodet 

PAS 1.4 

• Electrovàlvules en posició d’operació? 

• Distribuidora tancat? 
 HPU preparat pel gir de la turbina 

 

3.3.2 Seqüència d’aturada normal 

PAS 2.1 

• Ordre d’aturada normal a la resta de sistemes? 

• Distribuïdor en posició de gir en buit [RAV; -K609] o potencia mínima? 
 Obrir interruptor 

 Desenergitzar electrovàlvula d’emergència [2126.Y] 
 Desenergitzar electrovàlvula d’emergència [2127.Y] 

PAS 2.2 

• Distribuïdor en posició tancada? [2150.S] 

• Velocitat = 0% [7141.1 o 7041.2] 

 Aplicar el forrellat del distribuïdor [2951.Y] 
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PAS 2.3 

• Distribuïdor en posició tancada? [2150.S] 

• Velocitat = 0% [7141.1 o 7041.2] 
 Aplicar el forrellat del distribuïdor [2951.Y] 
 Esperar 30 s. (Valor a definir en posada en marxa) 

 Aturar moto-bombes grup de regulació línia alta pressió [1000.1M] i [1000.2M] 
 Aturar moto-bombes grup de regulació línia baixa pressió [1000.3M] i [1000.4M] 

 Final de seqüència aturada HPU. 

3.3.3 Seqüència d’aturada per fallada mecànica 

PAS 3.1 

• Ordre d’aturada per FALLADA MECÀNICA en la resta de sistemes? 

 Desenergitzar electrovàlvula d’emergència [2126.Y] 
 Desenergitzar electrovàlvula d’emergència [2127.Y] 

PAS 3.2 

• Distribuïdor en posició de gir en buit [RAV; -K609] o potència mínima? 
 Obrir interruptor 

PAS 3.3 

• Distribuïdor en posició tancada? [2150.S] 

• Velocitat = 0% [7141.1 o 7041.2] 
 Aplicar l’enclavament del distribuïdor [2951.Y] 

 Aturar moto-bombes grup de regulació línia alta pressió [1000.1M] i [1000.2M] 
 Aturar moto-bombes grup de regulació línia baixa pressió [1000.3M] i [1000.4M] 

 Final de seqüència parada HPU. 

3.3.4 Seqüència d’aturada per fallada elèctrica 

PASO 4.1 

• Ordre d’aturada per fallada elèctrica a la resta de sistemes? 
 Obrir interruptor 

 Desenergitzar electrovàlvula d’emergència [2126.Y] 
 Desenergitzar electrovàlvula d’emergència [2127.Y] 
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PAS 4.2 

• Distribuïdor en posició tancada? [2154.B] 

• Velocitat = 0% [7141.1 o 7041.2] 
 Aplicar l’enclavament del distribuïdor [2951.Y] 
 Aturar moto-bombes grup de regulació línia alta pressió [1000.1M] i [1000.2M] 

 Aturar moto-bombes grup de regulació línia baixa pressió [1000.3M] i [1000.4M] 
 Revisar motiu de l’aturada per fallada mecànica 

3.4 Tipus d’aturada 

Aturada por FALLADA ELÈCTRICA. Haurà de produir-se en totes les situacions descrites en el annex 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Llista d’Elements Elèctrics i en les situacions detalles 
a continuació: 

- Totes les fallades elèctriques de la resta de sistemes 
- L’aturada normal o mecànica s’està dilatant en el temps excessivament o no progressa 

- Sobrevelocitat 
- Pèrdua de pressió en el grup hidràulic de regulació (HPU) [1009.4S] [1009.1B] i/o[1009.5S] 

[1009.2B]. 

Aturada per FALLADA MECÀNICA. Haurà de produir-se en totes les situacions descrites en el annex 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Llista d’Elements Elèctrics. 

3.5 Notes generals 

- Electrovàlvula de tancament d’emergència [2204A] de rodet:  
S’ha de des-excitar un cop es donin les següents condicions: 

• Ordre d’aturada normal, mecànica o elèctrica activa? 

• Distribuïdor tancat [2150.S]? 

• Senyal de fallada de bucle regulació de distribuïdor o rodet [RAV; -K6XX] 

 Des-excitar la electrovàlvula de tancament d’emergència de rodet [2204.A] 
 

- Conjunt moto-bombes distribuïdor: 
Durant l’operació de la turbina i fins la finalització de totes les seqüències d’aturada s’haurà 

d’assegurar que: 

• Si la pressió del grup de regulació < 130 bar [1009.1B] => Arrancar motor [1000.1M] 
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• Si la pressió del grup de regulació >= 140 bar [1009.1B] => Aturar motor [1000.1M] 
- Conjunt moto-bombes rodet: 

Durant l’operació de la turbina, s’haurà d’assegurar que: 

• Si la pressió del grup de regulació < 23 bar [1009.2B] => Arrancar motor bomba de reserva 
[1000.3M] o [1000.4M] 

• Si la pressió del grup de regulació >= 24 bar [1009.1B] esperar 30 s => Aturar motor [1000.3M] 
o [1000.4M] 

 



Integració d’una unitat de pressió per al control d’una central hidroelèctrica implementada amb PLC   

  21 

4 DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

4.1 Arquitectura del sistema de control 

Els programes que fan possible la realització d’aquest projecte són: 

• RSLogicx 5000: És el programa que es fa servir per crear la lògica de control. En el cas d’aquest 
projecte s’utilitza el llenguatge Ladder, però també dona la opció de utilitzar altres llenguatges 

estandarditzats com els GRAFCETs. Dins d’aquest programa ja es fan les primeres validacions per tal de 
que no es trobin errors més endavant. 

• RSLinx Classic: Programa encarregat de les comunicacions entre els programes del RSLogix 
5000 del sistema de control. Utilitza els mòduls creats en el RSLogix Emulate. 

• RSLogix Emulate: Programa per emular el comportament del PLC de la família Logix5000. 
Permet fer córrer tant el programa del PLC com la simulació per a poder fer la depuració i les proves. 

També permet la simulació de la connexió amb les targetes d’entrada i sortida. 

4.2 Guia Gemma 

Per l’esquema general dels possibles estats de la màquina es segueix una guia anomenada GEMMA. 

Aquesta és una guia per a aconseguir un anàlisi sistemàtic de tots els modes o estats en els que es pot 

trobar un procés de producció automatitzat. 
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Figura 4.1. Modes de funcionament guia GEMMA (Rodríguez Mondejar) 

Es consideren 3 modes de funcionament principals: 

• A - Procés d’aturada o posada en marxa 

• F -  Posada en servei i funcionament normal 

• D - Procés en defecte 

Dins d’aquests tres modes de funcionament principal hi ha tota una sèrie d’estats que intenten 
comprendre tots els estats possibles en els que es pot trobar una màquina qualsevol. 

Dins de cada procés s’ha d’estudiar i analitzar quins d’aquests possibles estats s’haurà de tenir en 
compte en el nostre sistema. 

4.2.1 A – Procés d’aturada o posada en marxa 

4.2.1.1 A1: Aturada en l’estat inicial 

Considerat l’estat de repòs de la màquina, tots els elements es representaran en aquest estat en els 
esquemes i planells. 

4.2.1.2 A2: Aturada sol·licitada al final de cicle 

És un estat transitori en el que la màquina, que estava produint amb normalitat fins al moment, 

finalitza el cicle i passa a estar aturada en l'estat inicial A1. 
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4.2.1.3 A3: Aturada sol·licitada en un estat determinat 

Estat transitori fins que la màquina s'atura en un determinat estat que no coincideix amb el de 

tancament de cicle. És un estat de trànsit d'evolució al A4. 

4.2.1.4 A4: Aturada obtinguda 

Estat de repòs de la màquina diferent a l’estat inicial de repòs A1. 

4.2.1.5 Preparació per la posada en marxa després d'un defecte 

Es realitzen les operacions necessàries per la posada en funcionament de la màquina després d'un 
defecte. Per exemple: operacions de buidatge, reposició d'un determinat producte, etc. 

4.2.1.6 Posada del sistema en l'estat inicial 

Aquest estat fa referència a les operacions necessàries per portar el sistema a l'estat inicial des de 
situacions diferents a la producció: control manual o semiautomàtic, aturada d'emergència, etc. 

4.2.1.7 Posada del sistema en un estat determinat 

Es tracta de les operacions necessàries per portar el sistema, que no està en producció, a un estat 

diferent a l'inicial per la seva posada en marxa. El resultat final d'aquesta etapa es igual a l'estat A4. 

4.2.2 F – Posada en servei i funcionament normal 

4.2.2.1 Producció normal 

Estat en el que la màquina produeix amb normalitat. En aquest punt, es realitzen les tasques per les 

quals ha estat construïda la màquina. Es tracta de l'estat més important. 

4.2.2.2 Marxa de preparació 

Són les accions necessàries perquè la màquina entri en producció. A mode d'exemple: el 
preescalfament, la preparació de components, etc. 

4.2.2.3 Marxa de tancament 

Fa referència a les accions a dur a terme abans de l'aturada. El buidat o la neteja abans d'aturar la 

màquina (planta) o de canvi de les característiques del producte a fabricar, són alguns exemples clars. 
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4.2.2.4 Marxes de verificacions sense ordre 

Estat en el que la màquina sota el control de l'operador realitza qualsevol moviment o determinats 

moviments preestablerts. S'acostuma a comparar amb el control manual. Les funciones de 
manteniment i verificació, són alguns exemples. 

4.2.2.5 Marxes de verificació amb ordre 

La màquina (planta o sistema) realitza un cicle complert de funcionament en ordre però al ritme fixat 

per l'operari. Semblant a l'anomenat control semiautomàtic. A mode d'exemple: les tasques de 
manteniment i verificació. 

4.2.2.6 Marxes de test 

Es tracta de la realització d'operacions d'ajustos i manteniment predictiu. Comprovar l'activació dels 
sensors en un temps màxim, les corbes de comportament d'alguns actuadors, o la comprovació de les 

comunicacions, són alguns exemples d'aquesta etapa. 

4.2.3 D – Procés en defecte 

4.2.3.1 Aturada d'emergència 

Estat al que evoluciona un sistema després d'una aturada d'emergència. S'han de tenir en compte tant 
les aturades com els procediments i precaucions necessàries per evitar o limitar les conseqüències 
degudes als defectes. A tenir present, la legislació sobre seguretat. 

4.2.3.2 Diagnòstic i/o tractament d'errors 

Estat que permet l’examen d'una màquina després d'un defecte per determinar els motius de l'error. 

Pot operar amb o sense l'ajuda de l'operador. 

4.2.3.3 Producció malgrat els defectes 

Aquest estat fa referència als casos on s'ha de continuar produint malgrat els defectes. Les cadenes de 
producció, la substitució transitòria d'una part de la feina d'una cadena per la d'un operari, són alguns 

exemples. 
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Figura 4.2. Detall amb totes les etapes de guia GEMMA (Rodríguez Mondejar) 

4.2.4 Guia GEMMA aplicada al procés 

En el procés que ens ocupa considerarem que són estats possibles els A1, F2, F1, F3, D1, F4 i A6. 

 

Figura 4.3. Detall amb les etapes del projecte de guia GEMMA 
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4.2.4.1 A1: Aturada en l’estat inicial 

En el cas del nostre procés ho considerarem l’estat en el que la turbina es troba aturada. La HPU de 

forma automàtica mantindrà en funcionament el control de temperatura de l’oli. Això és una 
consideració atípica per a l’estat A1 però no s’ha trobat cap altre estat on encaixés millor aquest mode 

de funcionament. 

4.2.4.2 F2: Marxa de preparació 

En aquest estat s’inclouen la seqüència d’arrencada de la màquina descrita en el punt 3.3.1. 

4.2.4.3 F1: Producció normal 

En aquest estat s’inclou el funcionament normal en el que la turbina gira. La HPU ha de mantenir la 

temperatura de l’oli així com la pressió en els dos circuits com indica el punt 3.5. Igualment ha de 
mantenir les electrovàlvules en l’estat de funcionament en el que finalitzen el pas F2. 

4.2.4.4 F3: Marxa de tancament 

En aquest estat s’inclou la seqüència d’aturada normal de la màquina descrita en el punt 3.3.2. 

4.2.4.5 D1: Aturada d’emergència 

En aquest estat s’ha considerat dues possibilitats, una D11 per a l’aturada ràpida (fallada mecànica) 

descrita en el punt 3.3.3 i una altra D12 per a l’aturada urgent (fallada elèctrica) descrita en el punt 
3.3.4. 

Aquestes dues etapes D11 i D12 es troben separades per a així poder distingir millor en quin mode 
d’aturada es tracta. Per a la determinació de quin tipus d’aturada s’ha de realitzar s’haurà de veure el 

punt 3.4. 

4.2.4.6 F4: Marxa de verificació sense ordre 

En aquest mode es podrà actuar sobre els diferents motors i la resistència de calefacció de la HPU de 
forma independent des de els polsadors de l’armari SA2. 

4.2.4.7 A6: Posada del sistema en l’estat inicial 

En tot cas desprès d’una acció manual s’haurà d’assegurar que es desactiven tots els motors de la HPU 
i la queda en l’estat inicial A1. 
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4.3 GRAFCETs 

La programació general de la HPU està feta amb base a una sèrie de GRAFCETs seguint tant la guia 

GEMMA descrita en el punt 4.2 com les seqüències descrites en el punt 3.3. 

Per a simplificar el seguiment i la organització del programa, s’ha dividit el GRAFCET general en 

diferents GRAFCETs embeguts en un de general de la guia GEMMA. 

4.3.1 Guia GEMMA 

De la guia GEMMA s’extreu el següent GRAFCET 

 

Figura 4.4. GRAFCET de la guia GEMMA. Punt 4.2. 

En cada etapa d’aquest GRAFCET es llençarà una subrutina diferent on hi pot haver una altra 

seqüència en GRAFCET o simplement una sèrie d’accions que s’executaran sempre que es mantingui 
activa aquesta etapa. 
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4.3.2 Seqüència d’arrencada F2 

Aquesta seqüència s’executarà en la etapa F2 del GRAFCET de la guia GEMMA. Com a seguretat hi ha 

una limitació de temps per a cada etapa de manera que si l’arrencada es dilata molt en el temps 
s’aturarà tot el procés. Ja que hi ha un error que impedeix l’arrencada. 

 

Figura 4.5. GRAFCET de la seqüència d’arrencada. Punt 3.3.1. 

Al ser un GRAFCET que es seqüència dins d’un altre GRAFCET a l’estat inicial s’hi arriba al entrar a la 

etapa F2 de la guia GEMMA i a l’arribar a la última etapa o si hi ha un error es surt del GRAFCET 
tornant al primer. 
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4.3.3 Seqüència d’aturada normal F3 

Aquesta és la seqüència de tancament F3 de la guia GEMMA. 

 

Figura 4.6. GRAFCET de la seqüència d’aturada normal. Punt 3.3.2. 

 

4.3.4 Seqüència d’aturada ràpida D11 

Aquesta és la seqüència de tancament D11 de la guia GEMMA. 

 

Figura 4.7. GRAFCET de la seqüència d’aturada ràpida. Punt 3.3.3. 
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4.3.5 Seqüència d’aturada urgent D12 

Aquesta és la seqüència de tancament D12 de la guia GEMMA. 

 

Figura 4.8. GRAFCET de la seqüència d’aturada ràpida. Punt 3.3.4 

4.4 Variables i tipus de dades 

4.4.1 User Data Types (UDT) 

En el nostre programa s’utilitzarà tipus de dades definides per l’usuari (UDT), aquest tipus de dades 

ajuden molt a la hora de crear i ordenar les etiquetes. 

El principal avantatge es que es podran agrupar les etiquetes que s’utilitzen segons l’element que 

s’estigui considerant. Per exemple, si el programa consisteix en fer moure dos motors, es podran definir 
una UDT motor, dins de la qual s’introduirà els diferents elements que pot tenir un motor, com per 

exemple, dues entrades de tipus booleà per al polsador de marxa i el polsador d’aturada, una sortida 
també booleana per a l’activació del motor i un temporitzador per a contar les hores que porta el motor 
en servei. Si s’ha creat aquesta UDT, es podrà crear el Motor1 i Motor2 de tipus Motor de manera que 

aquests ja tinguin els elements descrits anteriorment. Per a accedir als elements de cada motor tan 
sols s’haurà de fer referència amb un punt després de l’etiqueta del motor en qüestió, per exemple 

Motor1.Polsador_Marxa. 

Per al projecte s’han creat 8 UDTs: 
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4.4.1.1 AIO: Mòdul quatre entrades i dues sortides analògiques 

Aquesta UDT es fa servir per a la simulació dels mòduls d’entrades i sortides analògiques. Cada AIO 

consta de quatre entrades i dues sortides analògiques de tipus REAL. 

 

Name Data Type Style Description 
AI0 REAL Float Entrada 0 
AI1 REAL Float Entrada 1 
AI2 REAL Float Entrada 2 
AI3 REAL Float Entrada 3 
AO0 REAL Float Sortida 0 
AO1 REAL Float Sortida 1 

Taula 4.1. Elements de la UDT AIO (Mòdul entrades i sortides analògiques). 

 

Figura 4.9. Connexionat d’una targeta d’entrades analògiques de PLC. (Esquemes elèctrics) 
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4.4.1.2 DIO:  

Per als mòduls d’entrades i sortides digitals no s’ha creat cap UDT en particular ja que es tracten de 

mòduls de setze entrades o vuit sortides. D’aquesta manera s’ha utilitzat un INT per als mòduls de 
setze entrades i un SINT per als mòduls de vuit sortides. 

 

Figura 4.10. Connexionat d’una targeta d’entrades digitals de PLC. (Esquemes elèctrics) 

 

Figura 4.11. Connexionat d’una targeta de sortides digitals de PLC. (Esquemes elèctrics) 
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4.4.1.3 M: Motor 

Motor amb les entrades, sortides, estats i ordres que pot tenir. 

 

Name Data 
Type 

Style Description 

X_START BOOL Decimal Polsador marxa 
X_STOP BOOL Decimal Polsador aturada 
X_ALARM BOOL Decimal Condicions Alarma 
X_RUNNING BOOL Decimal Contactor tancat 
X_Q BOOL Decimal Actuació tèrmic 
Y_START BOOL Decimal Connectar contactor 
E_RUNNING BOOL Decimal Estat en marxa 
E_STOPPED BOOL Decimal Estat en aturada 
E_ALARM BOOL Decimal Estat alarma 
O_START BOOL Decimal Comandament marxa 
O_STOP BOOL Decimal Comandament aturada 

Taula 4.2. Elements de la UDT M (Motor). 

4.4.1.4 VALV: Vàlvula monoestable 

Vàlvula monoestable amb entrada, sortida, estats, ordres i un temporitzador per a l’alarma. 

 

Name Data Type Style Description 
Y_ON BOOL Decimal Sortida activar vàlvula 
X_ON BOOL Decimal Vàlvula posició activada 
E_ON BOOL Decimal Estat en excitada 
E_OFF BOOL Decimal Estat en desexcitada 
E_ALARM BOOL Decimal Estat en alarma 
O_ON BOOL Decimal Comandament excitació 
O_OFF BOOL Decimal Comandament 

desexcitació 
O_RESET BOOL Decimal Comandament reset 
TIMER TIMER 

 
Temporització alarma 

Taula 4.3. Elements de la UDT VALV (Vàlvula monoestable). 
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4.4.1.5 VBI: Vàlvula biestable 

Vàlvula biestable amb entrades, sortides, estats, ordres i un temporitzador per a l’alarma. 

 

Name Data Type Style Description 
Y_A BOOL Decimal Sortida posició A 
Y_B BOOL Decimal Sortida posició B 
X_A BOOL Decimal Posició A 
X_B BOOL Decimal Posició B 
E_A BOOL Decimal Estat en excitada 
E_B BOOL Decimal Estat en desexcitada 
E_ALARM BOOL Decimal Estat en alarma 
O_A BOOL Decimal Comandament excitació 
O_B BOOL Decimal Comandament 

desexcitació 
O_RESET BOOL Decimal Comandament reset 
TIMER TIMER 

 
Temporitzador alarma 

Taula 4.4. Elements de la UDT VBI (Vàlvula biestable). 

 

4.4.1.6 PC: Circuit de pressió 

A continuació, elements comuns de cada circuit de la HPU: dos motors, dos detectors de cabal de cada 

bomba, detectors de filtre embossat, un detector de baixa pressió, un de molt alta pressió i un 
transductor de pressió. 

 

Name Data Type Style Description 
M_PRIN M 

 
Bomba principal 

M_RED M 
 

Bomba redundant 
X_FS_M_PRIN BOOL Decimal Detector cabal bomba principal 
X_FS_M_RED BOOL Decimal Detector cabal bomba redundant 
X_PDS_1 BOOL Decimal Detector filtre 1 embossat 
X_PDS_2 BOOL Decimal Detector filtre 2 embossat 
X_PSLL BOOL Decimal Detector molt baixa pressió 
X_PSHH BOOL Decimal Detector molt alta pressió 
X_PT REAL Float Transductor de pressió 

Taula 4.5. Elements de la UDT PC (Circuït de pressió). 
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4.4.1.7 HPU 

Elements que conformen la HPU: dos circuits PC, motor de la refrigeració, resistència de calefacció que 

es considera un motor a l’hora del control, una vàlvula biestable, sis vàlvules monoestables, detectors 
de posició, pressió, velocitat, temperatura, nivell..., tots els estats i les ordres. 

 

Name Data Type Style Description 
HPC PC 

 
Circuit d'alta pressió 

LPC PC 
 

Circuit de baixa pressió 
M3048 M 

 
Refrigeració oli dipòsit 

R1090 M 
 

Resistències de calefacció 
Y2951 VBI 

 
Vàlvula biestable plany distribuïdora 

Y2240A VALV 
 

Vàlvula tancament ràpid rodet 
Y2125 VALV 

 
Vàlvula tancament ràpid distribuïdor 

Y2126 VALV 
 

Vàlvula emergència distribuïdor 
Y2127 VALV 

 
Vàlvula emergència distribuïdor 

Y2140A VALV 
 

Detector posició a vàlvula tancament ràpid distribuïdor 
Y2140B VALV 

 
Detector posició b vàlvula tancament ràpid distribuïdor 

X_SSH BOOL Decimal Detector sobre-velocitat mecànica 
X_ZS_CLOSED BOOL Decimal Detector posició permís d’enclavament distribuïdor 
X_ZS_HE BOOL Decimal Vàlvula manual tancament d’emergència 
X_TSHH BOOL Decimal Detector temperatura molt alta oli dipòsit 
X_LSL BOOL Decimal Detector nivell baix oli dipòsit 
X_TSL BOOL Decimal Detector temperatura baixa oli dipòsit 
X_LSLL BOOL Decimal Detector nivell molt baix oli dipòsit 
X_TSH_1 BOOL Decimal Detector temperatura alta oli dipòsit (termòstat) 
X_TSH_2 BOOL Decimal Detector temperatura alta oli dipòsit (termòmetre) 
X_HS_CLOSE_R BOOL Decimal Polsador tancament manual rodet 
X_HS_FREE_R BOOL Decimal Polsador alliberament tancament manual rodet 
X_TT REAL Float Transductor temperatura oli dipòsit 
E_RUNNING BOOL Decimal Estat en marxa 
E_STOPPED BOOL Decimal Estat aturat 
E_MAN_L BOOL Decimal Estat manual local 
E_MAN_R BOOL Decimal Estat manual remot 
E_AUTO BOOL Decimal Estat automàtic 
E_SERVICE BOOL Decimal Estat en servei 
E_OSERVICE BOOL Decimal Estat fora de servei 
E_ALARM BOOL Decimal Estat en alarma 
O_START BOOL Decimal Comandament marxa 
O_STOP BOOL Decimal Comandament aturada 
O_MAN_L BOOL Decimal Comandament manual local 
O_MAN_R BOOL Decimal Comandament manual remot 



  Memòria 

36   

O_AUTO BOOL Decimal Comandament automàtic 
O_SERVICE BOOL Decimal Comandament servei 
O_OSERVICE BOOL Decimal Comandament fora de servei 
O_RESET BOOL Decimal Comandament reset 

Taula 4.6. Elements de la UDT HPU (Unitat e bombes). 

 

4.4.1.8 SISTEMA 

Hi ha una UDT dedicada a les senyals del sistema. Aquesta UDT no és creada tant per a poder ser 
reaprofitada dins del codi com per a poder agrupar i saber identificar ràpidament les senyals de 

sistema. 

 

Name Data 
Type 

Style Description 

X_ML BOOL Decimal Entrada comandament local 
X_MR BOOL Decimal Entrada comandament 

remot 
X_MANUAL BOOL Decimal Selector de 

manual/automàtic 
X_STOP BOOL Decimal Aturada normal 
X_STOPR BOOL Decimal Polsador aturada ràpida 
X_STOPE BOOL Decimal Polsador aturada urgent 
X_START BOOL Decimal Polsador marxa grup 
Y_STOPR BOOL Decimal Ordre aturada ràpida 
Y_STOPE BOOL Decimal Ordre aturada urgent 
E_RUNNING BOOL Decimal Estat en marxa 
E_STOPPED BOOL Decimal Estat en atur 
E_MAN BOOL Decimal Estat en manual local 
E_AUTO BOOL Decimal Estat en automàtic 
E_ALARM BOOL Decimal Estat en alarma 
E_A1 SINT Decimal Parada en estat inicial 
E_A6 SINT Decimal Posada en estat inicial 
E_F1 SINT Decimal Marxa de producció 
E_F2 SINT Decimal Marxa de preparació 
E_F3 SINT Decimal Marxa de tancament 

normal 
E_F4 SINT Decimal Marxa manual 
E_D11 SINT Decimal Aturada ràpida 
E_D12 SINT Decimal Aturada urgent 
O_START BOOL Decimal Comandament marxa 
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O_STOP BOOL Decimal Comandament atur 
O_STOPR BOOL Decimal Comandament aturada 

ràpida 
O_STOPE BOOL Decimal Comandament aturada 

urgent 

Taula 4.7. Elements de la UDT SISTEMA. 

4.4.2 Nomenclatura 

D’igual manera que mantenir un ordre a l’hora de crear tipus de dades ens afavorirà, a l’hora 
d’organitzar el programa, és important tenir una estructura de nomenclatura. 

Totes les etiquetes del programa segueixen una sèrie de normes segons la seva naturalesa i la seva 
funcionalitat. 

Es pot distingir entre dos tipus d’etiqueta: un primer tipus per a designar a un element i un segon, per 
a designar una senyal o estat. 

4.4.2.1 Elements 

Si una etiqueta fa referencia a un element físic ja existent, tindrà el nom del propi element definit fora 

del programa. Aquesta nomenclatura ja esta definida prèviament però vol seguir una nomenclatura 
segons la norma IEC 81346. 

4.4.2.2 Senyals 

El segon tipus, en general, ja s’han vist en les UDT ja que les senyals o estats fan referència a un element 

pel que estaran incorporades en una UDT. Aquests tipus d’etiquetes comencen amb una lletra que 
indica el tipus que és: 

• X: Senyal directa d’una entrada al PLC. 

• Y: Senyal directa d’una sortida del PLC. 

• E: Senyal que indica l’estat de l’element per a la gestió interna del PLC. 

• O: Ordres internes del PLC. 

4.4.3 Llistat d’etiquetes 

A continuació es llista les etiquetes que s’utilitzen en el programa del PLC. Per a poder entendre les 
senyals que tenim disponibles hem de tenir en compte els tipus de dades (UDT) al que pertany cada 
senyal i que cadascun d’ells esta subdividit en les senyals pertinents. 
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D’aquesta manera es té que l’etiqueta HPU3 tindrà implícit una alta quantitat d’elements i senyals. 

 

Taula 4.8. Llistat d’etiquetes del programa 
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4.5 Subrutines 

Per a organitzar millor el programa i que sigui més comprensible i reutilitzable, és de bona pràctica 

separar les diferents funcionalitats en subrutines i de la mateixa manera en aquest programa hi ha 
diferents tipus de subrutines segons la seva naturalesa. Així doncs, es podrà buscar i visualitzar millor 

cada part del programa i reutilitzar les subrutines en altres programes en que les subrutines siguin molt 
similars o fins i tot idèntiques ja que són parts de codi repetitiu. 

 

Figura 4.12. Subrutines del programa principal 

Totes les subrutines s’escriuran amb ladder, ja tinguin origen de GRAFCET o no. 

4.5.1 MainRoutine 

La subrutina principal, només aquesta, és la que s’executarà de forma cíclica tant bon punt es posi en 

run el PLC. 
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Això implica que des de aquesta subrutina és on s’haurà d’activar la resta de subrutines per a que 
funcionin. Algunes amb certes condicions com poden ser les de lògica de control de sistema, altres se’ls 

hi passarà paràmetres com poden ser les de lògica de control d’elements. 

En aquesta subrutina no es posaran més funcionalitats per a que no quedi desordenat el programa, 

per tant, aquí només hi haurà activacions a altres subrutines. 

4.5.2 Lògica de Control dels mòduls d’entrades i sortides 

En aquestes subrutines es farà la recol·lecció de les entrades físiques o simulades en marques internes 
del sistema. 

Cada subrutina té una targeta d’entrades o una de sortides de manera que si es volgués incorporar, 
alterar o fer servir una altra targeta es podrà identificar ràpidament de quina targeta s’està parlant. 

D’aquesta manera es tenen localitzades totes les entrades i sortides en un sol ús en tot el programa de 
manera que en cas de modificació de la targeta física o del cablejat no s’haurà de buscar on ha estat 

definida aquesta entrada o sortida en tot el programa si no que serà modificat en aquestes subrutines 
ràpidament. 

4.5.3 Lògica de Control del Elements 

En aquestes subrutines es defineix el funcionament dels diferents elements. Aquestes subrutines estan 

associades a una UDT. Gracies a això es pot definir el funcionament de l’element concret i utilitzar-ho 
per a tots els elements similars. 

Al entrar en la subrutina, es passarà com a paràmetre d’entrada l’element a controlar en una UDT amb 
una etiqueta genèrica per a la subrutina i es cridarà la subrutina tantes vegades com elements hi hagin 

en el sistema, passant cada vegada el paràmetre adient. 

Així, amb una sola subrutina, es controlen tots els elements similars i si hi ha una modificació es 
realitzarà per a tots els elements de la mateixa manera. 

La organització interna d’aquestes subrutines serà sempre la mateixa per a poder analitzar i trobar 
ràpidament cada pas. 

En primer lloc, hi haurà la gestió dels possibles estats de l’element amb la darrera menció a l’estat 
d’alarma. Seguidament, es farà una gestió de les activacions de l’element, ja sigui la posada en marxa 

del motor o l’activació d’una bobina d’una vàlvula. 
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Finalment, es torna el control a la subrutina principal amb un retorn on es retornarà el paràmetre 
d’entrada. 

Exemple de subrutina de control d’una vàlvula monoestable: 

 

Figura 4.13. Subrutina de control d’una vàlvula monoestable. 
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4.5.4 Lògica de Control dels Sistemes 

En aquestes subrutines es controlaran les diferents seqüències. Cada subrutina tractarà un GRAFCET. 

Al separar cada GRAFCET en una subrutina s’aconseguirà que no quedin subrutines molt extenses i que 
en tot moment es pugui llegir una subrutina sense haver llegir moltes línies. 

La organització d’aquestes subrutines serà la següent. En primer lloc, trobarem una línia per a posar 
l’etapa inicial si no vingués ben definit des de l’exterior e la subrutina. A continuació, un seguit de línies 

per a la seqüenciació dels etapes amb les condicions de pas entre unes i altres. 

Al final, cada etapa amb una temporització per al control de la seqüència i les accions realitzades per 

la etapa. S’evitaran que les accions siguin del tipus monoestable, s’activarà (latch) o desactivarà 
(unlatch) les marques, d’aquesta manera s’evitaran possibles fallades de control. Aquest fet s’ha de 

tenir en compte per a garantir que sempre que s’activa una senyal es sap on es desactiven. 

En aquest cas les ordres a elements s’activaran en aquestes subrutines de seqüenciació i es 

desactivaran en les subrutines de l’element una vegada recollida l’acció a realitzar. 

Exemple de seqüenciació de la marxa de tancament: 
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Figura 4.14. Subrutina de la marxa de tancament 

4.5.5 Lògica de Control d’Alarmes 

Les accions realitzades per les alarmes, per a les aturades tant la ràpida (fallada mecànica), com la 

urgent (fallada elèctrica) és recull en una subrutina única. 

Per a la aturada ràpida s’utilitza la senyal de fallada de la HPU (HPU3.E_ALARM), aquesta aturada estarà 

activada per els elements interns de la HPU que defineixen aquesta aturada. 

Per a la aturada urgent s’utilitza la senyal de fallada del sistema (SISTEMA.E_ALARM). Aquesta aturada 

és activada per l’excés de temps en una etapa de la seqüenciació d’arrencada, d’aturada normal o de 
l’aturada ràpida i alhora per els elements interns de la HPU que defineixen aquesta aturada. 

Exemple de l’activació de l’aturada ràpida: 
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Figura 4.15. Subrutina d’activació de l’aturada ràpida. 

4.6 Simulació 

Es presenten moltes opcions per a simular cadascuna d’elles amb els seus avantatges i els seus 
inconvenients. Es pot simular amb un model a escala del sistema, amb un microcontrolador o circuit 

electrònic, amb simulink o similar, o un codi embegut. 

Amb un model a escala del sistema serà amb el que s’obtindran les dades més fiables ja que es podrà 
comprovar les entrades i sortides i s’obtindran mesures físiques reals tot i que s’hauran de tenir present 
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les variacions per l’escala. Com a contra, la obtenció del model a escala és el mètode més laboriós i 
més costós de tots. 

Figura 4.16. Subrutines de la simulació 

Amb un microcontrolador o circuit electrònic es podrà provar també amb el hardware complet amb 
les targetes d’entrades i sortides reals. Per a poder fer aquest model de simulació s’haurà de tenir 

disponible el PLC i el circuit electrònic. S’haurà de programar el microcontrolador o confeccionar el 
circuit electrònic per a que doni respostes similars al sistema. De la mateixa manera que és una 
avantatge poder provar el PLC, és un inconvenient ja que no sempre es tindrà disponible. 

Amb simulink o similar, simplement s’haurà de crear un sistema en el PC i poder comunicar amb el PLC 
ja sigui real o simulat. 

Per al codi embegut en el PLC de la mateixa manera s’haurà de crear un sistema que s’executi en el 
mateix PLC i que doni resposta simulant el sistema. 

Per a aquestes dues darreres opcions, l’avantatja més gran és que no serà necessari tenir el PLC de 
forma física ja que existeixen simuladors que poden córrer els programes en PC. De la mateixa manera, 

l’inconvenient més gran és que tot i que si que tenim la possibilitat de fer córrer el programa en el PLC, 
hi ha elements que hauran de ser simulats com, pot ser el cas dels mòduls d’entrades i sortides. 

En aquest projecte s’ha optat per la solució del codi embegut de manera que es podrà fer córrer tot 
amb el RSLogix Emulate. Dins del mateix projecte del RSLogix s’ha creat un programa apart per a la 

simulació que corre en paral·lel al programa principal. La comunicació que hi ha entre els dos 
programes es realitza amb les variables d’entrades i sortides que són creades per a poder simular-ho, 

les quals s’ha tingut la precaució de crear-les com a “Controller Tag” de manera que és visible des de 
qualsevol programa del PLC. 
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4.6.1 Lògica de Simulació dels mòduls d’entrades i sortides 

En la simulació, les subrutines de les entrades i sortides tenen una lògica inversa a les dels mòduls del 

PLC. En aquest cas, les sortides del PLC es passen a marques internes de la simulació. I les entrades del 
PLC són activades des de les marques internes de la nostra simulació tractant-se com a sortides de la 

simulació. 

En la simulació tan sols es posaran aquelles entrades i sortides que són possibles d’automatitzar en una 

simulació; no es tindran en compte ni les entrades manuals, com poden ser els polsadors, ni les sortides 
de senyalització, com podrien ser els pilots lluminosos o les senyals acústiques. D’igual manera, les 

entrades que provenen d’errors no establerts directament per un funcionament determinat del 
sistema, es col·locaran ja que no és possible simular-los si es que no es fa manualment, com poden ser 

les actuacions dels interruptors magneto-tèrmics o senyals d’embossament de filtres. 

De la mateixa manera que en les subrutines del sistema, aquestes subrutines són molt útils per a tenir 

agrupades aquestes senyals i poder modificar els mòduls fàcilment. 

4.6.2 Lògica de Simulació d’elements del sistema 

En contraposició al les subrutines de lògica de control dels elements es troben aquestes subrutines que 
controlaran les respostes segons el tipus d’element i, de la mateixa manera, cada subrutina estarà 

associada amb una UDT de manera que no farà falta escriure una subrutina per a cada element si no 
tan sols una per a cada tipus. Amb la entrada de paràmetres a la subrutina es controlaran els diferents 

elements del sistema. 

4.6.3 Lògica de Simulació del sistema 

Per al funcionament general es tindrà aquesta subrutina o subrutines que controlaran les respostes del 
sistema o subsistemes.  
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5 PROVES I RESULTATS 

A continuació, s’especifiquen les proves i els resultat que s’han dut a terme per a analitzar la viabilitat 
del projecte. 

5.1 Disseny de les proves d’Entrades i Sortides físiques 

Les proves de les entrades i sortides físiques es faran en planta. 

Amb el PLC instal·lat i totes les entrades i sortides cablejades es provaran una a una totes les entrades 
i sortides manualment per a comprovar que la senyal actua correctament. Aquestes proves volen 

garantir que els errors que puguem tenir a posteriori no siguin per un error de cablejat. 

Aquestes proves es tracten d’unes SAT i per tant no es podran dur a terme fins que no siguem a planta. 

5.2 Disseny de les proves de Funcionalitat 

Les proves de funcionalitat es realitzaran primer a fàbrica, previ a la connexió en planta, i, 

posteriorment, es faran a planta una vegada finalitzades les proves d’entrades i sortides. 

Per a aquestes proves s’ha de comprovar el correcte funcionament del programa segons les 

especificacions. 

• Marxa manual 

o Pas a mode manual correcte? 
o Resistències marxa i aturada? 

o Refrigeració marxa i aturada? 
o Motor 1000.1M marxa i aturada? 

o Motor 1000.2M marxa i aturada? 
o Motor 1000.3M marxa i aturada? 
o Motor 1000.4M marxa i aturada? 

o Pas de manual a aturat correcte? 

• Regulació temperatura automàtica 

o Arrenca Calefacció per sota els 30 ºC? 
o Aturar Calefacció per sobre els 30 ºC? 

• Seqüència arrencada normal 
o Bloqueig per temperatura superior a 60 ºC? 
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o Bloqueig per baix nivell d’oli? 
o Bloqueig per embossament de filtres? 

o Bloqueig per sobrevelocitat? 
o Bloqueig per relés mestres? 

o Si la pressió no és correcte es posen en marxa les bombes? 
o Si la pressió és correcte i distribuïdor enclavat les bombes arrenquen o es mantenen 

en marxa? 
o Distribuïdor desenclava? 
o Electrovàlvules 2126Y i 2127Y actives? 

o Si tot correcte HPU passa a E_RUNNING? 

• Producció normal 

o Si la pressió del circuit d’alta pressió passa de 140 bar, s’atura la bomba de reserva? 
o Si la pressió del circuit d’alta pressió disminueix de 130 bar, arrencar la bomba de 

reserva? 
o Si la pressió del circuit de baixa pressió passa de 24 bar, passats 30 s, s’atura la bomba 

de reserva? 
o Si la pressió del circuit de baixa pressió disminueix de 23 bar, arrenca la bomba de 

reserva? 
o Si temperatura superior a 40 ºC, es posa en marxa la refrigeració? 

o En cas de fallada de bomba principal de circuit d’alta pressió, s’arrenca la bomba 
secundària? 

o En cas de fallada de bomba principal de circuit de baixa pressió, s’arrenca la bomba 

secundària? 

• Seqüència d’aturada urgent 

o En cas de senyal d’aturada mecànica, passa a seqüència d’aturada urgent? 
o Senyal d’obertura d’interruptor? 

o Desenergització de les electrovàlvules d’emergència? 
o Posada en marxa de les 4 bombes de la HPU? 

Quan distribuïdor tancat i velocitat 0: 
o Enclavament del distribuïdor? 

o Aturar les 4 bombes? 
o Posar HPU en estat aturat? 

• Seqüència d’aturada ràpida 

o En cas de senyal d’aturada mecànica, passa a seqüència d’aturada ràpida? 
o Desenergització de les electrovàlvules d’emergència? 

o Posada en marxa de les 4 bombes de la HPU? 
Gir en buit: 
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o Senyal obertura interruptor? 
Distribuïdor tancat i velocitat 0: 

o Enclavament del distribuïdor? 
o Aturar les 4 bombes? 

o Posar HPU en estat aturat? 

• Seqüència aturada normal 
o En cas de senyal d’aturada normal, passa a seqüència d’aturada normal? 

Si distribuïdor en buit:  
o Senyal obertura interruptor? 

o Desenergització de les electrovàlvules d’emergència? 
Si distribuïdor tancat i velocitat 0: 

o Enclavament del distribuïdor? 
o Aturar les 4 bombes després de 30 s? 

o Posar HPU en estat aturat? 

5.3 Resultats de les Proves 

Les proves realitzades són les corresponents a les FAT. El projecte s’entrega amb totes les proves 
passades. En algunes d’elles s’ha iterat les vegades que han estat necessàries per poder arribar al 

resultat satisfactori. 
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6 ANÀLISI DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

El projecte es realitza a la Central Hidroelèctrica de Flix (Tarragona). Aquesta central aprofita la 
diferència d’alçada d’una pressa ubicada en el riu Ebre. La central no està ubicada a la mateixa pressa 

i l’aigua de la que s’aprofita és desviada per un canal per poder tallar el meandre. La central disposa 
d’una potència de 40 MW proporcionada pels quatre grups kaplan, amb un salt de 12 metres i un cabal 

de 320 m3/s. 

Les condicions ambientals que existeixen en l’entorn d’una central hidroelèctrica amb la seva pressa 

són, entre d’altres, el tall en el sistema aquàtic, el control del cicle natural del riu controlant les 
crescudes i la llera i el subministrament elèctric a les regions veïnes.  

Malauradament, el desenvolupament d’aquest projecte no suposarà una reducció en els impactes 
negatius en el medi ambient que genera habitualment una central hidroelèctrica d’aquesta índole. La 
història que relata aquest treball suposa una millora en un procés que el que si que es genera és un 

estalvi en l’ús de mecanismes i cablejats i l’increment d’agilitat en qualsevol canvi que s’hagi d’aplicar 
en el funcionament de la màquina gràcies a l’ús de la programació. No suposarà a petita escala un 

impacte ambiental, ja que el projecte es du a terme seguint la línia continuista del projecte anterior, 
però si un impacte en la gestió de recursos productius i humans, així com un impacte econòmic, en la 

rendibilitat a curt termini.  

Per minimitzar l’impacte de les tasques que duen a terme, es farà una gestió responsable dels residus 

que es retiren. Per aquest motiu, es proposarà treballar de la mà amb una empresa experta en la gestió 
de residus per garantir que es minimitza qualsevol tipus d’impacte mediambiental.  

Així mateix, s’assegurarà que els nous materials que s’utilitzin (PLCs, relés, cables...) compleixen 
l’estàndard de fabricació, tenen el certificat de CE, de Conformidad Europea i no suposen un risc pel 

medi ambient.  
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7 NORMATIVA 

Per a la realització d’aquest projecte s’han seguit les següents normes. 

• IEC 60617 Símbols gràfics per esquemes 

• IEC 750 Designació d’elements elèctrics 

• ISA-S5.4 Diagrames de Llaç d’Instrumentació 

• IEC 61131-3 Llenguatges de programació 
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CONCLUSIONS 

El projecte es va iniciar amb uns requeriments molt clars per part del client, però a mida que s’ha anat 
avançant en el mateix s’ha vist necessari aplicar petits canvis per ajustar-se als nous requeriments. A 

mode de resum, aquest ajustos fan referència al funcionament de la calefacció i la refrigeració, així 
com també a l’ajust en les temporitzacions.  

L’estudi del funcionament d’una central hidroelèctrica i de l’automatització de la turbina kaplan ha 
estat fonamental per poder abordar un projecte d’aquest caire.  

A la fase de disseny ha estat clau la solució proposada basada en l’organització en subrutines, 
cadascuna amb una funcionalitat diferent, i l’organització en UDTs, ja que ha permès obtenir un codi 

que a partir d’ara es pot reaprofitar fàcilment ja que és escalable a altres projectes similars. 

La decisió de l’ús del PLC en aquest projecte enfront la lògica cablejada aporta facilitat de manteniment 
de cara a futures averies i/o ampliacions.  

La fase de simulació, sens dubte, ha resultat de gran utilitat per poder realitzar les proves FAT i obtenir 
un feedback del treball realitzat previ a la instal·lació a la planta. El treball iteratiu ha permès depurar 

processos i optimitzar-los per arribar als objectius establerts. Gràcies a això, es pot garantir el 
funcionament d’aquest projecte. 

Pensant en com poder fer millor aquest projecte, amb una mirada en el futur a curt termini, es 
recomanaria la integració en l’SCADA de la central, així com fer el pas de la resta d’automatitzacions a 

un sistema similar de PLC. 
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PRESSUPOST I/O ANÀLISI ECONÒMICA 

A continuació, es mostra el pressupost desglossat, incloent els mitjans emprats i la valoració econòmica 
dels mateixos (costos d’enginyeria, mà d’obra, materials, etc.). 

 

PRESUPOST     
Concepte Descripció Unitats Cost/U Cost Total 
COSTOS MATERIALS    5,746 € 

Backplane 1756-A17 
Base de muntatge de les 
targetes del PLC 1 380,00 380 € 

ControlLogix 5570 1756-L71 Tarjeta de control del PLC 1 2590,00 2,590 € 

1756-IH16I 
Tarjeta d'entrades digitals 
125Vdc 4 89,00 356 € 

1756-IB16I 
Tarjeta d'entrades digitals 
24Vdc 1 62,00 62 € 

1756-OH8I Tarjeta sortides digitals 125Vdc 2 108,00 216 € 

1756-OB8I 
Tarjeta de sortides digitals 
24Vdc 1 95,00 95 € 

1756-IF4FXOF2F 
Tarjeta d'entrades i sortides 
analògiques  2 260,00 520 € 

Arteche RD2 
Relé Arteche 2 contactes 
auxiliars 24 42,00 1,008 € 

Quint-DC-UPS/24DC/20 
2866239 Phoenix Contact Font d'alimentació de 24Vdc 1 269,00 269 € 

Petit material 
Assortiments de cables, 
terminals, cargols… 1 250,00 250 € 

COST DE MÀ D'OBRA 
D'INSTAL·LACIÓ    4,760 € 
Personal tipus 3 Oficial de 2ª 80 37,00 2,960 € 
Personal tipus 2 Oficial de 1ª 40 45,00 1,800 € 
COST ENGINYERIA    12,600 € 
Personal tipus 1 Enginyer 120 60,00 7,200 € 
Personal tipus 4 Deliniant 120 45,00 5,400 € 
TOTAL BRUT    23,106 € 
Benefici Recarrec del 10% 1 10% 25,417 € 
IVA IVA del 21% 1 21% 5,337 € 
COST TOTAL       30,754 € 

Taula 0.1. Pressupost del projecte 
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