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Resum 

Aquest projecte consta de l’automatització d’un procés industrial químic simulat, en aquest cas, una 

torre de destil·lació d’una petrolífera. 

El treball es entès com un projecte en el qual s’han  rebut unes especificacions inicials determinades i 

la solució ha sigut adaptada a aquestes condicions.  

El projecte es basa en la programació d’un PLC per al control de la planta; un SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition) per a mostrar en pantalla en tot moment el funcionament del procés, 

estat de sensors i actuadors, consignes de les variables susceptibles de ser modificades, alarmes 

aparegudes durant el procés, gràfics històrics i a temps real sobre les variables i els diferents nivells 

d’accés dels usuaris finals del producte; finalment, s’ha realitzat una simulació del comportament del 

sistema amb arxius de MatLab per a comprovar el funcionament i les diferents  respostes del programa. 

El projecte també inclou la descripció i especificacions de tots els elements necessaris per a 

l’automatització, de manera que han sigut escollits per adaptar-se a les condicions de treball en les que 

haurien de funcionar. 

El treball ha sigut desenvolupat en una màquina virtual, per a poder realitzar una programació més 

completa i tenir la llibertat de simulació. 
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Resumen 

Este proyecto consta de la automatización de un proceso industrial químico simulado, en este caso, 

una torre de destilación de una pertolífera 

El trabajo es comprendido como un proyecto en el que se han recibido unas determinadas 

especificaciones iniciales y la solución se ha adaptado a estas mismas. 

El proyecto se basa en la programación de un PLC para el control de una planta; ; un SCADA 

(Supervisory Control and Data Acquisition) para mostrar en pantalla en todo momento el 

funcionamiento del proceso, estado de sensor y actuadores, consignas de las variables susceptibles de 

ser modificadas, alarmas aparecidas durante el proceso, gráficos históricos y a tiempo real sobre las 

variables y los diferentes niveles de acceso de los usuarios finales del producto; finalmente, se ha 

realizado una simulación del comportamiento del sistema con archivos de MatLab para comprobar el 

funcionamiento y las diferentes respuestas del programa. 

El proyecto también incluye la descripción y especificaciones de todos los elementos necesarios para 

la automatización de manera que han sido escogidos para adaptarse a las condiciones de trabajo en 

las que deben funcionar. 

El trabajo ha sido desarrollado en una máquina virtual, para poder realizar una programación más 

completa y tener la libertad de simulación. 

 

  



Supervisió, control i simulació d’un procés químic industrial   

  iii 

Abstract 

This project consists in the automatization of a simulated industrial chemical process, in this case, a 

distillation tower of a refinery. 

It is understood as a project in which a determined initial specification has been given and the solution 

has been adapted to these ones. 

The project is based on the programming of a PLC to control a plant; ; an SCADA (Supervisory Control 

and Data Acquisition) to show in every moment the process running, the state of sensors and actuators, 

the set point variables susceptible to be modified, the alarms appeared during de process, the historical 

and real time graphics about the different variables and the different levels of access to the final users 

of the product; finally, the behaviour of the tower has been simulated with MatLab files, in order to 

check the functioning and the different responses of the program. 

Also, the project includes the description and specifications of all the elements necessaries to make 

the automatization. These elements have been taken in order to be adapted to the functioning 

conditions in which it must be operating. 

It has been developed in a virtual machine environment, to make a better and more completely 

programming and have the freedom of simulation. 
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No es fàcil arribar a aquest punt i no oblidar-te d’alguna persona que es mereixi estar en els agraïments. 

Per això, m’agradaria agrair aquest treball, a totes aquelles persones que han format part d’ell, ja sigui 

amb ajuda activa o com aquell amic que ha escoltat qualsevol comentari sobre el treball. 

En especial vull donar agraïments a la meva família, que m’ha donat suport en tot moment al llarg del 

treball, tot i que no ha sigut fàcil, i m’han entès en els moments que més ho necessitava. 

Agrair també a tots els companys de la universitat, que en algun moment s’han preocupat per l’estat 

del treball i inclús s’han ofert voluntaris per l’ajuda del mateix. 

Finalment, vull donar les gràcies al meu tutor del treball Javier Gámiz, que tot i que no ens hem pogut 

veure el que voldríem els dos per motius de feina, m’ha donat suport i orientat per a poder presentar 

aquest treball.  
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1. Prefaci 

1.2. Origen del treball 

L’origen d’aquest treball escau en la realització d’un procés industrial (en el cas d’aquest treball, 

químic), per tal de poder automatitzar-lo seguint unes especificacions.  

En certa manera, el que s’intenta representar en aquest projecte, és una situació real en la que es pot 

trobar un enginyer treballant per a una empresa. Que a partir d’una necessitat, sigui capaç de resoldre 

i obtenir el millor mètode per al problema plantejat. 

1.3. Motivació 

La motivació principal per a la realització d’aquest projecte, es l’aprofundiment en matèria de 

programació. Ja sigui en quant a la programació en “ladder” del PLC, la del SCADA o en simulació de 

Matlab. 

A més d’adquirir coneixements reals sobre com funcionen els processos industrials, els elements que 

s’utilitzen i els diferents mètodes i protocols. 

La part de simulació, s’ha realitzat com a complement, per a poder observar el funcionament que té el 

programa a les diferents entrades i possibles pertorbacions que tingui el sistema. 
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1. Introducció 

1.1. Objectius del treball 

L’objectiu principal del treball, com indica el títol, és l’automatització del procés. És a dir, que depengui 

el mínim possible del factor humà, per tal de reduir errors. 

Com a tot procés també es necessita que sigui controlable, per tant ha d’haver-hi un espai per a les 

comunicacions entre el sistema SCADA, el PLC i la planta a controlar, de manera que se sàpiga en tot 

moment el que està passant  

1.2. Abast del treball 

El treball s’inicia a partir de unes especificacions determinades, on es determinen les condicions inicials 

que haurà de tenir el sistema i els elements que el formaran. 

A partir d’aquest punt, és on esta centrat el projecte, en la realització d’un programa per a PLC per a 

automatitzar tot el procés, el disseny d’un SCADA per a realitzar la supervisió i el control, així com les 

comunicacions establertes a través d’un servidor DDE. 

L’altre part en la que està centrada el projecte, és en el disseny d’un sistema en Matlab que contingui 

les diferents funcions de transferència per a poder realitzar la simulació del projecte i on es mostrin els 

resultats d’una manera més autèntica. 

Per tant, el treball abasta tota la part d’automatització, des de programació fins al detall de sensors i 

actuadors que s’han d’utilitzar. Aquest treball no es centra en la part de química, les especificacions 

inicials químiques del procés, ja venen donades, i representa que ja han estat calculades per a poder 

començar amb la part d’automàtica. 
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3. Solució del projecte 

3.1. Plantejament del procés químic  

El procés químic escollit per a aquest treball, és una torre de destil·lació d’una refineria.  

El sistema comença quan entra el cru des del tanc on està emmagatzemat fins a que surt de la torre 

fraccionadora. 

3.1.1. Funcionament 

L’objectiu de la torre fraccionadora és extreure tots els hidrocarburs que són presents al cru obtingut 

del subsol, intentant que afecti el mínim possible a la estructura molecular dels components. 

El cru, arriba al procés des del tanc d’emmagatzematge on ha rebut tractaments previs, per tal de 

millorar les seves qualitats. Entre aquests tractaments, el més destacable i significatiu és la decantació 

d’aigua lliure que tingui el cru per decantació. Serà important controlar la temperatura en aquesta part 

per a tal de que no variï la velocitat de migració de l’aigua en funció de la viscositat que tingui el cru. 

De totes maneres, aquesta part no resulta essencial en el projecte, ja que és el tractament previ que 

tindrà el cru que arribarà al sistema. 

Una vegada el cru surt d’on està emmagatzemat, abans d’arribar a la torre fraccionadora passarà per 

diferents processos per eliminar les seves impureses.  

El primer d’aquests processos és el dessalat. Com el seu nom indica, consisteix en eliminar el màxim 

de sal que hi ha dissolta en el cru, això es necessari perquè el cru quan arriba a les refineries ve amb 

sals, principalment clorurs, i al fer el tractament del cru, molts d’aquests clorurs acaben convertint-se 

en àcids clorhídrics,  altament corrosius i que impliquen masses problemes a l’hora del processat del 

cru. Per a eliminar l’excés de sal, el que es fa és introduir aigua a contracorrent amb el cru en un dipòsit 

a 130 ºC i 14 kg/cm2 de pressió per a disminuir la seva viscositat, per tal de que s’emporti les sals. 

Aquesta aigua està tractada amb additius que farà que quan entri en contacte amb el cru generi petits 

electròlits que seran sensibles a la variació d’un camp elèctric. Dos elèctrodes s’encarreguen de generar 

aquest camp elèctric (20000 V). D’aquesta manera s’aconsegueix separar l’aigua efluent que obtenim 

de la mescla i el cru dessalat, que sortirà per la part superior. 
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Figura 3.1.1 Esquema del procés de dessalat. 

Una vegada ja s’obté el cru dessalat, se li injecta una concentració de hidròxid de sodi (conegut 

comunament com a sosa càustica), aquesta operació, al contrari que el dessalat, no elimina els 

contaminants, sinó que minimitza l’efecte d’aquests per transformació de sals menys perjudicials. 

Aquesta solució s’afegeix perquè la eficiència de les dessaladores no és d’un 100%, per tant es necessari 

afegir tractaments per a reduir els residus. Amb l’hidròxid de sodi s’aconsegueix transformar els clorurs 

de calci i magnesi, en clorurs de sodi, que té una constant d’hidròlisis menor que altres sals, així es 

minimitzarà la generació de clorur d’hidrogen i com a conseqüència l’atac corrosiu al procés. 

Una vegada ja tenim el cru amb els diferents tractaments, passem a un torre de “preflash”. En aquesta 

torre les condicions termodinàmiques són de 200 ºC de temperatura i 1,5 kg/cm2 (aproximadament 

1,47 Bar). Aquestes condicions faran que el cru, vaporitzi parcialment, i aquesta fracció vaporitzada 

s’enviï directament a la columna fraccionadora amb l’objectiu de reduir la càrrega del forn, disminuint 

així la potencia que s’ha d’utilitzar per a escalfar-lo. 

La  part del cru que no vaporitzi a la torre preflash (la gran majoria) es bombejarà cap al forn, on es 

transferirà la energia necessària per a aconseguir la vaporització requerida una vegada el cru entri a la 

zona de la torre fraccionadora. Les condicions típiques del forn seran de 370 ºC i una pressió de 0,8 

kg/cm2 (0,78 bar). 
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Finalment, el cru ja està llest per arribar a la part més important del procés, la torre fraccionadora. En 

aquesta unitat, el cru entrarà a una temperatura de 370 ºC, i anirà condensant a diferents nivells, 

segons la temperatura de condensació de les molècules aprofitant les diferències de volatilitat que 

tenen els diferents hidrocarburs dels quals està format el cru. 

Els vapor aniran condensant en els plats de fraccionament, aquí hi haurà una barreja de líquid i vapors 

produint-se la transferència necessària de massa i calor per obtenir els diferents combustibles que 

tindrem a la torre fraccionadora. Aquests vapors volatilitzaran segons la seva concentració 

d’hidrocarburs. Al estar molt a prop de la pressió atmosfèrica, es podran separar sense que es 

descomponguin els hidrocarburs que contenen de 1 a 25 àtoms de carboni. 

Els més lleugers, les naftes, tindran molècules amb un rang de 1 a 10 carbonis. Seguit vindran els 

hidrocarburs que tenen entre 11 i 12 àtoms de carboni, el gasoil lleuger entre 13 i 17 àtoms de carboni 

i el gasoil pesat entre 18 i 25. 

A una temperatura aproximada de 110 ºC s’obtenen els hidrocarburs més lleugers coneguts com a 

Naftes, aquests alhora es poden descompondre en naftes lleugeres i pesades, tot i que en aquest 

treball, es tractarà les naftes com un sol hidrocarbur que s’obté a la torre fraccionadora. 

A 170 ºC obtindrem el querosè, combustible conegut per al seu ús en el món de l’aviació i dissolvents. 

A 260 ºC obtenim el gasoil lleuger, les cadenes d’hidrocarburs són d’una longitud de 5-10 carbonis i es 

el component principal del dièsel utilitzat comunament en l’automoció. 

A 320 ºC tenim el gasoil pesat, en aquest cas, les cadenes d’hidrocarburs són més llargues 11-20 

carbonis, d’aquí s’obtindrà la matèria prima per a realitzar dièsel, gasolina i fabricació de diferents 

polímers i materials bàsics en la construcció de plàstics. 

Finalment, tenim el residu, que es la part del cru que no ha aconseguit vaporitzar, aquest residu, serà 

bombejat a una unitat de buit, on es continuarà els seu tractament amb la intenció de trencar les 

cadenes de hidrocarburs per a poder fraccionar-lo (en aquest treball, ja no s’introdueix aquesta part). 

A la sortida de cada plat de fraccionament, s’hi troba una unitat, que consisteix en un condensador i 

un tambor de reflux, que controlarà la part que retorna a la torre, amb la fi de millorar la puresa dels 

diferents hidrocarburs en funció de la concentració desitjada, controlant el cabal que torna al reflux o 

el que s’obté a la sortida. 
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Figura 3.1.2 Unitat de reflux del fraccionament. 

En resum, el cru entra a la unitat de destil·lació, i després de rebre els tractaments de dessalat i hidròxid 

de sodi, s’envia  a la torre preflash on vaporitza parcialment i la part que no ha vaporitzat s’enviarà al 

forn, amb l’objectiu de que entri a la torre fraccionadora i vagi condensant en els plats a diferents 

temperatures per obtenir els diferents hidrocarburs.  

 

Figura 3.1.3 Unitat de destil·lació completa. 
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3.1.2. Esquema P&ID 

 

Figura 3.1.3 Esquema P&ID del sistema. 
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3.2. Solució utilitzada  

Per tal d’automatitzar el procés, tindrem la part física on hi hauran els diferents elements i la part de 

software, on tindrem les eines per al control de la part física. 

3.2.1. Part física de l’automatització 

El procés constarà de tres dipòsits grans, el dipòsit de la dessaladora, el de la torre preflash i la torre de 

fraccionadora. A més hi hauran els quatre dipòsits petits, que faran de tambor de reflux. 

Disposarem de tres forns teòrics, la dessaladora, la torre preflash i el forn de pre-càrrega. Realment, 

només l’últim serà un forn com a tal, però els altres dos necessitaren sensors de temperatura i 

resistències de caldejament per a escalfar els dipòsits. 

Cada dipòsit petit i el dipòsit de la dessaladora, tindran un sensor de màxim nivell, un de mínim i una 

altre que indicarà el nivell correcte per al funcionament. 

Serà necessari un transformador, amb la fi de poder elevar la tensió fins a 20000 V en el camp elèctric 

creat a la dessaladora per separar el cru de l’aigua. 

Al llarg del procés, es necessitaran 9 bombes diferents per a poder bombejar els diferents líquids i 

vapors a través dels conductes.  

El pas del líquids i vapor per el conductes, estarà controlat per les electrovàlvules, que estaran obertes 

o tancades en funció de la necessitat que hi hagi en el moment. En total, se n’utilitzen 16 al llarg de tot 

el procés. 

També es tindran 6 condensadors per al refredament dels gasos i permetre el seu pas a líquid. 

Finalment, hi hauran 4 cabalímetres, un a cada fracció, per a determinar el cabal que tenim a la sortida. 

-Dipòsits: 

Per a la dessaladora, es buscarà un dipòsit que tingui la capacitat d’emplenar-se en una hora.  

En dades aproximades, la densitat del cru de petroli, està al voltant de 800 kg/m3 i s’estima un cabal 

d’entrada (segons dades extretes de la refineria de Jartum) d’uns 5000 kg/min. Fent les adients 

operacions, es troba un cabal de 397,5 m3/h. Per tant, el dipòsit que es buscarà per a poder omplir en 

una hora serà de 400000 l, d’aquesta forma, el dipòsit sempre estarà ple, i s’anirà omplint a mesurà 

que vagi sortint el cru de l’interior ja dessalat. 
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Això implica un dipòsit amb unes dimensions de 5 m d’altura i 10 m de diàmetre aproximadament. 

En les torres de preflash i fraccionament, no s’ha estimat una mida exacte de dipòsit, ja que no s’hi 

acumula el cru, sinó que flueix a través d’aquests elements. 

On si s’emmagatzema, és als tambors de reflux, per això, s’estima que cada dipòsit tindrà una capacitat 

màxima d’un 25% del volum de cru que hi ha a la dessaladora. Per tant, els acumuladors tindran una 

capacitat de 100000 l. Això implica que les dimensions dels acumuladors seran de 3,5 m d’altura i 6 m 

de diàmetre. 

-Sensors de nivell: 

Els sensors de nivell se situaran 4 a la dessaladora i 3 per cada fracció obtinguda del petroli. Per tant 

n’hi haurà un total de 16 sensors. 

-Sensor de temperatura: 

Es necessitaran tres sensors de temperatura, que ens indicaran en tot moment la temperatura 

mesurada. El del forn, no es tindrà en compte, perquè ja vindrà inclòs en la secció de forn. Per als altres 

dos s’utilitzaran sondes termopar del tipus K, ja que és la més utilitzada a nivell industrial i aguanta 

temperatures fins a 1200 ºC. 

-Sensor de pressió: 

Tant la dessaladora, la torre “preflash” com la torre fraccionadora (a la entrada) tindran un sensor de 

pressió per a controlar en tot moment la pressió al seu interior, i saber que les condicions indicades 

són les correctes. 

Per a la dessaladora, s’utilitzarà un sensor amb un rang de 0-20 Bar, ja que la pressió nominal que hi 

haurà dins serà propera a 14 Bar. 

Per a la torre “preflash” i el forn, s’utilitzaran sensors amb un rang de 0-5 Bar, ja que en cap de les dues 

instal·lacions la pressió de treball necessària serà major a 2 Bar. 

-Forn: 

El forn utilitzat ha de tenir la capacitat d’escalfar el volum de cru a una temperatura de 370 ºC. En las 

refineries actuals s’utilitzen cremadors de gas (gran part d’aquest gas, prové de la mateixa refineria, i 

s’aprofita per als cremadors), però per a aquest projecte s’ha seleccionat una resistència de 

caldejament. L’energia que s’aplica al producte, segons dades de la refineria de Petronor de Bilbao es 

de 56000000 de kcal. L’equivalent a 65.000 kWh. 
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-Transformador: 

El transformador utilitzat, haurà de tenir la capacitat d’elevar el voltatge fins a 20 kV, amb la finalitat 

d’aconseguir el camp elèctric necessari per a poder realitzar la separació de l’aigua. 

-Bombes: 

Les bombes, seran les encarregades de transportar tot el cru per als conductes. 

Tindrem una bomba per introduir l’aigua de rentat al dipòsit de la dessaladora, una altra per a introduir 

la dissolució d’hidròxid de sodi, una per impulsar el residu de la torre preflash al forn i finalment 

tindrem 5 més situades a les sortides de cada fraccionament d’hidrocarburs, una per la nafta, una per 

el querosè, una per el gasoil lleuger, una per el gasoil pesat i una última per a impulsar el residu a la 

següent fase. 

 Es necessitaren bombes que tinguin capacitat per aguantar temperatures fins a 500 ºC i amb un cabal 

màxim de 500 m3/h. Amb aquestes característiques les bombes seleccionades van alimentades amb 

tensió trifàsica a 400  V i un consum de 50 kW. 

-Electrovàlvules: 

Les electrovàlvules són els elements utilitzats per a governar el control de pas del cru pels diferents 

conductes que tenim a la unitat de destil·lació. 

La principal, controlarà l’entrada de cru a la unitat de destil·lació. 

A l’entrada de l’aigua de rentat es tindrà una electrovàlvula per a impedir que s’excedeixi la quantitat 

d’aigua introduïda al sistema. 

A la sortida de la dessaladora, hi hauran instal·lades 4 electrovàlvules a la sortida, en funció de la 

quantitat de caudal que s’hagi d’enviar cap a l’aigua efluent. En operacions normals, treballaran les 

dues dels extrems, però en cas d’augment de caudal de l’aigua efluent, funcionaran les 4 alhora. Totes 

aquestes, estaran governades per una general, situada passat l’intercanviador de calor. 

Per a cada hidrocarbur, tindrem dues electrovàlvules, que controlaran el pas de reflux o de sortida del 

destil·lat, en funció de la concentració i els paràmetres establerts en el sistema. 

En total hi haurà 15 electrovàlvules, seleccionades per poder funcionar a 24 V, com a sortida directa 

del PLC i amb capacitat d’un cabal màxim de 31000 l/min. La pressió màxima que pot suportar no s’ha 

tingut en compte, ja que les pressions de treball son molt pròximes a la pressió atmosfèrica. 
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-Condensadors: 

En total, un conjunt de 6 condensadors son utilitzats en la unitat. El primer de tots, se situa a la sortida 

per condensar l’aigua efluent que emergirà cap a les aigües residuals. El segon, està situat a la sortida 

del cru de la dessaladora, per a que entri de forma totalment líquida a la torre preflash. 

Finalment tindrem 4 condensadors situats a la sortida de cada hidrocarbur, per a condensar la part 

volatilitzada i així anar emplenant el tambor de reflux. 

-Mesurador de cabal: 

Per a saber la quantitat de cada fracció del cru que estem obtenint a cada plat, se situarà un mesurador 

de cabal per a poder controlar el reflux en funció de la taxa de reflux que tingui situada. 

Així que n’utilitzarem 4, per a poder tenir un a la sortida de cada fracció. 

3.2.2. Part “software” de l’automatització 

 Per a poder dur a terme el control de la planta, s’utilitzarà un PLC de la marca Rokcwell Allen-Bradley 

de la família Micrologix 5000. Per a la programació del mateix s’utilitzarà l’entorn de RSLogix.  

El mòdul emulat que s’utilitza, és un mòdul genèric 1756 configurat amb 32 entrades i 32 sortides. 

Tot això es realitzarà de forma simulada, amb l’ajuda d’una màquina virtual que permetrà fer funcionar 

els diferents programes  utilitzats sense limitacions d’ús. 

El software utilitzat durant tot el projecte és el següent: 

- RSLogix 5000. Utilitzat per a realitzar el programa que es carregarà en el PLC. 

- RSLinx Classic. És el software motor encarregat de les comunicacions entre els dispositius 

de la família Rockwell. En certa manera, actuarà com a servidor per a poder comunicar 

l’emulador del  PLC amb el SCADA i la planta. 

- RSLogix Emulate 5000. És l’emulador del PLC. Servirà per a poder realitzar els canvis d’estat 

de les entrades i sortides, tal com passaria en la vida real. 

- Wonderware Intouch.  Utilitzat per a la realització del SCADA, de manera que es pugui 

obtenir un resultat gràfic del que passa en cada moment a la planta. 

- Matlab. El programa s’utilitzarà per a la simulació del comportament de la unitat, a través 

de Simulink i OPC Server. 
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4. Programació del PLC 

4.1. Configuració inicial 

Com s’ha esmentat prèviament, la programació s’ha dut a terme mitjançant l’entorn de RSLogix 5000, 

basat en l’arquitectura de Rockwell Automation Integrated. 

La programació s’ha realitzat en “ladder” per a una comprensió més fàcil del llenguatge, i que sigui més 

fàcil modificar el codi en cas de que fos necessari. 

Primer de tot, s’ha configurat el RSLinx per a que reconegui el PLC virtual y que pugui comunicar-se. 

Una vegada oberta la finestra del programa, anem a l’apartat de Communications i entrem a Configure 

Drivers. 

Dins d’aquesta finestra, busquem i afegim el Virtual Backplane (VBP) i comprovem que es comunica 

correctament amb el nostre emulador. 

 

Figura 4.1. Pantalla inicial RSLinx 
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Figura 4.2. Selecció del Virtual Backplane 

Figura 4.3. Comprovació del funcionament de la comunicació entre servidor i emulador 

Una vegada realitzat aquest pas, ja es pot anar a configurar el controlador corresponent al projecte 

creat en l’entorn RSLogix. 

S’obre el RSLogix i es busca a la part esquerra la secció de “Controller Organiser” i fem doble clic a la 

carpeta del controlador per a  entrar a la seva configuració i poder modificar-lo. 
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A la finestra de configuració, es seleccionarà “Change Controller” i aquí dins es buscarà el tipus de 

controlador d’emulador que utilitzarem, amb la versió 19 per a que sigui totalment compatible amb el 

programa realitzat. 

Figura 4.4. Configuració del emulador com a controlador 

Amb aquest pas realitzat, configurarem el mòdul d’entrades i sortides del PLC virtual. Per a fer-ho es 

clicarà amb el botó dret a la carpeta de “I/O Configuration” de la secció de “Controller Organiser” i 

crearem un nou mòdul. Es seleccionarà el mòdul d’entrades i sortides 1756 d’Allen Bradley, aquest és 

el mòdul que comunicarà amb l’emulador. 

Acceptem i en la configuració de paràmetres establim els següents paràmetres, per a tenir 32 entrades 

i 32 sortides: 
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Figura 4.5. Configuració del mòdul 1756 d’entrades i sortides 

Amb el controlador ja configurat i les comunicacions preparades, només falta configurar l’emulador 

per a poder simular les diferents entrades i sortides del PLC com si es tractés d’un sistema físic real. 

S’obre el emulador RSLogix Emulate 5000 i s’afegeixen dos mòduls, el primer és el que actuarà de PLC 

virtual, de manera que el podrem posar en “Run” o no, indicarà si hi ha connectat el mòdul d’entrades 

i sortides, etc. És a dir, que actuarà com la CPU. El segon mòdul creat serà el de les entrades i les 

sortides, si s’obre i s’observa la pestanya de I/O Data, es veurà que es pot canviar l’estat de l’entrada. 
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Figura 4.6. Pantalla inicial de l’emulador amb els mòduls incorporats 

 Figura 4.7. Pestanya d’entrades i sortides virtuals, amb les entrades de 0 a 3 activades 

4.2. Configuració del programa 

Per a realitzar la programació de tots els elements en el PLC, s’ha utilitzat la configuració de les 

instruccions “Add-On”.  

Els “Add-on” permeten al programador definir les variables i el mode de comportament d’un element 

específic creat pel mateix usuari. Així, es defineix un element amb les seves entrades, sortides i les 
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variables locals, i s’hi pot definir el comportament que han de tenir, de forma que des de fora actua 

com una caixa negra, on entren uns determinats paràmetres i en surten uns altres. 

Tot i poder estructurar el seu comportament a l’interior, en aquest cas s’han definit els addons i 

únicament se’ls hi ha donat algun valor d’entrada o sortida. 

Per a aquest programa s’han creat 3 tipus d’Add-On: “Bombas”, “Electroválvulas” i “Sensores”. 

De cada tipus d’instrucció se’n crearan tants elements com en tingui el sistema. Així, que d’aquesta 

manera hi hauran 9 elements per a les bombes, 15 per les electrovàlvules i 16 per als sensors. 

4.2.1. Elements 

Es passa a definir els diferents elements i el nom assignat a cada un, per a poder accedir als seus 

elements interns. Els elements definits són els següents: 

-Bombes 

Nom de l’element Funció 

BO_01 Bomba d’impulsió d’aigua de rentat 

BO_02 Bomba d’impulsió d’hidròxid de sodi 

BO_03 Bomba d’impulsió de la torre preflash al forn 

BO_04 Bomba d’impulsió de la nafta 

BO_05 Bomba d’impulsió del querosè 

BO_06 Bomba d’impulsió del gasoil lleuger 

BO_07 Bomba d’impulsió del gasoil pesat 

BO_08 Bomba d’impulsió del residu generat 

BO_09 Bomba d’impulsió del forn a la torre fraccionadora 

Taula 4.3. Bombes definides en el programa. 
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-Electrovàlvules 

Nom de l’element Funció 

EV_01 Electrovàlvula d’entrada d’aigua de neteja 

EV_02 Electrovàlvula d’entrada del cru 

EV_03 Electrovàlvula de control de la sortida d’aigua efluent 

EV_04 Primera electrovàlvula de sortida de la dessaladora 

EV_05 Segona electrovàlvula de la sortida de la dessaladora 

EV_06 Tercera electrovàlvula de la sortida de la dessaladora 

EV_07 Quarta electrovàlvula de la sortida de la dessaladora 

EV_08 Electrovàlvula del reflux de la nafta 

EV_09 Electrovàlvula del reflux del querosè 

EV_10 Electrovàlvula del reflux del gasoil lleuger 

EV_11 Electrovàlvula del reflux del gasoil pesat 

EV_12 Electrovàlvula de sortida de la nafta 

EV_13 Electrovàlvula de sortida del querosè 

EV_14 Electrovàlvula de sortida del gasoil lleuger 

EV_15 Electrovàlvula de sortida del gasoil pesat 

Taula 4.5. Electrovàlvules definides en el programa. 
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-Sensors 

Nom de l’element Funció 

SE_FF_DESALADORA Sensor de dessaladora plena 

SE_F_DESALADORA Primer sensor d’emplenat de la dessaladora 

SE_E_DESALADORA Primer sensor de buidat de la dessaladora 

SE_EE_DESALADORA Sensor de dessaladora buida 

SE_FF_NAFTA Sensor d’acumulador de nafta ple 

SE_F_NAFTA Sensor de funcionament del acumulador de nafta 

SE_EE_NAFTA Sensor de buit d’acumulador de nafta 

SE_FF_QUEROSENO Sensor d’acumulador de querosè ple 

SE_F_QUEROSENO Sensor de funcionament d’acumulador de querosè 

SE_EE_QUEROSENO Sensor d’acumulador de querosè buit 

SE_FF_GASLIVIANO Sensor d’acumulador de gasoil lleuger ple 

SE_F_GASLIVIANO Sensor de funcionament d’acumulador de gasoil lleuger 

SE_EE_GASLIVIANO Sensor d’acumulador de buit de gasoil lleuger 

SE_FF_GASPESADO Sensor d’acumulador de gasoil pesat ple 

SE_F_GASPESADO Sensor de funcionament d’acumulador de gasoil pesat 

SE_EE_GASPESADO Sensor d’acumulador de gasoil pesat buit 

TaSEula 4.5. Electrovàlvules definides en el programa. 
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4.2.2. Entrades 

En la unitat s’han estimat 25 entrades que aniran directes al PLC,  les entrades seran sensors de nivell 

per a saber quan estan els dipòsits buits o plens i sensors de detecció d’entrada dels diferents fluids als 

dipòsits. 

Entrada emulada Nom de l’element Funció 

Local:2:I.Data[1].0 SE_FF_DESALADORA.ON Sensor ple dessaladora activat 

Local:2:I.Data[1].1 SE_F_DESALADORA.ON Sensor mig ple dessaladora activat 

Local:2:I.Data[1].2 SE_E_DESALADORA.ON Sensor mig buit dessaladora activat 

Local:2:I.Data[1].3 SE_EE_DESALADORA.ON Sensor mig ple dessaladora activat 

Local:2:I.Data[1].4 SE_FF_NAFTA.ON Sensor ple acumulador nafta activat 

Local:2:I.Data[1].5 SE_F_NAFTA.ON Sensor funcionament acumulador nafta activat 

Local:2:I.Data[1].7 SE_EE_NAFTA.ON Sensor buit acumulador nafta activat 

Local:2:I.Data[1].8 SE_FF_QUEROSENO.ON Sensor ple acumulador querosè activat 

Local:2:I.Data[1].9 SE_F_QUEROSENO.ON Sensor funcionament acumulador querosè activat 

Local:2:I.Data[1].11 SE_EE_QUEROSENO.ON Sensor buit acumulador querosè desactivat 

Local:2:I.Data[1].12 SE_FF_GASLIVIANO.ON Sensor ple acumulador gasoil lleuger activat 

Local:2:I.Data[1].13 SE_F_GASLIVIANO.ON Sensor funcionament acumulador gasoil lleuger activat 

Local:2:I.Data[1].15 SE_EE_GASLIVIANO.ON Sensor buit acumulador gasoil lleuger activat  

Local:2:I.Data[1].16 SE_FF_GASPESADO.ON Sensor ple acumulador gasoil pesat activat 

Local:2:I.Data[1].17 SE_F_GASPESADO.ON Sensor funcionament acumulador gasoil pesat activat 

Local:2:I.Data[1].19 SE_EE_GASPESADO.ON Sensor buit acumulador gasoil pesat activat 

Local:2:I.Data[1].20 DESALADORA_ENTRADA Fluid ha entrat a la dessaladora 

Local:2:I.Data[1].21 SALIDA_NAFTA Fluid surt cap al acumulador de nafta 
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Local:2:I.Data[1].22 SALIDA_QUEROSENO Fluid surt cap a la sortida de querosè 

Local:2:I.Data[1].23 SALIDA_GASLIVIANO Fluid surt cap a la sortida de gasoil lleuger 

Local:2:I.Data[1].24 SALIDA_GASPESADO Fluid surt cap a la sortida de gasoil pesat 

Local:2:I.Data[1].25 SALIDA_RESIDUO Fluid surt cap a la sortida de residu 

Taula 4.6. Entrades definides en el programa. 

4.2.3. Sortides 

Com a sortides, els elements que hi hauran connectats al PLC son les bombes, les electrovàlvules, les 

resistències del forn, dessaladora i torre preflash, que controlaran quan s’activen o no, per a escalfar 

depenent de la situació, i finalment el camp elèctric que actuarà quan sigui necessari.  

En total s’han utilitzat 28sortides digitals. La taula que ve a continuació reflecteix la relació de sortides 

amb el nom de la variable. 

Sortida emulada Nom de l’element Funció 

Local:2:O.Data[0].0 EV_01.ON Obertura de la electrovàlvula 1 

Local:2:O.Data[0].1 EV_02.ON Obertura de la electrovàlvula 2 

Local:2:O.Data[0].2 EV_03.ON Obertura de la electrovàlvula 3 

Local:2:O.Data[0].3 EV_04.ON Obertura de la electrovàlvula 4 

Local:2:O.Data[0].4 EV_05.ON Obertura de la electrovàlvula 5 

Local:2:O.Data[0].5 EV_06.ON Obertura de la electrovàlvula 6 

Local:2:O.Data[0].6 EV_07.ON Obertura de la electrovàlvula 7 

Local:2:O.Data[0].7 EV_08.ON Obertura de la electrovàlvula 8 

Local:2:O.Data[0].8 EV_09.ON Obertura de la electrovàlvula 9 

Local:2:O.Data[0].9 EV_10.ON Obertura de la electrovàlvula 10 

Local:2:O.Data[0].10 EV_11.ON Obertura de la electrovàlvula 11 
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Local:2:O.Data[0].11 EV_12.ON Obertura de la electrovàlvula 12 

Local:2:O.Data[0].12 EV_13.ON Obertura de la electrovàlvula 13 

Local:2:O.Data[0].13 EV_14.ON Obertura de la electrovàlvula 14 

Local:2:O.Data[0].14 EV_15.ON Obertura de la electrovàlvula 15 

Local:2:O.Data[0].15 BO_01.ON Posada en marxa de la bomba 1 

Local:2:O.Data[0].16 BO_02.ON Posada en marxa de la bomba 2 

Local:2:O.Data[0].17 BO_03.ON Posada en marxa de la bomba 3 

Local:2:O.Data[0].18 BO_04.ON Posada en marxa de la bomba 4 

Local:2:O.Data[0].19 BO_05.ON Posada en marxa de la bomba 5 

Local:2:O.Data[0].20 BO_06.ON Posada en marxa de la bomba 6 

Local:2:O.Data[0].21 BO_07.ON Posada en marxa de la bomba 7 

Local:2:O.Data[0].22 BO_08.ON Posada en marxa de la bomba 8 

Local:2:O.Data[0].23 BO_09.ON Posada en marxa de la bomba 9 

Local:2:O.Data[0].24 CAMPO_ELECTRICO_ON Activació camp elèctric dessaladora 

Local:2:O.Data[0].25 TEMP_DESALADORA_ON Activació temperatura dessaladora 

Local:2:O.Data[0].26 TEMP_PREFLASH_ON Activació temperatura torre preflash 

Local:2:O.Data[0].27 TEMP_HORNO_ON Activació temperatura del forn 

Taula 4.7. Sortides definides en el programa. 

4.2.4. Rutina principal  

La rutina principal del programa, consta bàsicament, dels diferents salts a subrutines, de forma que 

cada cicle que executa el programa principal, recorrerà tots els salts programats, per tal de tenir una 

millor organització i estructuració del programa. 
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S’han definit 7 rutines, 3 de les quals ja han estat explicades prèviament, són les rutines d’entrada, 

sortida i d’elements. A més d’aquestes, tindrem una rutina de funcionament manual i una altra 

d’automàtic, a més d’una que tindrà seguretats per a evacuar el cru en cas de superar caudals màxims. 

En la figura 4.8, podem observar com quedarà el conjunt de subrutines que s’executa des de la rutina 

principal del programa. 

 

 

Figura 4.8. Rutina principal del programa. 

4.2.5. Manual 

El funcionament en modo manual, està dissenyat de tal manera que qualsevol element pot ser accionat 

manualment. 

D’aquesta manera, tant les electrovàlvules, com les bombes, com les resistències i el camp elèctric 

s’accionarà des del HMI de forma manual i la variable activada, activarà la sortida. 

 

Figura 4.8. Exemple de funcionament manual programa. 
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4.2.6. Automàtic 

El funcionament automàtic, és més complex que el manual. Està dissenyat de forma que, segueixi una 

seqüència de funcionament. De manera que els diferents elements s’aniran activant o desactivant en 

funció de l’estat de les variables anteriors. 

S’inicia el procés, de manera que quan hi hagi un cabal de cru situat entre els límits especificats per 

l’usuari, s’activarà la bomba d’aigua de rentat junt amb l’electrovàlvula que hi dona pas, i permetrà 

que el cru entri a la dessaladora. 

 

Figura 4.9. Inici de la rutina d’automàtica. 

Amb les  dues electrovàlvules obertes, començarà a emplenar-se la dessaladora, fins al nivell on està 

situat el sensor de nivell mig buit, on ja es començarà a escalfar el dipòsit de la dessaladora amb la 

consigna que ha estat enviada des de l’HMI. 

Una vegada s’hagi assolit la temperatura, actuarà el camp elèctric, aplicant el voltatge necessari. Al 

mateix moment, s’obriran dues electrovàlvules de sortida en cas de que la dessaladora hagi assolit 

només el sensor de mig buit, si s’ha arribat al sensor de mig ple o ple complet, s’activaran les 4 

electrovàlvules de sortides, per a tenir un major cabal d’expulsió del cru.  
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Figura 4.10. Obertura de las electrovàlvules de sortida de la dessaladora. 

 

En mode automàtic, la electrovàlvula 3 de sortida a les aigües residuals, s’activarà juntament amb les 

de sortida de la dessaladora, ja que està pensat per a que estigui llest el dipòsit d’aigües residuals. 

Una vegada hagi actuat el camp elèctric, al cru dessalat que surti, se li afegirà l’hidròxid de sodi a través 

de la bomba número dos. Aquesta bomba estarà activada mentre la concentració que hi hagi als 

conductes sigui menor a la concentració entrada a la consigna de la unitat. 

Arribat el cru a la torre preflash, aquesta i el forn començaran a escalfar-se fins arribar a la temperatura 

assignada de funcionament. Quan s’assoleixi la temperatura als dos llocs, la bomba número tres 

impulsarà el cru per els conductes per a que passi a través del forn i d’aquesta manera arribi tant la 

part vaporitzada a la torre fraccionadora, com la part de cru procedent del forn. 
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Figura 4.11. Control temperatura torre preflash i forn. 

Entrant a la torre de fraccionament, es farà el control del reflux per als 4 tipus d’hidrocarburs que 

tenim.  

S’entrarà una consigna de taxa de reflux, per a controlar la quantitat de cabal de reflux i de cabal de 

sortida que tenim en funció del cabal que estem obtenint a la sortida del “stripper”. El que es farà, es 

calcular la quantitat que s’ha d’enviar a la torre de nou.  

𝑅 =
𝐶𝑟

𝐶𝑑
→ 𝐶𝑟 = 𝑅 ∗ 𝐶𝑑 

Equació 4.1 Taxa de reflux. 

En l’equació anterior, R serà la taxa de reflux, Cr el cabal de reflux i Cd el cabal que estem obtenint. 

En el programa, el que es farà es una comparació entre els valors de cabals, amb l’objectiu de que al 

obrir la electrovàlvula de reflux, vagi augmentant el cabal fins a assolir el nivell desitjat que serà calculat 

amb la taxa de reflux. 

Aquest mateix procediment es seguirà amb la fi de regular el cabal als quatre plats.  

El procés de reflux, es necessari per a obtenir una major puresa de la destil·lació. Es genera un 

enriquiment del vapor, a través del contacte entre el vapor generat que va ascendint per la columna 

de la torre de fraccionament amb el reflux en forma líquida que torna del tambor de reflux. 

L’enriquiment del vapor es produeix degut a que la composició del líquid en els components més 

volàtils del sistema, sempre és superior a la del líquid en equilibri amb el vapor amb el que entra en 

contacte. 

Finalment, tindrem el residu, que activarà la bomba quan comenci a rebre el cru a la torre 

fraccionadora, ja que aquest estarà format per una gran majoria del cru i serà enviat a sistemes de 

tractament posteriors per aprofitar-ne el màxim possible. 

4.2.7. Controls de temperatura (PID) 

En total hi ha tres elements en els que s’ha de controlar la temperatura. Per a un d’ells, la torre preflash, 

s’ha decidit no regular la temperatura, ja que és el menys crític dels 3. I en cas de no obtenir una 

regulació correcte, el major problema que es tindria és un augment de càrrega als forns. 

Tant per a la dessaladora com per al forn, s’ha realitzat una regulació PID des del PLC.  
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Per a configurar la regulació, s’ha creat una rutina d’interrupció en el programa, que actuarà cada 100 

ms. La rutina és senzilla i el que farà es desplaçar la consigna entrada per el SCADA a la consigna del 

PID i quan s’activi la temperatura del forn, el bloc de PID creat al RSLogix, calcularà el % de sortida que 

tindrem per a escalfar la resistència de caldejament que escalfarà els dipòsits. Aquest percentatge es 

mourà a la potencia de sortida, que serà la que acabi repercutint en la funció de transferència de la 

planta. 

 

Figura 4.12. Rutina d’interrupció per al control de la temperatura de la dessaladora. 

Per a aconseguir la regulació adient, s’observarà un gràfic al RSLogix, on ens mostrarà en el mateix eix de temps 

les variables PV i CV per a poder ajustar el valors de temps integral i temps derivatiu de manera que es pugui tenir 

un correcte comportament de la planta. 

 

Figura 4.13. Gràfic de sintonització del PID. 
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L’esquema de regulació a seguir es mostra a continuació: 

Figura 4.14. Esquema control de llaç tancat de la temperatura 

A l’entrada tindrem el SP (“SetPoint”) al qual li restarem el valor actual de temperatura PV 

(“PointValue”) per a saber l’error que es té. Al PID es calcularà el nou valor del PC (“Variable de control 

de procés”) per a saber el % de potència que s’ha de donar a la resistència de caldejament i que la 

planta respongui adientment. 

Per a obtenir els valors de la sintonització del regulador, Kp, Ki i Kd. Les diferents constants de les 

accions proporcionals, integral i derivativa respectivament, s’ha utilitzat el mètode de Zielger-Nichols 

en llaç obert. Seguidament es mostrarà l’exemple que s’ha obtingut en una de les simulacions, tenint 

una funció de transferència de primer ordre, amb un retard discontinu: 

𝐹(𝑠) =
1 · 𝑒−2𝑇

𝑠 + 1
 

Equació 4.15. Funció de transferència de primer ordre amb retard 

En llaç obert, la gràfica obtinguda per la simulació és aquesta: 

 
Figura 4.16. Resposta de la funció de transferència. 
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Per obtenir el temps T, s’ha traçat una línia seguint el pendent de manera aproximada. D’aquesta 

forma, obtindrem el temps L que serà el temps de retard i el temps T que anirà des de l’inici del 

retard fins on es creui la línia horitzontal d’estabilització amb la línia dibuixada del pendent. 

Ara, cal aplicar la següent taula per obtenir els valors: 

Controlador Kp Ki Kd 

P T/L 0 0 

PI 0.9· T/L 0,3/L 0 

PID 1,2 ·T/L 0,5/L 0,5·L 

Taula 4.17. Valors per obtenció de Kp, Ki i Kd. 

 

En el cas d’aquest projecte, com es vol obtenir un regulador PID, es buscaran els tres valors. De manera 

aproximada, s’obtenen les següents xifres: 

𝐾𝑝 = 1,2 ·
𝑇

𝐿
= 1,2 ·

1

2
= 0,6 

𝐾𝐼 =
0,5

𝐿
=

0,5

2
= 0,25 

𝐾𝐷 = 0,5 · 𝐿 = 0,5 · 2 = 1 

Equació 4.18. Valors sintonitzats per al PID. 

En aquest cas, aquests són els valors obtinguts, però per a diferents simulacions, s’ha d’obtenir per a la 

corresponent funció de transferència els valor de Kp, Ki i Kd. 
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5. SCADA (Intouch) 

Per a la persona encarregada de realitzar la supervisió i el control de la planta, serà necessari que pugui 

disposar de les dades necessàries, ja sigui per modificar consignes o per a poder interpretar el que està 

passant al interior de la torre fraccionadora. 

Es per això, que s’ha realitzat una pantalla HMI en un sistema SCADA, amb l’ajuda del programa 

Intouch, per a poder representar la unitat de destil·lació. Aquest sistema, estarà en tot moment 

connectat a la planta i al PLC, per tant podrà intercanviar dades fàcilment a través del servidor RSLinx. 

L’aplicació consta d’un total de 34 pantalles, on es podrà accedir a diverses funcions i a tots els 

elements individualment. Les pantalles creades són: 

B_01 EV_04 EV_15 

B_02 EV_05 Alarmas 

B_03 EV_06 Config 

B_04 EV_07 Consignas 

B_05 EV_08 Desaladora 

B_06 EV_09 Fraccionadora 

B_07 EV_10 Graficos 

B_08 EV_11 Horno 

B_09 EV_12 Preflash 

EV_01 EV_13 Principal 

EV_02 EV_14 Usuarios 

EV_03   

Taula 5.1 Finestres creades al Intouch. 
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5.1. Principal 

La pantalla principal, és la primera que es veurà només iniciar el programa i és on es mostra tot el 

procés de forma continuada i des de la qual es podrà accedir a totes les altres pantalles. 

A la part superior, es mostrarà a la esquerra l’usuari que hi ha accedit i el nivell de permisos que té 

configurats, al centre es mostrarà la pantalla que s’està mostrant actualment i a la part dreta veurem 

la hora. A la part immediatament inferior, es mostrarà un visor d’alarmes, per a veure les alarmes més 

recents produïdes. Al menú inferior hi podrem veure les diferents finestres a les que podem accedir, 

que seran consignes, alarmes, gràfics, configuració i usuaris. Al centre hi haurà tota la disposició dels 

elements, als quals es podrà accedir clicant a sobre, per a que s’obri una pantalla del tipus “pop-up” 

d’un format reduït, on hi haurà un resum de les variables que controla cada element, indicadors de 

l’estat actual i petits gràfics en temps real si es necessari. 

A la part central superior hi haurà un interruptor d’automàtic o manual, que només es mostrarà en si 

s’accedeix en mode enginyer o administrador, ja que són els únics usuaris que tindran dret a aquest 

accés.  

Per al control del procés, s’ha creat un Script, que permeti observar quan les bombes i electrovàlvules 

estan en funcionament posant-se de color verd, o si s’entra a la finestra de l’element, s’observarà si 

marca que esta en funcionament o no. 

Per a la simulació d’emplenat, els diferents conductes s’aniran omplint a mesura que s’activin els 

elements, amb diferents colors, segons el tractament per al que estigui passant. Així es podrà observar 

de diferent manera el cru verge, l’aigua de rentat, l’aigua efluent que surt de la dessaladora, el cru 

volatilitzat a la torre preflash, el que avança cap al forn i els diferents hidrocarburs que tenim. 

A més tindrem una marca que ens mostrarà quan s’ha activat la temperatura de la dessaladora, la torre 

preflash i el forn, així com el camp elèctric de la dessaladora. 

Tant a la dessaladora, com a la torre preflash, s’ha dibuixat una espiell per a poder visualitzar com està 

el nivell a l’interior. 
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Figura 5.1 Pantalla principal de l’Intouch. 

5.1.1. Pantalla electrovàlvules 

Les pantalles de les 15 electrovàlvules tenen totes la mateixa configuració. Quan estiguem en mode 

manual es veurà a la esquerra si la electrovàlvula està en mode manual o automàtic, al centre tindre la 

opció d’activar o desactivar la electrovàlvula i a la dreta un requadre ens indicarà l’estat de la 

electrovàlvula. En mode automàtic no serà possible activar o desactivar la electrovàlvula. 

 

Figura 5.2 Pantalla de les electrovàlvules en mode manual. 
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5.1.2. Pantalla bombes 

La distribució de la pantalla de les bombes, serà idèntica a la de les electrovàlvules, es veurà el mode 

en el que estem, en manual podrem activar o desactivar la bomba, en automàtic no, i veurem l’estat 

de la bomba. 

 
Figura 5.2 Pantalla de les bombes en mode manual. 

5.1.3. Pantalla dessaladora 

Al clicar a sobre la dessaladora, ens mostrarà la finestra d’aquesta. Primerament a dalt a l’esquerra es 

visualitzarà si està en mode de funcionament automàtic o manual. Al centre tenim la opció de activar 

o desactivar el camp elèctric quan s’estigui en el mode manual, si estem en mode automàtic, no es 

visualitzarà aquesta opció. A la dreta del tot, es visualitzarà si està actiu o no el camp elèctric i el temps 

que hi porta. 

Al centre a l’esquerra veurem la possibilitat d’activar o parar la temperatura en mode manual i al centre 

visualitzarem la consigna i el valor de la temperatura actual, a la dreta es mostraran els tres sensors de 

nivell que hi ha situats. Quan la dessaladora estigui escalfant apareixerà un missatge de color vermell 

advertint de que està escalfant. Finalment es visualitzarà un petit gràfic en temps real de la 

temperatura com ajuda gràfica a la monitorització. 
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Figura 5.3 Pantalla de la dessaladora. 

5.1.4. Pantalla torre preflash 

La torre preflash tindrà una estructura similar a la dessaladora, però només mostrarà si estem o no en 

automàtic o manual, en cas d’estar en manual podrem activar o desactivar la temperatura en funció 

de si es vol que s’escalfi la torre o no. A sota es mostraran la consigna i la temperatura actual de la torre 

i un gràfic per una millor visualització. 

 
Figura 5.4 Pantalla de la torre preflash. 
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5.1.5. Pantalla forn 

De la mateixa manera estarà situada la pantalla del forn, veurem si estem en manual o automàtic, els 

polsadors d’activació o desactivació, la visualització de si està o no activada la temperatura del forn i 

els valors de consigna i temperatura actual. També hi haurà el gràfic de temperatura com a suport. 

 
Figura 5.5 Pantalla del forn. 

5.1.6. Pantalla torre fraccionadora 

Quan cliquem sobre la torre fraccionadora, apareixerà la pantalla d’aquesta mateixa. El contingut que 

hi té, es els diferents valors que tenim de caudals i consignes per a cada hidrocarbur: nafta, querosè, 

gasoil lleuger i gasoil pesat. Els valors que es visualitzaran són, la consigna de taxa de reflux entrada, el 

valor d’entrada de cabal al tambor de reflux, el valor de cabal que hi ha de reflux i el valor de cabal que 

tenim de sortida de cada hidrocarbur. A més mostrarà el valor de cabal que estem obtenint de residu. 

 

Figura 5.6 Pantalla de la torre fraccionadora. 
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5.2. Consignes 

La següent pantalla a la que es pot accedir des del menú principal, es la pantalla de consignes. De la 

mateixa manera que la principal, la part superior serà igual, és a dir, es mostrarà l’usuari i el nivell 

d’accés, el nom de la pantalla en la que s’està actualment i la hora a la part de la dreta. Així també es 

visualitzaran les alarmes més recents. 

En aquesta pantalla, es tindrà la possibilitat de canviar les tres consignes de temperatura de la 

dessaladora, de torre preflash i del forn. Per l’altre costat, es podrà canviar la taxa de reflux que es vol 

en el procés, d’aquesta manera es modificaran els cabals necessaris, controlant les electrovàlvules. 

Finalment, es podrà modificar la consigna de concentració que es desitja per a l’entrada d’hidròxid de 

sodi que es bombejarà al cru. 

 
 Figura 5.8 Pantalla de consignes. 
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5.3. Alarmes 

Amb l’objectiu de poder supervisar en tot moment l’estat del procés, s’han creat una sèrie d’alarmes 

al SCADA, de manera que les alarmes immediates estaran visibles a totes les pantalles, i a la pantalla 

d’alarmes tindrem tot l’històric d’alarmes produïdes al sistema. 

A la part inferior dreta, hi haurà un polsador per a reconèixer les alarmes, una vegada s’hagin llegit i 

comprés el motiu d’aquestes. Al requadre d’alarmes, es visualitzarà la data, la hora, l’estat de l’alarma, 

el nom, l’usuari d’ordinador per el qual ha estat creada l’alarma i el comentari. 

Les alarmes creades són totes de tipus digital, d’aquesta manera, si hi ha algun valor analògic referent 

al límit superior o inferior, quan es sobrepassi aquest valor, s’activarà el bit de l’alarma. 

Les alarmes definides són les següents: 

Nom de l’alarma Comentari 

AL_MIN_CAUDAL Falta de cabal d’entrada 

AL_MAX_CAUDAL Caudal d’entrada excedit 

AL_MIN_AGUA Falta aigua de rentat 

AL_MAX_AGUA Aigua de rentat excedit 

AL_OHNA_ALTA Concentració d’hidròxid de sodi massa alta 

AL_MAX_DESALADORA Dipòsit dessaladora ple 

AL_MIN_DESALADORA Dipòsit dessaladora buit 

AL_TEMP_DESALADORA Temperatura de la dessaladora no assolida 

AL_TEMP_PREFLASH Temperatura a la torre preflash no assolida 

AL_TEMP_HORNO Temperatura al forn no assolida 

AL_NAFTA Tambor de reflux de nafta ple 

AL_QUEROSENO Tambor de reflux de querosè ple 

AL_GASLIVIANO Tambor de reflux de gasoil lleuger ple 
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AL_GASPESADO Tambor de reflux de gasoil pesat ple 

AL_PRESION_DESALADORA Pressió de la dessaladora fora de rang 

AL_PRESION_PREFLASH Pressió de la torre preflash fora de rang 

AL_PRESION_HORNO Pressió del forn fora de rang 

Taula 5.2 Alarmes creades al Intouch. 

La pantalla de visualització d’alarmes es mostra a continuació: 

 
Figura 5.9 Visor d’alarmes. 

5.4. Gràfics 

En aquesta finestra, es trobarà un gràfic de visualització històric, amb les tres consignes de temperatura 

i els 3 valors actuals de la temperatura en els tres dipòsits on hi ha el control de temperatura. És a dir, 

a la dessaladora, a la torre preflash i al forn. 

Aquest gràfic és de tipus històric, això vol dir que en qualsevol moment podrem veure per els valors 

que ha passat anteriorment i comprovar la funció que té i els valors que ha assolit en cada moment. 

La representació tindrà una escala de temps de un minut. Per tant el que veurem en cada moment a 

la pantalla inicial del gràfic tindrà un valor de un minut. En quant a temperatures, tindrà un rang de 0 

a 1000, tot i que en principi mai hauria d’excedir els 400 ºC en el procés. 
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Figura 5.10 Gràfics de control de temperatura. 

5.5. Configuració 

Aquest apartat, només visible per a mode d’enginyer i administrador, permetrà modificar diferents 

paràmetres que modifiquen el procés. Com els valors de la constat proporcional, temps integral i temps 

derivatiu dels diferents controladors de temperatura. També permetrà modificar els valors límits per 

a les pressions en els tres dipòsits, a partir dels quals saltarà la alarma, el valor de temps d’espera a que 

arribi el controlador de temperatura a la temperatura desitjada. En cas de que no hi arribi dins d’aquest 

temps obtindrem una alarma al programa. Per acabar també es podrà modificar els paràmetres de 

cabal màxim d’entrada i cabal màxim de sortida per als quals també tindrem una alarma quan 

s’excedeixen els seus valors. 

 
 Figura 5.11 Pantalla de configuració dels diferents paràmetres. 
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5.6. Usuaris 

Per últim, hi ha la finestra d’usuaris que ens permetrà accedir als diferents nivells. S’han establert tres 

tipus d’usuari diferent.  

·Operari: L’usuari “Operario” amb contrasenya (1234) podrà accedir a la pantalla principal en mode 

automàtic, a la pantalla de consignes i a la d’alarmes. Per la resta no tindrà dret a accés. 

·Enginyer: L’usuari “Ingeniero” amb contrasenya (abcdc) podrà accedir a les mateixes pantalles que 

l’usuari “Operario”, però  a més, tindrà permisos per accedir a la pantalla de gràfics, per a poder 

observar l’històric de temperatures i a la pantalla de configuració, per modificar els diferents valors. 

·Administrador: L’usuari “Administrador” amb contrasenya (1234abcd) podrà accedir a totes les 

pantalles del programa. La diferència amb el mode d’enginyer és que des d’Administrador es podrà 

entrar al mode manual del procés, per accionar tots els elements un a un. 

A la pantalla d’usuaris també es mostrarà el botó amb la opció de desconnectar-se per a poder sortir 

del mode en que s’hagi iniciat la sessió. 

 
Figura 5.12 Pantalla d’inici de sessió dels usuaris. 
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6. Simulació 

El procés s’ha simulat mitjançant Matlab. Per això, ha sigut necessari instal·lar el software de Matlab, 

en la seva versió R2014a compatible amb el sistema operatiu de Windows XP de 32 bits, que està 

instal·lat en la màquina virtual en que es realitza tot el projecte. 

Per a la realització, s’han simulat les diferents entrades i sortides del sistema i s’han preparat diferents 

arxius de simulació, per a diferents respostes que pot tenir el sistema. 

Ha sigut necessari configurar un accés de dades entre Matlab i el servidor OPC per a poder intercanviar 

les dades entre Matalb el sistema SCADA i el PLC. 

L’altre part a configurar és el diagrama de blocs realitzat en Simulink, amb la fi d’enllaçar els diferents 

processos, entrades i sortides. 

6.1. OPC Data Acces Explorer 

Des del menú principal de Matlab, s’accedeix a l’aplicació prèviament instal·lada de OPC Data Acces 

Explorer, també iniciarem les comunicacions del RSLinx. 

 

Figura 6.1. Aplicació per accedir al servidor OPC. 
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Una vegada s’entra dins, clicant a afegir un nou host, ens torbarà tots els que hi són disponibles en el 

PC. Per al nostre cas el que utilitzarem serà el de RSLinx OPC Server. Ens connectem al host, i creem un 

grup amb el mateix nom que tindrà el programa de PLC, en aquest cas “CDU”. Dins d’aquest grup es 

on es crearan els items, que s’indexaran als diferents “tags” del SCADA i del PLC. 

 

Figura 6.2. Pantalla de configuració dels items. 

6.2. Simulink 

Aquí es on es realitza la gran part de la simulació, es defineixen totes les funcions que determinaran el 

comportament del sistema. 

S’inicia la simulació entrant un cabal d’entrada al sistema. Segons dades de la refineria de Jartum de 

l’any 2014, el cabal màssic d’entrada és d’entre 315 i 320 ton/h. Això, és equivalent a un cabal d’entre 

5200-5330 kg/min. 

Amb l’objectiu de simular-ho d’una forma més real, s’ha establert una funció de segon ordre que sigui 

marginalment estable, de manera que oscil·li entre uns valors aproximats de 5150 i 5400.  
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Per aconseguir aquesta funció, tenim una entrada d’escaló unitari amb una amplitud de 5290, que serà 

el centre de les oscil·lacions. Se li aplicarà un retard pur de 2 segons amb l’objectiu de que oscil·li amb 

una amplitud desitjada i no per tot el rang. La funció de transferència seleccionada, té un coeficient 

d’esmorteïment de 0 per a que  el sistema sigui críticament estable i una freqüència natural de 22,36 

rad/s. La freqüència seleccionada és tant elevada per aconseguir acotar la oscil·lació entre el rang de 

5150-5400. 

𝐺(𝑠) =
𝐾 · 𝑤𝑛

2

𝑠2 + 2 · ξ · 𝑤𝑛 · 𝑠 + 𝑤𝑛
2

→ 𝐺(𝑠) =
𝐾 · 𝑤𝑛

2

𝑠2 + 𝑤𝑛
2

→ 𝐺(𝑠) =
1

𝑇 · 𝑠 + 1
·

𝐾 · 𝑤𝑛
2

𝑠2 + 𝑤𝑛
2
 

Equació 6.1. Funció teòrica d’un sistema de segon ordre, amb coeficient d’esmorteïment 0 i retard. 

𝐺(𝑠) =
𝐾 · 𝑤𝑛

2

𝑠2 + 2 · ξ · 𝑤𝑛 · 𝑠 + 𝑤𝑛
2

→ 𝐺(𝑠) =
𝐾 · 𝑤𝑛

2

𝑠2 + 𝑤𝑛
2

→ 𝐺(𝑠) =
1

2 · 𝑠 + 1
·

5290 · 500

𝑠2 + 500
 

Equació 6.2. Funció representada en el Simulink. 

La resposta obtinguda per al cabal d’entrada del sistema amb una simulació de 100 segons, es mostra 

a la següent gràfica: 

 

 Figura 6.3. Funció d’entrada de cabal del cru. 

El següent element a determinar les seves funcions per a poder simular-los, seran els tres elements 

que tenen control de temperatura. Es realitzarà una funció per a la dessaladora, una altre per a la torre 

preflash i una altre per al forn. 
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Les funcions establertes seran tres funcions de primer ordre, amb l’objectiu d’evitar oscil·lacions en el 

sistema. Per a cada funció s’ha establert una constant de temps diferent per a veure els diferents 

comportaments del sistema. En certa manera, el comportament serà com si tingués una acció 

proporcional i una acció integral. 

𝐺(𝑠) =
𝐾

𝑇 · 𝑠 + 1
 

Equació 6.3. Funció teòrica de primer ordre. 

𝐺(𝑠)1 =
𝐾

3𝑠 + 1
 ;  𝐺(𝑠)2 =

𝐾

8𝑠 + 1
 ;  𝐺(𝑠)3 =

𝐾

5𝑠 + 1
 

Equació 6.4. Funcions de representació dels elements de control. 

El valor d’amplitud K, serà la lectura del valor de la consigna del OPC Server. I el valor de sortida 

s’escriurà en el valor actual de la temperatura del OPC Server, de forma que es podrà visualitzar al 

SCDADA en cada instant el valor de la funció. 

A continuació es mostren les gràfiques obtingudes per als tres elements de control de temperatura en 

el Simulink, amb unes temperatures de 130 ºC a la dessaladora, 200 ºC a la torre preflash i 370 ºC al 

forn. 

 

Figura 6.4. Funció d’escalfament de la dessaladora. 
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Figura 6.5. Funció d’escalfament de la torre preflash. 

 

Figura 6.6. Funció d’escalfament del forn. 

A continuació és simularà l’entrada d’aigua de rentat, per a realitzar-ho, s’utilitza una funció de primer 

ordre, de manera que la bomba estabilitzi i doni un cabal de 300 kg/min en condicions ideals. La funció 

utilitzada serà: 

𝐺(𝑠) =
1

2𝑠 + 1
 

Equació 6.5. Funció de representació del cabal d’aigua de rentat 
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La funció tindrà una entrada de tipus escaló amb una amplitud de 300. 

De la mateixa manera s’ha simulat la bomba d’entrada d’hidròxid de sodi. Amb una constant de temps de 4 

segons, per simular un cert retard en l’estabilització del procés i una amplitud de 5, per obtenir una concentració 

del 5% en el cru.  

Els valors de pressió a cada dipòsit s’han pres com a valors constants, per a cada pressió, de manera que en 

condicions ideals la pressió sempre serà la correcte. 

Finalment, falta la funció de transferència de la torre. El model s’ha adaptat de la funció de transferència extreta 

del document que analitza la refineria de Jartum, A partir de de caudal que hi tenim, s’ha aplicat un factor 

multiplicador de 0,95 per simular un 0,05 de pèrdues durant el procés. Una vegada tenim el cabal que hi arriba, 

obtindrem a cada sortida dels “strippers” els diferents valors, que segons dades del 2013, seran de 6,45% de 

nafta, 3,95% de querosè, 14,67% de gasoil lleuger, 5,20% de gasoil pesat i un 69,38% de residu. D’aquesta manera, 

les funcions de transferència que quedaran per a cada fracció del petroli són les següents. 

 

𝐺(𝑠)𝑁𝐴𝐹𝑇𝐴 =
−0.072𝑠 + 0.1294

𝑠2 + 1.642𝑠 + 1.982
 

Equació 6.6. Funció de transferència de la nafta 

𝐺(𝑠)𝑄𝑈𝐸𝑅𝑂𝑆È =
−0.0455𝑠 + 0.0819

𝑠2 + 1.642𝑠 + 1.982
 

Equació 6.7. Funció de transferència del querosè 

𝐺(𝑠)𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿 𝐿𝐿𝐸𝑈𝐺𝐸𝑅 =
−0.1693𝑠 + 0.3044

𝑠2 + 1.642𝑠 + 1.982
 

Equació 6.8. Funció de transferència del gasoil lleuger 

𝐺(𝑠)𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿 𝑃𝐸𝑆𝐴𝑇 =
−0.06𝑠 + 0.1078

𝑠2 + 1.642𝑠 + 1.982
 

Equació 6.9. Funció de transferència del gasoil pesat 

𝐺(𝑠)𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈 =
−0.8𝑠 + 1.4395

𝑠2 + 1.642𝑠 + 1.982
 

Equació 6.10. Funció de transferència del residu 

 

 



  Memòria 

50   

6.2.1. Arxiu de simulació 1 

El primer arxiu de simulació, consta del procés de manera ideal. La unitat de destil·lació funciona 

correctament i no es genera cap alarma.  

6.2.2. Arxiu de simulació 2 

En aquest arxiu de simulació es mostra un cabal insuficient d’entrada del cru, per el que obtindrem una 

alarma al SCADA que ens indicarà que falta cabal. 

A més es modificarà la pressió de la dessaladora per obtenir una alarma indicant que la pressió que 

tenim està fora de rang. 

6.2.3. Arxiu de simulació 3 

Per aquest arxiu de simulació s’ha canviat la constant de temps dels elements de control de 

temperatura de manera que no arribin a la consigna abans de 1 minut. Així s’obtindrà una alarma al 

SCADA que indicarà que no s’ha assolit la consigna de temperatura dins del temps establert. 
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Figura 6.7. Esquema de la simulació en Simulink. 
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7. Impacte ambiental 

Si es parla de l’impacte ambiental a nivell de la refineria completa, per tothom és sabut l’alt nivell de 

contaminació que hi tenim. Ja que no només s’ha de tenir en compte els gasos emesos durant la 

destil·lació o el procés en general. Sinó que també influeix en gran part a la contaminació els diferents 

sistemes de transport, des de bucs petrolers que tenen el risc de provocar catàstrofes naturals a 

camions cisterna, o l’ús diari de milions d’usuaris que consumeixen els derivats del petroli en els seus 

vehicles. 

A part d’aquests residus en una refineria, també hi ha la descàrrega d’aigües efluents, els desfets sòlids 

que s’hi produeixen, la contaminació acústica i els olors. 

Un altre impacte ambiental negatiu que pot produir, són els incendis i explosions al treballar amb 

materials inflamables. Per a reduir els riscos s’han d’implementar els dissenys i els procediments 

necessaris a la planta per evitar aquestes situacions, a més de disposar dels corresponents equips 

d’emergència contra incendis. 

Tot i així, a les refineries s’apliquen diferents processos per a reduir, reciclar i reutilitzar els desfets. 

El primer, és la ubicació de les refineries, aquestes se solen situar allunyades de nuclis urbans i de zones 

on es puguin produir catàstrofes naturals. 

Un altre pas, és la reutilització de diferents elements dels processos internes. Per exemple, aprofitar 

els gasos més lleugers generats per a escalfar les calderes de gas dels forns, de manera que es puguin 

auto abastir.   

En la majoria de casos es poden aplicar les següents modificacions amb la fi d’aconseguir les respectives 

millores pel medi ambient: 

·Substituir els catalitzadors per altres millorats que tinguin una vida útil més llarga. 

·Substituir el sistema de refrigeració per aigua amb refrigeració per aire i implementar un sistema de 

recirculació de l’aigua. 

·Aprofitar al màxim els processos d’adició d’hidrogen i reduir els de remoció de carboni i tractaments 

químics 

·Utilitzar al màxim els procediments d’assecat, dessulfuració i terminació per reduir al mínim els volums 

de sosa gastada. 
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En quant a la part d’automatització, els impactes ambientals que es pugin generar, són els residus dels 

components electrònics, PLC, monitors, etc. A l’hora de canviar-los cada cert temps. 
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Conclusions 

Per a concloure aquest treball, podem dir que s’ha pogut realitzar una correcta automatització del 

procés de manera que és possible supervisar-lo, controlar-lo i també s’ha pogut simular. 

Mitjançant a la programació del PLC es podrà controlar els diferents elements que formen part del 

sistema i poder controlar el procés de forma detallada en tot moment. Amb l’ajuda de la pantalla de 

monitorització basat en el sistema SCADA de Wonderware Intouch, permetrà que per a realitzar aquest 

control, no s’hagi d’accedir cada vegada al controlador, sinó que des de la pantalla es podran observar 

tots els valors crítics i realitzar una supervisió des de la distància del sistema. 

Tot i ser un sistema simulat, es pot observar el comportament que podria arribar a tenir una planta, de 

manera que encara que es treballi amb dades aproximades, en un cas real, un enginyer es podria trobar 

amb la mateixa situació de realitzar un sistema capaç de realitzar aquest tipus de control. 

Finalment, es pot afirmar que gràcies a la comunicació entre els tres elements, la planta; el controlador 

PLC i el SCADA s’han pogut obtenir aquests resultats, simulats mitjançant MATLAB, i ha sigut possible 

realitzar l’automatització de la unitat de destil·lació. 
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Pressupost i/o Anàlisi Econòmica 

Per a realitzar l’anàlisi econòmica del projecte, es realitzarà un pressupost desglossat en dues parts. 

Primerament hi trobarem els costos de tots els elements físics que tindrà la unitat de destil·lació, per a 

conèixer una mica millor un pressupost aproximat del que podria costar únicament els elements. 

D’aquesta manera queden reflectits en la següent taula els costos. 

Material Unitats Preu (€/unitat) Cost (€) 

Sensor de nivell hidroestàtic 11 313,39 3452,9 

Transmissor de pressió diferencial 3 118,80 356,4 

Electrovàlvules 15 458,60 6879 

Bombes 8 7000 56000 

Transformador 20 KV 1 4999,99 4999,99 

Dipòsit dessaladora 1 20000 20000* 

Forn 1 60000 60000* 

Torre preflash 1 200000 200000* 

Torre fraccionadora 1 400000 400000* 

Dipòsits acumuladors 4 20000 80000* 

Cabalímetre 5 1518 7590 

Total 839278,29 

*Valors aproximats segons estimacions trobades en recerques bibliogràfiques 

 

Per altra banda, es realitzarà un altre pressupost, per a la part de l’automatització, des del PLC fins a 

les hores d’enginyer dedicades a l’automatització del projecte. 
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Material Unitats Preu (€/unitat) Cost (€) 

PLC Allen-Bardley 1 647,99 647,99 

Pantalla HMI  1 661,53 661,53 

Llicència RSLogix 1 3700 3700* 

Llicència Intouch 1 1500 1500* 

Hores d’enginyeria 600 20 12000 

Total 18509,52 

*Valors aproximats segons estimacions trobades en recerques bibliogràfiques 
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Annex A 

Es present a continuació les imatges del programa realitzat al RSLogix. Es mostra una taula amb 

totes les entrades i sortides creades en el PLC i a mes, s’afegeixen totes les imatges de les rutines 

que han sigut dissenyades. 

Controller Tags  

Nom Tipus de dades 

Local:2:C AB:1756_MODULE:C:0 

Local:2:I AB:1756_MODULE_DINT_8Bytes:I:0 

Local:2:O AB:1756_MODULE_DINT_4Bytes:O:0 

AUTOMATICO BOOL 

BO_01 Bombas 

BO_01_ON BOOL 

BO_02 Bombas 

BO_02_ON BOOL 

BO_03 Bombas 

BO_03_ON BOOL 

BO_04 Bombas 

BO_04_ON BOOL 

BO_05 Bombas 

BO_05_ON BOOL 

BO_06 Bombas 

BO_06_ON BOOL 

BO_07 Bombas 
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BO_07_ON BOOL 

BO_08 Bombas 

BO_08_ON BOOL 

BO_09 Bombas 

BO_09_ON BOOL 

CAMPO_ELECTRICO BOOL 

CAMPO_ELECTRICO_ON BOOL 

CAUDAL_ENTRADA REAL 

CAUDAL_GASLIVIANO REAL 

CAUDAL_GASPESADO REAL 

CAUDAL_LAVADO REAL 

CAUDAL_NAFTA REAL 

CAUDAL_QUEROSENO REAL 

CAUDAL_RESIDUO REAL 

CAUDAL_RETORNO_GASLIVIANO REAL 

CAUDAL_RETORNO_GASPESADO REAL 

CAUDAL_RETORNO_NAFTA REAL 

CAUDAL_RETORNO_QUEROSENO REAL 

CAUDAL_SALIDA_GASLIVIANO REAL 

CAUDAL_SALIDA_GASPESADO REAL 

CAUDAL_SALIDA_NAFTA REAL 

CAUDAL_SALIDA_QUEROSENO REAL 

CONCENTRACION_NAOH REAL 
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CONSIGNA_REFLUJO_GASLIVIANO REAL 

CONSIGNA_REFLUJO_GASPESADO REAL 

CONSIGNA_REFLUJO_NAFTA REAL 

CONSIGNA_REFLUJO_QUEROSENO DINT 

CONSIGNA_SALIDA_GASLIVIANO REAL 

CONSIGNA_SALIDA_GASPESADO REAL 

CONSIGNA_SALIDA_NAFTA REAL 

CONSIGNA_SALIDA_QUEROSENO REAL 

PID_HORNO PID 

POT_DESALADORA DINT 

POT_HORNO REAL 

PREFLASH_SALIDA BOOL 

PRESION_DESALADORA REAL 

PRESION_HORNO REAL 

PRESION_PREFLASH REAL 

RATIO_GASLIVIANO REAL 

RATIO_GASPESADO REAL 

RATIO_NAFTA REAL 

RATIO_QUEROSENO REAL 

RES_DES REAL 

RES_HOR REAL 

SALIDA_DESALADORA BOOL 

SALIDA_GASLIVIANO BOOL 
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SALIDA_GASPESADO BOOL 

SALIDA_NAFTA BOOL 

SALIDA_QUEROSENO BOOL 

SALIDA_RESIDUO BOOL 

SE_EE_DESALADORA Sensores 

SE_EE_GASLIVIANO Sensores 

SE_EE_GASPESADO Sensores 

SE_EE_NAFTA Sensores 

SE_EE_QUEROSENO Sensores 

SE_E_DESALADORA Sensores 

SE_E_GASLIVIANO Sensores 

SE_E_GASPESADO Sensores 

SE_E_NAFTA Sensores 

SE_E_QUEROSENO Sensores 

SE_FF_DESALADORA Sensores 

SE_FF_GASLIVIANO Sensores 

SE_FF_GASPESADO Sensores 

SE_FF_NAFTA Sensores 

SE_FF_QUEROSENO Sensores 

SE_F_DESALADORA Sensores 

SE_F_GASLIVIANO Sensores 

SE_F_GASPESADO Sensores 

SE_F_NAFTA Sensores 
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SE_F_QUEROSENO Sensores 

SP_TEMP_DESALADORA REAL 

SP_TEMP_HORNO REAL 

SP_TEMP_PREFLASH REAL 

TEMP_DESALADORA BOOL 

TEMP_DESALADORA_ON BOOL 

TEMP_HORNO BOOL 

TEMP_HORNO_ON BOOL 

TEMP_PREFLASH BOOL 

TEMP_PREFLASH_ON BOOL 

TOPPING_ON BOOL 

T_ACTUAL_DESALADORA REAL 

T_ACTUAL_HORNO REAL 

T_ACTUAL_PREFLASH REAL 
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Rutina principal 

 

Automàtic
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Elements 
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Entrades 
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Manual 
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Seguretat 
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PID Dessaladora 

 

PID Forn 
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Sortides 
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Acte seguit, es mostren els scripts escrits al programa Wonderware Intouch. Un d’ells s’ha utilitzat 

per a la creació de les alarmes digitals, i l’altre per a l’animació de totes els conductes que hi ha. 

En el d’animació de conductes a més, hi ha les limitacions per a que cada conducte sumi màxim fins 

a un valor de 10, per a que no estigui infinitament augmentant el comptador. 

Script de les alarmes 

Script Alarmas 

{--------------------------------------------------ALARMAS-----------------------------------------------} 

 

{PRESIONES} 

 

IF PRESION_DESALADORA>MAX_PRES_DESALADORA THEN 

AL_MAX_PRESION_DESALADORA=1; 

ENDIF; 

 

IF  PRESION_DESALADORA<MIN_PRES_DESALADORA THEN 

AL_MIN_PRESION_DESALADORA=1; 

ENDIF; 

 

IF PRESION_PREFLASH>MAX_PRES_PREFLASH THEN 

AL_MAX_PRESION_PREFLASH=1; 

ENDIF; 

 

IF PRESION_DESALADORA<MIN_PRES_PREFLASH THEN 

AL_MIN_PRESION_DESALADORA=1; 

ENDIF; 

 

IF PRESION_HORNO>MAX_PRES_HORNO THEN 

AL_MAX_PRESION_HORNO=1; 

ENDIF; 

 

IF PRESION_HORNO<MIN_PRES_HORNO THEN 

AL_MIN_PRESION_HORNO=1; 

ENDIF; 

 

{ACUMULADORES} 

 

IF SE_FF_NAFTA_ON==1 THEN 
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AL_NAFTA=1; 

ENDIF; 

 

IF SE_FF_QUEROSENO_ON==1 THEN 

AL_QUEROSENO=1; 

ENDIF; 

 

IF SE_FF_GASLIVIANO_ON==1 THEN 

AL_GASLIVIANO=1; 

ENDIF; 

 

IF SE_FF_GASPESADO_ON==1 THEN 

AL_GASPESADO=1; 

ENDIF; 

 

{TEMPERATURAS} 

 

IF TEMP_DESALADORA==1 THEN 

CONTADOR_DESALADORA=CONTADOR_DESALADORA+0.1; 

ELSE 

CONTADOR_DESALADORA=0; 

ENDIF; 

 

IF (CONTADOR_DESALADORA>TIEMPO_ESPERA_DESALADORA) AND 

(T_ACTUAL_DESALADORA<SP_TEMP_DESALADORA) THEN 

AL_TEMP_DESALADORA=1; 

ENDIF; 

 

IF TEMP_PREFLASH==1 THEN 

CONTADOR_PREFLASH=CONTADOR_PREFLASH+0.1; 

ELSE 

CONTADOR_PREFLASH=0; 

ENDIF; 

 

IF (CONTADOR_PREFLASH>TIEMPO_ESPERA_PREFLASH) AND 

(T_ACTUAL_PREFLASH<SP_TEMP_PREFLASH) THEN 

AL_TEMP_PREFLASH=1; 

ENDIF; 

 

IF TEMP_HORNO==1 THEN 
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CONTADOR_HORNO=CONTADOR_HORNO+0.1; 

ELSE 

CONTADOR_HORNO=0; 

ENDIF; 

 

IF (CONTADOR_HORNO>TIEMPO_ESPERA_HORNO) AND (T_ACTUAL_HORNO<SP_TEMP_HORNO) 

THEN 

AL_TEMP_HORNO=1; 

ENDIF; 

 

{DESALADORA} 

 

IF SE_FF_DESALADORA_ON==1 THEN 

AL_MAX_DESALADORA=1; 

ENDIF; 

 

IF SE_EE_DESALADORA_ON==1 THEN 

AL_MIN_DESALADORA=1; 

ENDIF; 

 

{CONCENTRACIÓN HIDRÓXIDO DE SODIO} 

 

IF (CONCENTRACION_NAOH>CON_NAOH) THEN 

AL_OHNA_ALTA=1; 

ENDIF; 

 

{AGUA DE LAVADO} 

 

IF CAUDAL_LAVADO>MAX_CAUDAL_LAVADO THEN 

AL_MAX_AIGUA=1; 

ENDIF; 

 

IF CAUDAL_LAVADO<MIN_CAUDAL_LAVADO THEN 

AL_MIN_AIGUA=1; 

ENDIF; 

 

{CRUDO} 

 

IF CAUDAL_ENTRADA>MAX_CAUDAL_ENTRADA THEN 

AL_MAX_CAUDAL=1; 
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ENDIF; 

 

IF CAUDAL_ENTRADA<MIN_CAUDAL_ENTRADA THEN 

AL_MIN_CAUDAL=1; 

ENDIF; 
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Script de l’animació dels conductes 

 

 

{----------------------------------------RELLENO 

CONDCUTOS------------------------------------} 

 

IF CAUDAL_ENTRADA>0 THEN 

C1=C1+1; 

ENDIF; 

 

    IF C1>10 THEN 

    C1=10; 

    ENDIF; 

    IF C1<0 THEN 

    C1=0; 

    ENDIF; 

 

IF C1==10 THEN 

C2=C2+1; 

ENDIF; 

 

    IF C2>10 THEN 

    C2=10; 

    ENDIF; 

    IF C2<0 THEN 

    C2=0; 

    ENDIF; 

 

IF BO_01_ON==1 THEN 

C3=C3+1; 

ENDIF; 

 

    IF C3>10 THEN 

    C3=10; 

    ENDIF; 

    IF C3<0 THEN 

    C3=0; 

    ENDIF; 

 

IF C3==10 THEN 

C4=C4+1; 

ENDIF; 

 

    IF C4>10 THEN 

    C4=10; 

    ENDIF; 

    IF C4<0 THEN 

    C4=0; 

    ENDIF; 

 

IF C4==10 AND EV_01_ON==1 THEN 

C5=C5+1; 

ENDIF; 

 

    IF C5>10 THEN 

    C5=10; 

    ENDIF; 

    IF C5<0 THEN 

    C5=0; 

    ENDIF; 

 

IF C5==10 THEN 

C6=C6+1; 

ENDIF; 

 

    IF C6>10 THEN 

    C6=10; 

    ENDIF; 

    IF C6<0 THEN 

    C6=0; 

    ENDIF; 

 

IF C6==10 THEN 

C7=C7+1; 
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ENDIF; 

 

    IF C7>10 THEN 

    C7=10; 

    ENDIF; 

    IF C7<0 THEN 

    C7=0; 

    ENDIF; 

 

IF EV_02_ON==1 AND C2==10 THEN 

C8=C8+1; 

ENDIF; 

 

    IF C8>10 THEN 

    C8=10; 

    ENDIF;     

    IF C8<0 THEN 

    C8=0; 

    ENDIF; 

 

IF C8==10 THEN 

C9=C9+1; 

C10=C10+1; 

C11=C11+1; 

C12=C12+1; 

ENDIF; 

 

IF (C9>9) AND (C10>9) AND (C11>9) AND 

(C12>9) THEN 

 

    IF SE_EE_DESALADORA_ON==1 THEN 

    MD=0; 

    ENDIF; 

    IF SE_E_DESALADORA_ON==1 THEN 

    MD=3; 

    ENDIF; 

    IF SE_F_DESALADORA_ON==1 THEN     

    MD=6; 

    ENDIF; 

    IF SE_FF_DESALADORA_ON==1 THEN 

    MD=10; 

    ENDIF; 

    

 ENDIF; 

 

 

 

    IF C8>10 THEN 

    C8=10; 

    ENDIF;     

    IF C8<0 THEN 

    C8=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C9>10 THEN 

    C9=10; 

    ENDIF;     

    IF C9<0 THEN 

    C9=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C10>10 THEN 

    C10=10; 

    ENDIF;     

    IF C10<0 THEN 

    C10=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C11>10 THEN 

    C11=10; 

    ENDIF;     

    IF C11<0 THEN 

    C11=0; 

    ENDIF; 
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    IF C12>10 THEN 

    C12=10; 

    ENDIF;     

    IF C12<0 THEN 

    C12=0; 

    ENDIF; 

     

    IF MD>10 THEN 

    MD=10; 

    ENDIF; 

    IF MD<0 THEN 

    MD=0; 

    ENDIF; 

 

IF EV_04_ON==1 AND C9>9 THEN  

C13=C13+1; 

ENDIF; 

 

IF (C13>9) OR (C15>9) THEN 

C14=C14+1; 

ENDIF; 

 

IF (C14>9) OR (C18>9) THEN 

C16=C16+1; 

ENDIF; 

 

IF C16>9 THEN 

C20=C20+1; 

ENDIF; 

 

IF C20>9 THEN 

C21=C21+1; 

ENDIF; 

 

    IF C13>10 THEN 

    C13=10; 

    ENDIF;     

    IF C13<0 THEN 

    C13=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C14>10 THEN 

    C14=10; 

    ENDIF;     

    IF C14<0 THEN 

    C14=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C16>10 THEN 

    C16=10; 

    ENDIF;     

    IF C16<0 THEN 

    C16=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C20>10 THEN 

    C20=10; 

    ENDIF;     

    IF C20<0 THEN 

    C20=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C21>10 THEN 

    C21=10; 

    ENDIF;     

    IF C21<0 THEN 

    C21=0; 

    ENDIF; 

 

IF EV_05_ON==1 AND C10>9 THEN 

C15=C15+1; 

ENDIF; 
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    IF C15>10 THEN 

    C15=10; 

    ENDIF;     

    IF C15<0 THEN 

    C15=0; 

    ENDIF; 

 

IF EV_06_ON==1 AND C11>9 THEN 

C17=C17+1; 

ENDIF; 

 

IF (C17>9) OR (C19>9) THEN 

C18=C18+1; 

ENDIF; 

 

IF EV_07_ON==1 AND C12>9 THEN 

C19=C19+1; 

ENDIF; 

 

    IF C17>10 THEN 

    C17=10; 

    ENDIF;     

    IF C17<0 THEN 

    C17=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C18>10 THEN 

    C18=10; 

    ENDIF;     

    IF C18<0 THEN 

    C18=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C19>10 THEN 

    C19=10; 

    ENDIF;     

    IF C19<0 THEN 

    C19=0; 

    ENDIF; 

 

IF C21>9 THEN 

C22=C22+1; 

ENDIF; 

 

    IF C22>10 THEN 

    C22=10; 

    ENDIF;     

    IF C22<0 THEN 

    C22=0; 

    ENDIF; 

 

IF C22>9 THEN 

C23=C23+1; 

ENDIF; 

 

    IF C23>10 THEN 

    C23=10; 

    ENDIF;     

    IF C23<0 THEN 

    C23=0; 

    ENDIF; 

 

IF C23>9 THEN 

C24=C24+1; 

ENDIF; 

 

    IF C24>10 THEN 

    C24=10; 

    ENDIF;     

    IF C24<0 THEN 

    C24=0; 

    ENDIF; 

 

IF EV_03_ON==1 AND C24>9 THEN 
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C25=C25+1; 

ENDIF; 

 

    IF C25>10 THEN 

    C25=10; 

    ENDIF;     

    IF C25<0 THEN 

    C25=0; 

    ENDIF; 

 

{SALIDA DE LA DESALADORA} 

 

{IF 

SP_TEMP_DESALADORA==T_ACTUAL_DESALA

DORA AND CAMPO_ELECTRICO==1 THEN} 

IF MD>1  AND DESALADORA_SALIDA==1 THEN 

C27=C27+1; 

ENDIF; 

 

    IF C27>10 THEN 

    C27=10; 

    ENDIF;     

    IF C27<0 THEN 

    C27=0; 

    ENDIF; 

 

IF C27>9 THEN 

C28=C28+1; 

ENDIF; 

 

    IF C28>10 THEN 

    C28=10; 

    ENDIF;     

    IF C28<0 THEN 

    C28=0; 

    ENDIF; 

 

IF BO_02_ON==1 THEN 

C29=C29+1; 

ENDIF; 

 

    IF C29>10 THEN 

    C29=10; 

    ENDIF;     

    IF C29<0 THEN 

    C29=0; 

    ENDIF; 

 

IF C29>9 OR C28>9 THEN 

C30=C30+1; 

ENDIF; 

 

    IF C30>10 THEN 

    C30=10; 

    ENDIF;     

    IF C30<0 THEN 

    C30=0; 

    ENDIF; 

 

IF C30>9 THEN 

C31=C31+1; 

ENDIF; 

 

    IF C31>10 THEN 

    C31=10; 

    ENDIF;     

    IF C31<0 THEN 

    C31=0; 

    ENDIF; 

 

IF C31>9 THEN 

C33=C33+1; 

ENDIF; 
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    IF C33>10 THEN 

    C33=10; 

    ENDIF;     

    IF C33<0 THEN 

    C33=0; 

    ENDIF; 

 

IF C33>9 THEN 

C34=C34+1; 

ENDIF; 

 

    IF C34>10 THEN 

    C34=10; 

    ENDIF;     

    IF C34<0 THEN 

    C34=0; 

    ENDIF; 

 

IF C34>9 THEN 

C35=C35+1; 

ENDIF; 

 

    IF C35>10 THEN 

    C35=10; 

    ENDIF;     

    IF C35<0 THEN 

    C35=0; 

    ENDIF; 

 

IF C35>9 THEN 

C36=C36+1; 

ENDIF; 

 

    IF C36>10 THEN 

    C36=10; 

    ENDIF;     

    IF C36<0 THEN 

    C36=0; 

    ENDIF; 

 

IF C36>9 THEN 

C37=C37+1; 

ENDIF; 

 

    IF C37>10 THEN 

    C37=10; 

    ENDIF;     

    IF C37<0 THEN 

    C37=0; 

    ENDIF; 

 

IF C37>9 THEN 

C38=C38+1; 

ENDIF; 

 

    IF C38>10 THEN 

    C38=10; 

    ENDIF;     

    IF C38<0 THEN 

    C38=0; 

    ENDIF; 

 

IF C38>9 THEN 

C39=C39+1; 

C46=C46+1; 

ENDIF; 

 

    IF C39>10 THEN 

    C39=10; 

    ENDIF;     

    IF C39<0 THEN 

    C39=0; 

    ENDIF; 
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    IF C46>10 THEN 

    C46=10; 

    ENDIF;     

    IF C46<0 THEN 

    C46=0; 

    ENDIF; 

 

IF C46>9 THEN 

C47=C47+1; 

ENDIF; 

 

    IF C47>10 THEN 

    C47=10; 

    ENDIF;     

    IF C47<0 THEN 

    C47=0; 

    ENDIF; 

 

IF C47>9 AND BO_03_ON==1 THEN 

C48=C48+1; 

ENDIF; 

 

    IF C48>10 THEN 

    C48=10; 

    ENDIF;     

    IF C48<0 THEN 

    C48=0; 

    ENDIF; 

 

IF C48>9 THEN 

C49=C49+1; 

ENDIF; 

 

    IF C49>10 THEN 

    C49=10; 

    ENDIF;     

    IF C49<0 THEN 

    C49=0; 

    ENDIF; 

 

IF C49>9 THEN 

C50=C50+1; 

ENDIF; 

 

    IF C50>10 THEN 

    C50=10; 

    ENDIF;     

    IF C50<0 THEN 

    C50=0; 

    ENDIF; 

 

IF C50>9 THEN 

C51=C51+1; 

ENDIF; 

 

    IF C51>10 THEN 

    C51=10; 

    ENDIF;     

    IF C51<0 THEN 

    C51=0; 

    ENDIF; 

 

IF C51>9 AND BO_09_ON==1 THEN 

C510=C510+1; 

ENDIF; 

 

IF C510>9 THEN 

C52=C52+1; 

ENDIF; 

 

    IF C510>10 THEN 

    C510=10; 

    ENDIF;     

    IF C510<0 THEN 
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    C510=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C52>10 THEN 

    C52=10; 

    ENDIF;     

    IF C52<0 THEN 

    C52=0; 

    ENDIF; 

 

IF C52>9 THEN 

C53=C53+1; 

ENDIF; 

 

    IF C53>10 THEN 

    C53=10; 

    ENDIF;     

    IF C53<0 THEN 

    C53=0; 

    ENDIF; 

 

IF C53>9 THEN 

C54=C54+1; 

ENDIF; 

 

    IF C54>10 THEN 

    C54=10; 

    ENDIF;     

    IF C54<0 THEN 

    C54=0; 

    ENDIF; 

 

IF C54>9 THEN 

C55=C55+1; 

ENDIF; 

 

    IF C55>10 THEN 

    C55=10; 

    ENDIF;     

    IF C55<0 THEN 

    C55=0; 

    ENDIF; 

 

IF C39>9 THEN 

C40=C40+1; 

ENDIF; 

 

    IF C40>10 THEN 

    C40=10; 

    ENDIF;     

    IF C40<0 THEN 

    C40=0; 

    ENDIF; 

 

IF C40>9 THEN 

C41=C41+1; 

ENDIF; 

 

    IF C41>10 THEN 

    C41=10; 

    ENDIF;     

    IF C41<0 THEN 

    C41=0; 

    ENDIF; 

 

IF C41>9 THEN 

C42=C42+1; 

ENDIF; 

 

    IF C42>10 THEN 

    C42=10; 

    ENDIF;     

    IF C42<0 THEN 

    C42=0; 



Supervisió, control i simulació d’un procés químic industrial  

  91 

    ENDIF; 

 

IF C42>9 THEN 

C43=C43+1; 

ENDIF; 

 

    IF C43>10 THEN 

    C43=10; 

    ENDIF;     

    IF C43<0 THEN 

    C43=0; 

    ENDIF; 

 

IF C43>9 THEN 

C44=C44+1; 

ENDIF; 

 

    IF C44>10 THEN 

    C44=10; 

    ENDIF;     

    IF C44<0 THEN 

    C44=0; 

    ENDIF; 

 

IF C44>9 THEN 

C45=C45+1; 

ENDIF; 

 

    IF C45>10 THEN 

    C45=10; 

    ENDIF;     

    IF C45<0 THEN 

    C45=0; 

    ENDIF; 

 

IF (C45>9) OR (C55>9) THEN 

C56=C56+1; 

C75=C75+1; 

C92=C92+1; 

C109=C109+1; 

C126=C126+1; 

ENDIF; 

 

{NAFTA} 

 

    IF C56>10 THEN 

    C56=10; 

    ENDIF;     

    IF C56<0 THEN 

    C56=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C75>10 THEN 

    C75=10; 

    ENDIF;     

    IF C75<0 THEN 

    C75=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C92>10 THEN 

    C92=10; 

    ENDIF;     

    IF C92<0 THEN 

    C92=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C109>10 THEN 

    C109=10; 

    ENDIF;     

    IF C109<0 THEN 

    C109=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C126>10 THEN 
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    C126=10; 

    ENDIF;     

    IF C126<0 THEN 

    C126=0; 

    ENDIF; 

 

IF C56>9 THEN 

C57=C57+1; 

ENDIF; 

 

    IF C57>10 THEN 

    C57=10; 

    ENDIF;     

    IF C57<0 THEN 

    C57=0; 

    ENDIF; 

 

IF C57>9 THEN 

C58=C58+1; 

ENDIF; 

 

    IF C58>10 THEN 

    C58=10; 

    ENDIF;     

    IF C58<0 THEN 

    C58=0; 

    ENDIF; 

 

IF C58>9 THEN 

C59=C59+1; 

ENDIF; 

 

    IF C59>10 THEN 

    C59=10; 

    ENDIF;     

    IF C59<0 THEN 

    C59=0; 

    ENDIF; 

 

IF C59>9 THEN 

C60=C60+1; 

ENDIF; 

 

    IF C60>10 THEN 

    C60=10; 

    ENDIF;     

    IF C60<0 THEN 

    C60=0; 

    ENDIF; 

 

IF C60>9 THEN 

C61=C61+1; 

ENDIF; 

 

    IF C61>10 THEN 

    C61=10; 

    ENDIF;     

    IF C61<0 THEN 

    C61=0; 

    ENDIF; 

 

IF C61>9 THEN  

C62=C62+1; 

ENDIF; 

 

    IF C62>10 THEN 

    C62=10; 

    ENDIF;     

    IF C62<0 THEN 

    C62=0; 

    ENDIF; 

 

IF C62>9 THEN 

C63=C63+1; 
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ENDIF; 

 

    IF C63>10 THEN 

    C63=10; 

    ENDIF;     

    IF C63<0 THEN 

    C63=0; 

    ENDIF; 

 

IF C63>9 THEN 

C64=C64+1; 

ENDIF; 

 

    IF C64>10 THEN 

    C64=10; 

    ENDIF;     

    IF C64<0 THEN 

    C64=0; 

    ENDIF; 

 

IF C64>9 THEN 

C65=C65+1; 

ENDIF; 

 

    IF C65>10 THEN 

    C65=10; 

    ENDIF;     

    IF C65<0 THEN 

    C65=0; 

    ENDIF; 

 

IF C65>9 THEN 

C66=C66+1; 

ENDIF; 

 

    IF C66>10 THEN 

    C66=10; 

    ENDIF;     

    IF C66<0 THEN 

    C66=0; 

    ENDIF; 

 

IF C66>9 AND BO_04_ON==1 THEN 

C67=C67+1; 

ENDIF; 

 

    IF C67>10 THEN 

    C67=10; 

    ENDIF;     

    IF C67<0 THEN 

    C67=0; 

    ENDIF; 

 

IF C67>9 THEN  

C68=C68+1; 

ENDIF; 

 

    IF C68>10 THEN 

    C68=10; 

    ENDIF;     

    IF C68<0 THEN 

    C68=0; 

    ENDIF; 

 

IF C68>9 THEN 

C71=C71+1; 

C69=C69+1; 

ENDIF; 

 

    IF C69>10 THEN 

    C69=10; 

    ENDIF;     

    IF C69<0 THEN 

    C69=0; 
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    ENDIF; 

 

    IF C70>10 THEN 

    C70=10; 

    ENDIF;     

    IF C70<0 THEN 

    C70=0; 

    ENDIF; 

 

IF C71>9 THEN 

C72=C72+1; 

ENDIF; 

 

    IF C72>10 THEN 

    C72=10; 

    ENDIF;     

    IF C72<0 THEN 

    C72=0; 

    ENDIF; 

 

IF C72>9 THEN 

C73=C73+1; 

ENDIF; 

 

    IF C73>10 THEN 

    C73=10; 

    ENDIF;     

    IF C73<0 THEN 

    C73=0; 

    ENDIF; 

 

IF C69>9 AND EV_08_ON==1 THEN 

C70=C70+1; 

ENDIF; 

 

    IF C70>10 THEN 

    C70=10; 

    ENDIF;     

    IF C70<0 THEN 

    C70=0; 

    ENDIF; 

 

IF EV_09_ON==1 AND C73>9 THEN 

C74=C74+1; 

ENDIF; 

 

    IF C74>10 THEN 

    C74=10; 

    ENDIF;     

    IF C74<0 THEN 

    C74=0; 

    ENDIF; 

 

{QUEROSENO} 

 

IF C75>9 THEN 

C76=C76+1; 

ENDIF; 

 

    IF C76>10 THEN 

    C76=10; 

    ENDIF;     

    IF C76<0 THEN 

    C76=0; 

    ENDIF; 

 

IF C76>9 THEN 

C77=C77+1; 

ENDIF; 

 

    IF C77>10 THEN 

    C77=10; 

    ENDIF;     

    IF C77<0 THEN 



Supervisió, control i simulació d’un procés químic industrial  

  95 

    C77=0; 

    ENDIF; 

 

IF C77>9 THEN 

C78=C78+1; 

ENDIF; 

 

    IF C78>10 THEN 

    C78=10; 

    ENDIF;     

    IF C78<0 THEN 

    C78=0; 

    ENDIF; 

 

IF C78>9 THEN 

C79=C79+1; 

ENDIF; 

 

    IF C79>10 THEN 

    C79=10; 

    ENDIF;     

    IF C79<0 THEN 

    C79=0; 

    ENDIF; 

 

IF C79>9 THEN 

C80=C80+1; 

ENDIF; 

 

    IF C80>10 THEN 

    C80=10; 

    ENDIF;     

    IF C80<0 THEN 

    C80=0; 

    ENDIF; 

 

IF C80>9 THEN  

C81=C81+1; 

ENDIF; 

 

    IF C81>10 THEN 

    C81=10; 

    ENDIF;     

    IF C81<0 THEN 

    C81=0; 

    ENDIF; 

 

IF C81>9 THEN 

C82=C82+1; 

ENDIF; 

 

    IF C82>10 THEN 

    C82=10; 

    ENDIF;     

    IF C82<0 THEN 

    C82=0; 

    ENDIF; 

 

IF C82>9 THEN 

C83=C83+1; 

ENDIF; 

 

    IF C83>10 THEN 

    C83=10; 

    ENDIF;     

    IF C83<0 THEN 

    C83=0; 

    ENDIF; 

 

IF C83>9 AND BO_05_ON==1 THEN 

C84=C84+1; 

ENDIF; 

 

    IF C84>10 THEN 
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    C84=10; 

    ENDIF;     

    IF C84<0 THEN 

    C84=0; 

    ENDIF; 

 

IF C84>9 THEN  

C85=C85+1; 

ENDIF; 

 

    IF C85>10 THEN 

    C85=10; 

    ENDIF;     

    IF C85<0 THEN 

    C85=0; 

    ENDIF; 

 

IF C85>9 THEN 

C88=C88+1; 

C86=C86+1; 

ENDIF; 

 

    IF C86>10 THEN 

    C86=10; 

    ENDIF;     

    IF C86<0 THEN 

    C86=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C88>10 THEN 

    C88=10; 

    ENDIF;     

    IF C88<0 THEN 

    C88=0; 

    ENDIF; 

 

IF C88>9 THEN 

C89=C89+1; 

ENDIF; 

 

    IF C89>10 THEN 

    C89=10; 

    ENDIF;     

    IF C89<0 THEN 

    C89=0; 

    ENDIF; 

 

IF C89>9 THEN 

C90=C90+1; 

ENDIF; 

 

    IF C90>10 THEN 

    C90=10; 

    ENDIF;     

    IF C90<0 THEN 

    C90=0; 

    ENDIF; 

 

IF C86>9 AND EV_10_ON==1 THEN 

C87=C87+1; 

ENDIF; 

 

    IF C87>10 THEN 

    C87=10; 

    ENDIF;     

    IF C87<0 THEN 

    C87=0; 

    ENDIF; 

 

IF EV_11_ON==1 AND C90>9 THEN 

C91=C91+1; 

ENDIF; 

 

    IF C91>10 THEN 
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    C91=10; 

    ENDIF;     

    IF C91<0 THEN 

    C91=0; 

    ENDIF; 

 

 

{GASOIL LIVIANO} 

 

IF C92>9 THEN 

C93=C93+1; 

ENDIF; 

 

    IF C93>10 THEN 

    C93=10; 

    ENDIF;     

    IF C93<0 THEN 

    C93=0; 

    ENDIF; 

 

IF C93>9 THEN 

C94=C94+1; 

ENDIF; 

 

    IF C94>10 THEN 

    C94=10; 

    ENDIF;     

    IF C94<0 THEN 

    C94=0; 

    ENDIF; 

 

IF C94>9 THEN 

C95=C95+1; 

ENDIF; 

 

    IF C95>10 THEN 

    C95=10; 

    ENDIF;     

    IF C95<0 THEN 

    C95=0; 

    ENDIF; 

 

IF C95>9 THEN 

C96=C96+1; 

ENDIF; 

 

    IF C96>10 THEN 

    C96=10; 

    ENDIF;     

    IF C96<0 THEN 

    C96=0; 

    ENDIF; 

 

IF C96>9 THEN 

C97=C97+1; 

ENDIF; 

 

    IF C97>10 THEN 

    C97=10; 

    ENDIF;     

    IF C97<0 THEN 

    C97=0; 

    ENDIF; 

 

IF C97>9 THEN  

C98=C98+1; 

ENDIF; 

 

    IF C98>10 THEN 

    C98=10; 

    ENDIF;     

    IF C98<0 THEN 

    C98=0; 

    ENDIF; 
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IF C98>9 THEN 

C99=C99+1; 

ENDIF; 

 

    IF C99>10 THEN 

    C99=10; 

    ENDIF;     

    IF C99<0 THEN 

    C99=0; 

    ENDIF; 

 

IF C99>9 THEN 

C100=C100+1; 

ENDIF; 

 

    IF C100>10 THEN 

    C100=10; 

    ENDIF;     

    IF C100<0 THEN 

    C100=0; 

    ENDIF; 

 

IF C100>9 AND BO_06_ON==1 THEN 

C101=C101+1; 

ENDIF; 

 

    IF C101>10 THEN 

    C101=10; 

    ENDIF;     

    IF C101<0 THEN 

    C101=0; 

    ENDIF; 

 

IF C101>9 THEN  

C102=C102+1; 

ENDIF; 

 

    IF C102>10 THEN 

    C102=10; 

    ENDIF;     

    IF C102<0 THEN 

    C102=0; 

    ENDIF; 

 

IF C102>9 THEN 

C103=C103+1; 

C105=C105+1; 

ENDIF; 

 

    IF C103>10 THEN 

    C103=10; 

    ENDIF;     

    IF C103<0 THEN 

    C103=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C105>10 THEN 

    C105=10; 

    ENDIF;     

    IF C105<0 THEN 

    C105=0; 

    ENDIF; 

 

IF C105>9 THEN 

C106=C106+1; 

ENDIF; 

 

    IF C106>10 THEN 

    C106=10; 

    ENDIF;     

    IF C106<0 THEN 

    C106=0; 

    ENDIF; 
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IF C106>9 THEN 

C107=C107+1; 

ENDIF; 

 

    IF C107>10 THEN 

    C107=10; 

    ENDIF;     

    IF C107<0 THEN 

    C107=0; 

    ENDIF; 

 

IF C103>9 AND EV_12_ON==1 THEN 

C104=C104+1; 

ENDIF; 

 

    IF C104>10 THEN 

    C104=10; 

    ENDIF;     

    IF C104<0 THEN 

    C104=0; 

    ENDIF; 

 

IF EV_11_ON==1 AND C107>9 THEN 

C108=C108+1; 

ENDIF; 

 

    IF C108>10 THEN 

    C108=10; 

    ENDIF;     

    IF C108<0 THEN 

    C108=0; 

    ENDIF; 

 

 

{GASOIL PESADO} 

 

IF C109>9 THEN 

C110=C110+1; 

ENDIF; 

 

    IF C110>10 THEN 

    C110=10; 

    ENDIF;     

    IF C110<0 THEN 

    C110=0; 

    ENDIF; 

 

IF C110>9 THEN 

C111=C111+1; 

ENDIF; 

 

    IF C111>10 THEN 

    C111=10; 

    ENDIF;     

    IF C111<0 THEN 

    C111=0; 

    ENDIF; 

 

IF C111>9 THEN 

C112=C112+1; 

ENDIF; 

 

    IF C112>10 THEN 

    C112=10; 

    ENDIF;     

    IF C112<0 THEN 

    C112=0; 

    ENDIF; 

 

IF C112>9 THEN 

C113=C113+1; 

ENDIF; 
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    IF C113>10 THEN 

    C113=10; 

    ENDIF;     

    IF C113<0 THEN 

    C113=0; 

    ENDIF; 

 

IF C113>9 THEN 

C114=C114+1; 

ENDIF; 

 

    IF C114>10 THEN 

    C114=10; 

    ENDIF;     

    IF C114<0 THEN 

    C114=0; 

    ENDIF; 

 

IF C114>9 THEN  

C115=C115+1; 

ENDIF; 

 

    IF C115>10 THEN 

    C115=10; 

    ENDIF;     

    IF C115<0 THEN 

    C115=0; 

    ENDIF; 

 

IF C115>9 THEN 

C116=C116+1; 

ENDIF; 

 

    IF C116>10 THEN 

    C116=10; 

    ENDIF;     

    IF C116<0 THEN 

    C116=0; 

    ENDIF; 

 

IF C116>9 THEN 

C117=C117+1; 

ENDIF; 

 

    IF C117>10 THEN 

    C117=10; 

    ENDIF;     

    IF C117<0 THEN 

    C117=0; 

    ENDIF; 

 

IF C117>9 AND BO_07_ON==1 THEN 

C118=C118+1; 

ENDIF; 

 

    IF C118>10 THEN 

    C118=10; 

    ENDIF;     

    IF C118<0 THEN 

    C118=0; 

    ENDIF; 

 

IF C118>9 THEN  

C119=C119+1; 

ENDIF; 

 

    IF C119>10 THEN 

    C119=10; 

    ENDIF;     

    IF C119<0 THEN 

    C119=0; 

    ENDIF; 

 

IF C119>9 THEN 
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C120=C120+1; 

C122=C122+1; 

ENDIF; 

 

    IF C120>10 THEN 

    C120=10; 

    ENDIF;     

    IF C120<0 THEN 

    C120=0; 

    ENDIF; 

 

    IF C122>10 THEN 

    C122=10; 

    ENDIF;     

    IF C122<0 THEN 

    C122=0; 

    ENDIF; 

 

IF C122>9 THEN 

C123=C123+1; 

ENDIF; 

 

    IF C123>10 THEN 

    C123=10; 

    ENDIF;     

    IF C123<0 THEN 

    C123=0; 

    ENDIF; 

 

IF C123>9 THEN 

C124=C124+1; 

ENDIF; 

 

    IF C124>10 THEN 

    C124=10; 

    ENDIF;     

    IF C124<0 THEN 

    C124=0; 

    ENDIF; 

 

IF C120>9 AND EV_14_ON==1 THEN 

C121=C121+1; 

ENDIF; 

 

    IF C121>10 THEN 

    C121=10; 

    ENDIF;     

    IF C121<0 THEN 

    C121=0; 

    ENDIF; 

 

IF EV_15_ON==1 AND C124>9 THEN 

C125=C125+1; 

ENDIF; 

 

    IF C125>10 THEN 

    C125=10; 

    ENDIF;     

    IF C125<0 THEN 

    C125=0; 

    ENDIF; 

 

{RESIDUO} 

 

IF C126>9 THEN 

C127=C127+1; 

ENDIF; 

 

    IF C127>10 THEN 

    C127=10; 

    ENDIF;     

    IF C127<0 THEN 

    C127=0; 

    ENDIF; 
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IF C127>9 THEN 

C128=C128+1; 

ENDIF; 

 

    IF C128>10 THEN 

    C128=10; 

    ENDIF;     

    IF C128<0 THEN 

    C128=0; 

    ENDIF; 

 

IF C128>9 AND BO_08_ON==1 THEN 

C129=C129+1; 

ENDIF; 

 

    IF C129>10 THEN 

    C129=10; 

    ENDIF;     

    IF C129<0 THEN 

    C129=0; 

    ENDIF; 

 

IF BORRAR==1 THEN 

 

C1=0; 

C2=0; 

C3=0; 

C4=0; 

C5=0; 

C6=0; 

C7=0; 

C8=0; 

C9=0; 

C10=0; 

C11=0; 

C12=0; 

C13=0; 

C14=0; 

C15=0; 

C16=0; 

C17=0; 

C18=0; 

C19=0; 

C20=0; 

C21=0; 

C22=0; 

C23=0; 

C24=0; 

C25=0; 

C26=0; 

C27=0; 

C28=0; 

C29=0; 

C30=0; 

C31=0; 

C32=0; 

C33=0; 

C34=0; 

C35=0; 

C36=0; 

C37=0; 

C38=0; 

C39=0; 

C40=0; 

C41=0; 

C42=0; 

C43=0; 

C44=0; 

C45=0; 

C46=0; 

C47=0; 

C48=0; 
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C49=0; 

C50=0; 

C51=0; 

C52=0; 

C53=0; 

C54=0; 

C55=0; 

C56=0; 

C57=0; 

C58=0; 

C59=0; 

C60=0; 

C61=0; 

C62=0; 

C63=0; 

C64=0; 

C65=0; 

C66=0; 

C67=0; 

C68=0; 

C69=0; 

C70=0; 

C71=0; 

C72=0; 

C73=0; 

C74=0; 

C75=0; 

C76=0; 

C77=0; 

C78=0; 

C79=0; 

C80=0; 

C81=0; 

C82=0; 

C83=0; 

C84=0; 

C85=0; 

C86=0; 

C87=0; 

C88=0; 

C89=0; 

C90=0; 

C91=0; 

C92=0; 

C93=0; 

C94=0; 

C95=0; 

C96=0; 

C97=0; 

C98=0; 

C99=0; 

C100=0; 

C101=0; 

C102=0; 

C103=0; 

C104=0; 

C105=0; 

C106=0; 

C107=0; 

C108=0; 

C109=0; 

C110=0; 

C111=0; 

C112=0; 

C113=0; 

C114=0; 

C115=0; 

C116=0; 

C117=0; 

C118=0; 

C119=0; 

C120=0; 

C121=0; 

C122=0; 
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C123=0; 

C124=0; 

C125=0; 

C126=0; 

C127=0; 

C128=0; 

C129=0; 

C510=0; 

MD=0; 

 

ENDIF; 
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