
  

 

TREBALL FINAL DE GRAU 

 

AUTOMATITZACIÓ BANC DE PROVES D’ALTA 

PRESSIÓ 

 

 

 

 

ROGER MARTÍNEZ PRAT 

LLUÍS FERRER 

ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA 

UPC ESEIAAT – 2020 



 

TAULA  DE CONTINGUT 
1.INTRODUCCIÓ 8 

2.INTRODUCCIÓ AL PRODUCTE 9 

2.1.Empresa CEJN IBÉRICA 9 

2.2.Mànegues d’alta pressió 10 

2.3.Etiquetes CIS 11 

3.BANC DE PROVES 13 

3.1.Estat de l’art 13 

3.2.Operativa del banc de proves 14 

4.OBJECTIU DEL PROJECTE 16 

5.ESTUDI DEL CIRCUIT INTERN DEL BANC DE PROVES 17 

5.1.Components d’alta pressió del banc de proves 20 

6.CERCA DE COMPONENTS PER A LA AUTOMATITZACIÓ 23 

6.1.Automatització del procés 23 

6.2.Elements de seguretat 26 

6.3. Sensor de pressió 27 

6.4. Mòdul de control 28 

6.5. Font d'alimentació 31 

6.4. Mòdul MOSFET 32 

6.5 Hardware 34 

7.INSTAL·LACIÓ DE COMPONENTS AL BANC 35 

7.1.Quadre elèctric 35 

7.2 Quadre d'electrovalvules 38 

7.3 Circuit intern 39 

7.4 Elements del banc 41 

2 

 



 

7.5 Connexió Pneumàtica 43 

8.ESTUDI TEMPS DE MOSTREIG 45 

9.SOFTWARE 46 

9.1. Pantalla del programa 46 

9.2. Operativa del programa 49 

9.2.1. Mode Manual 49 

9.2.2. Mode Automàtic 50 

9.3. Desenvolupament codi 53 

9.3.1 Definició variables 54 

9.3.2 Inicialització del programa 55 

9.3.3 Estat de repòs 56 

9.3.4 Mode manual 58 

9.3.5 Mode automàtic 60 

9.3.6 Omplerta mànega 61 

9.3.7 Elevar pressió mànega 62 

9.3.8 Generar gràfica 63 

9.3.9 Guardar gràfica 64 

9. CONCLUSIONS 67 

10. POSSIBLES MILLORES 68 

11. BIBLIOGRAFIA 69 

 

 

 

3 

 



 

ÍNDEX DE FIGURES 

Figura 1. Logotip empresa CEJN 9 

Figura 2. Gamma productes CEJN 9 10 

Figura 3. Mànega alta pressió 10 

Figura 4. Aplicació mànegues alta pressió 11 

Figura 5. Etiqueta CIS 11 

Figura 6. Aplicació smartphone CIS 12 

Figura 7. Elements banc de proves 13 

Figura 8. Circuit intern del banc de proves 17 

Figura 9: Diagrama circuit intern adjuntat pel fabricant 18 

Figura 10. Diagrama circuit intern inicial 19 

Figura 11. Vàlvula control alta pressió 20 

Figura 12. Bombes alta pressió 21 

Figura 13. Vàlvula antiretorn 21 

Figura 14. Vàlvula de descompressió 22 

Figura 15. Esquema electrovàlvula 2/2 NT 24 

Figura 16. Vàlvula antiretorn 24 

Figura 17. Esquema electrovàlvula 3/2 NT 24 

Figura 18. Vàlvula pneumàtica de control 25 

4 

 



 

Figura 19. Electrovàlvula 3/2 NT 26 

Figura 20. Esquema electrovàlvula 3/2 NT 26 

Figura 21. Sensor inductiu PNP NC 27 

Figura 22. Esquema sensor inductiu 27 

Figura 23. Sensor d’alta pressió 28 

Figura 24. Mòdul de control 29 

Figura 25. Font d’alimentació 31 

Figura 26. Mòdul MOSFET 32 

Figura 27. Esquema connexió MOSFET 33 

Figura 28. Mini PC 34 

Figura 29. Dibuix quadre elèctric 35 

Figura 30. Esquema quadre elèctric 36 

Figura 31. Imatge quadre elèctric 37 

Figura 32. Imatge multicable 37 

Figura 33. Esquema quadre d’electrovàlvules 38 

Figura 34. Imatge quadre d’electrovàlvules 39 

Figura 35. Mecanitzar punta tub d'alta pressió 40 

Figura 36. Mecanitzar rosca 40 

Figura 37. Esquema components alta pressió 40 

Figura 38. Imatge mecanització tub d'alta pressió 41 

5 

 



 

Figura 39. Panell de control pre-mecanitzat 41 

Figura 40. Panell de control mecanitzat 41 

Figura 41. Esquema connexió elements del banc 42 

Figura 42. Imatge ràcord pneumàtic 43 

Figura 43. Esquema connexió pneumàtica 44 

Figura 44. Esquema inicial 44 

Figura 45. Gràfica davant d’un graó 45 

Figura 46. Pantalla programa 47 

Figura 47. Pantalla programa mode manual 50 

Figura 48. Pantalla programa mode automàtic 51 

Figura 49. Inici de gràfica per pantalla 52 

Figura 50. Guardar gràfica 52 

Figura 51. Missatge aturada 53 

Figura 52. Organigrama del programa 54 

Figura 53. Codi variables programa 55 

Figura 54. Codi inicialització 56 

Figura 55. Organigrama estat de repòs 57 

Figura 56. Codi estat de repòs 58 

Figura 57. Organigrama mode manual 59 

Figura 58. Codi mode manual 60 

6 

 



 

Figura 59. Organigrama mode automàtic 60 

Figura 60. Organigrama omplerta mànega 61 

Figura 61. Codi omplerta mànega 62 

Figura 62. Organigrama elevar pressió 62 

Figura 63. Codi elevar pressió 63 

Figura 64. Codi generar gràfica 64 

Figura 65. Codi guardar gràfica 65 

Figura 66. Codi missatges d’autrada 66 

 

ÍNDEX DE TAULES 

Taula 1. Característiques banc de proves 13 

Taula 2. Elements diagrama circuit intern inicial 18 

Taula 3. Elements diagrama circuit intern inicial 19 

Taula 4. Catàleg SITEC vàlvules pneumàtiques alta pressió NO 25 

Taula 5. Catàleg SITEC sensors alta pressió 27 

Taula 6. Catàleg NI dispositius E/S multi-funció 30 

  

7 

 



 

1.INTRODUCCIÓ 
L'automatització exerceix un paper cada vegada més important en l'economia          

mundial i en l'experiència diària en el sector industrial. L'ús de sistemes de control o               

elements computeritzats redueixen la necessitat de treball humà en la producció de            

béns i serveis. Aquestes tecnologies permeten controlar maquinàries o processos          

industrials en substitució dels operadors humans de forma parcial o total. 

En aquest treball explicaré com he realitzat l’automatització del banc de proves que             

s’usa a l’empresa CEJN en el procés de verificació i qualitat de les mànegues d’alta               

pressió fabricades i com generar gràfiques per poder certificar aquestes proves           

realitzades. 

Aquest projecte es va iniciar durant la realització de pràctiques curriculars a            

l’empresa CEJN IBÉRICA, però la durada de les pràctiques no va ser suficient per              

acabar de realitzar-lo. Actualment el projecte ja està implementat i funcionant i estic             

realitzant pràctiques no curriculars en aquesta empresa per tal d’implementar          

aquesta automatització en altres bancs de l’empresa. 
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2.INTRODUCCIÓ AL PRODUCTE 
2.1.Empresa CEJN IBÉRICA  
CEJN és una empresa multinacional d’origen suec que fabrica components per a            

l’àmbit industrial. Aquesta empresa està especialitzada en acoblaments de connexió          

ràpida per a pneumàtica i hidràulica.  

 

Figura 1. Logotip empresa CEJN  

Després de la Segona Guerra Mundial, l'aire comprimit es va utilitzar cada cop més              

com a font d'energia per a eines i equips pneumàtics. Les filtracions i els              

acoblaments ineficients van ser un problema comú. [2] 

El 1955, Carl Erik Josef Nyberg (C.E.J.N.) va dissenyar i patentar un revolucionari             

acoblament de connexió ràpida que va superar moltes de les mancances de            

dissenys anteriors. Va simplificat dramàticament la manipulació i va proporcionar          

connexions fiables i eficients. [2] 

El disseny d’aquests acoblaments es basa en petites dimensions internes i grans            

dimensions externes. Des que CEJN va inventar aquest primer acoblament patentat           

el 1955, ha anat ampliant les seves línies de productes, des de l’aire comprimit fins               

ara incloure i abastar mitjans com l’aire respirat, l’oli hidràulic i els líquids. [2] 
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Figura 2. Gamma productes CEJN 

CEJN té una gama de productes per a hidràulica d’altíssima pressió. En aquesta 

gama trobem acoblaments capaços d’aguantar pressions de 4000 bar, fabricats 

d’acer endurit. 

Aquests acoblaments s’utilitzen per a poder realitzar les connexions de les 

mànegues d’alta pressió, que és un altre dels productes de la gama d’altíssima 

pressió de l’empresa. 

2.2.Mànegues d’alta pressió 
Les mànegues d’alta pressió CEJN estan fabricades d’un polímer reforçat amb acer            

trenat que permet mantenir la seva flexibilitat a altíssimes pressió de treball. La             

gama d’aquestes mànegues abasta pressions des de 700 a 4000 bar. 

 

Figura 3. Mànega alta pressió 

Aquestes mànegues són utilitzades, per exemple, en la instal·lació de parcs eòlics i             

petrolers, en bombes d’alta pressió, en la maquinària de rescat d'accidents, equips            

de perforació submarina, entre d’altres 
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Figura 4. Aplicació mànegues alta pressió 

Totes les mànegues són fabricades a mida segons les especificacions demanades           

pel client, com ara la llargada, pressió màxima de treball, acoblaments finals,            

protecció de PVC, ignifuga... 

Una vegada l’operari ha fabricat la mànega amb les condicions específiques, ha de             

provar la mànega en un banc de proves, a una pressió 1,6 vegades la pressió de                

treball màxima de la mànega, i així poder descartar les possibles fugues o             

anomalies que pot tenir. 

2.3.Etiquetes CIS 
A totes les mànegues fabricades a CEJN s’adhereix una etiqueta NFC anomenada            

CIS (CEJN Identification System). Aquesta etiqueta serveix per poder ser llegida a            

través d’un smartphone amb la app CEJN. 

 

Figura 5. Etiqueta CIS 

Al llegir una etiqueta la pantalla ens mostra la següent informació sobre la mànega:  
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Figura 6: Aplicació smartphone CIS 

● Estat de la mànega: 

- Si la mànega es troba en perfecte estat, la pantalla es mostrarà de color verd. 

- Si la mànega necessita una revisió, com es realitzar una nova prova de             

pressió, la pantalla es mostrarà de color groc. 

- Si la mànega no està en condicions d'ús, la pantalla es mostrarà de color              

vermell.  

● Data de fabricació 

● Pressió màxima de treball 

Si polsem la pantalla, podem accedir a informació més detallada sobre la mànega             

com: 

● Operari de fabricació 

● Detalls sobre la prova de pressió: Pressió, operari 
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3.BANC DE PROVES 
3.1.Estat de l’art 
El banc de proves és el dispositiu on es realitzen totes les proves de pressió a les                 

mànegues fabricades a CEJN.  

 

Figura 7: Elements banc de proves 

Taula 1. Característiques banc de proves 

 

Model UTB-300 

Pressió sortida 4500 bar 
Caudal 14,5 l/min 

Ràtio d’increment de pressió 1:628 
Fluid hidràulic Aigua 

Capacitat dipòsit 100 l 
Dimensions 2000 x 800 x 1300 mm 

Pes 200 kg 

 
Nota: Extret del document “Manual de instruccions banco de pruebas UTB-300 equipado con bomba              
maximator pilotada por aire comprimido”, 2003, p.3. APS [1] 
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Totes les mànegues fabricades han de realitzar un control de qualitat en el qual es               

sotmeten a 1,6 vegades la pressió màxima de treball de la mànega durant 1 minut. 

Les mànegues són introduïdes a l’interior del banc i es connecten a la sortida del               

circuit hidràulic que les omple d’una mescla d’aigua i oli, i gràcies a dues bombes               

d’alta pressió es permet generar pressions de fins a 4500 bar. 

En el panell de control del banc de proves hi ha un manòmetre, que ens indica la                 

pressió que està suportant la mànega durant la prova. 

També hi trobem la vàlvula de control d’alta pressió que permet obrir i tancar el               

circuit d’alta pressió de forma manual i a través de les vàlvules “ON/OFF” s’activen              

les bombes. 

3.2.Operativa del banc de proves 
La realització del test consta en connectar les mànegues a la sortida de fluid de               

l’interior del banc i omplir-les de fluid amb la bomba d’alt caudal. Un cop omplertes               

s’activa la bomba d’alta pressió per generar la pressió necessària per al test. Un cop               

aconseguida la pressió es desactiven les bombes i durant 1 minut s’observa si la              

pressió es manté o si hi ha fugues a la mànega. Al finalitzar es buida la mànega de                  

fluid. 

Quan l’operari vol realitzar la prova a una mànega ha de seguir rigorosament els              

següents passos, tal i com ens diu el document APS [1]: 

1. Conectar la manguera a la sortida d’alta pressió dins la càmera de prova. 

2. Tancar la porta del banc i assegurar que no s’obre fins el final de la prova. 

3. Tancar la vàlvula de control d’alta pressió. 

4. Girar la vàlvula d’aire “PRE-FILLING” (activa la bomba d’omplerta de          

mànega) fins la posició “ON” i esperar a que la manguera s’ompli de fluid. 

5. Quan la bomba s’aturi, girar la vàlvula d’aire “PRE-FILLING” fins la posició            

“OFF”.  
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6. Observar la lectura del manòmetre de pressió d’aire i regular la pressió d’aire             

fins arribar aproximadament a 1 bar, a través del regulador d’aire situat en el              

panell de control. 

7. Girar la vàlvula d’aire “AIR-INLET” (activa la bomba d’alta pressió) fins la            

posició “ON” i esperar a que el circuit comenci a elevar la pressió. Aquesta              

vàlvula també pot  regular la velocitat de la bomba. 

8. Manipular el regulador de pressió d’aire fins a obtenir la pressió desitjada. La             

pressió de la bomba és directament proporcional a la pressió d’aire d’entrada. 

9. Girar la vàlvula d’aire “AIR-INLET” fins la posició “OFF”. 

10.Esperar durant el temps desitjat la resistència de la manguera. 

11.Descarregar la pressió obrint la vàlvula de control de pressió, i assegurar de             

que el manòmetre d’alta pressió marqui 0 bar. 

12.Obrir la porta del banc i accedir a la manguera. 
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4.OBJECTIU DEL PROJECTE 
Automatització del procés de prova: 

Fins ara el procés de realització d’una prova l’ha de fer l’operari de forma manual, 

girant les vàlvules per activar les bombes i temporitzant el temps de prova 

mitjançant un temporitzador extern. L’objectiu de l’automatització és que al iniciar la 

prova, es realitzi tot el procés de forma automàtica i l’operari pugui realitzar una altre 

tasca durant la prova. 

Incorporació d’un sensor de pressió  

A més de tenir una prova automatitzada també es vol mesurar la pressió de forma               

digital per tal de poder-la tractar a través d’un programa i registrar les dades de les                

proves, ja que actualment es realitzen les proves de control però no hi ha cap               

comprovant verídic que confirmi que s’ha realitzat, solament la paraula de l’operari            

que l’ha realitzat. 

Incorporació elements de seguretat 

Com el banc de proves treballa amb pressions molt elevades de fins a 4500 bar,               

s’han d’incorporar mesures de seguretat que fins ara no existeixen, com per            

exemple un detector que avalua l’estat de la comporta del banc, i un polsador              

d’emergència. D’aquesta manera si no es compleixen les normes de seguretat de la             

prova no es permet elevar la pressió de la mànega. 

Traçabilitat de les proves 

L’objectiu de tota l’automatització del procés i la incorporació del sensor de pressió             

és generar gràfiques de cada prova realitzada a cada mànega i vincular-la amb el              

seu número CIS que incorpora. D’aquesta manera les gràfiques seran incorporades           

a la base de dades del sistema i el client podrà accedir-hi a través de l’aplicació i                 

verificar que la manigua ha superat el control de qualitat. 
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5.ESTUDI DEL CIRCUIT INTERN    
DEL BANC DE PROVES 
Per poder realitzar el projecte d’automatització del banc de proves el primer és             

entendre a la perfecció el funcionament del circuit intern del banc de proves. 

Un cop treta la tapa del banc de proves podem accedir als components que formen               

aquest circuit. 

  

Figura 8: Circuit intern del banc de proves 

El primer que s’observa del circuit són les dues bombes d’alta pressió, que ja es               

predisposen trobar, i un circuit que connecta tots els components entre sí.  

Veient el circuit intern del banc i al no entendre la funcionalitat d’alguns components              

que el formen, s’ha accedit al manual facilitat pel fabricant on s’ha trobat el següent               

diagrama: 
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Figura 9: Diagrama circuit intern adjuntat pel fabricant 

Taula 2. Elements diagrama circuit intern inicial 
 

Nº Descripció Nº Descripció Nº Descripció 

1 Vàlvula control d’alta 
pressió 

6 Connexió sortida d’aire 11 Bomba alta pressió 

2 Vàlvula d’aire “ON/OFF” 7 Connexió entrada d’aire 12 Filtre d’aire 
3 Regulador de pressió 

d’aire 
8 Sortida d’alta pressió 13 Vàlvula antiretorn 

4 Manòmetre d’aire 9 Indicador nivell   
5 Manòmetre d’alta pressió 10 Dipòsit  

 
 

 
Nota: Llista d’elements referenciats a la figura 9. Elaboració pròpia 

Però aquest diagrama no concorda amb el circuit intern real del banc, ja que el               

diagrama adjuntat només té una bomba i el banc en té dues. Això és degut a que el                  

banc ha estat prèviament modificat i s’ha incorporat una nova bomba. 

Aquesta bomba està connectada en paral·lel amb l’altre i és una bomba de baixa              

pressió, per tant aquesta és l’encarregada d’omplir les mànegues amb més rapidesa            

ja que té un caudal major que l’altre bomba. Per tant s’ha hagut de refer el diagrama                 

intern del banc a partir del que observo a l’interior del banc i el diagrama adjuntat pel                 

fabricant i aquest és el resultat obtingut: 
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Figura 10: Diagrama circuit intern inicial 

 
Taula 3. Elements diagrama circuit intern inicial 
 

Nº Descripció Nº Descripció Nº Descripció 

1 Vàlvula control d’alta 
pressió 

6 Connexió sortida d’aire 11 Bomba alta pressió 

2 Vàlvula d’aire “ON/OFF” 7 Connexió entrada d’aire 12 Filtre d’aire 
3 Regulador de pressió 

d’aire 
8 Sortida d’alta pressió 13 Vàlvula antiretorn 

4 Manòmetre d’aire 9 Dipòsit 14 Vàlvula de descompressió 
5 Manòmetre d’alta pressió 10 Bomba baixa pressió 15 Indicador nivell dipòsit 

 
Nota: Llista d’elements referenciats a la figura 10. Elaboració pròpia 
 

En el circuit del banc de proves entra aire comprimit a través de la connexió               

d’entrada i aquest aire alimenta les bombes per fer-les funcionar quan l’operari obri             

la vàlvula de pas d’aire corresponent. Les bombes succionen taladrina del dipòsit i la              

impulsen cap a la sortida d’alta pressió on es connecta la mànega a provar. El               

manòmetre d’alta pressió esta en sèrie amb el circuit d’alta pressió per mostrar la              

pressió que suporta la mànega. Quan es vol descomprimir el circuit d’alta pressió             

l’operari ha d’obrir la vàlvula de control d’alta pressió i la taladrina retorna al dipòsit. 
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5.1.Components d’alta pressió del banc de      
proves 
Aquest circuit té la peculiaritat de que incorpora tan components de pneumàtica com             

components que poden resistir pressions molt elevades. Aquests últims són els que            

es troben a la part hidràulica del circuit.  

Vàlvula de control d’alta pressió   (Element 1 de la figura 10) 

Aquesta vàlvula és l'encarregada de tancar i obrir el circuit d’alta pressió del banc de               

proves de forma manual per l’operari. La seva pressió màxima és de 4000 bar.  

 

Figura 11: Vàlvula control alta pressió 

 

Bombes d’alta pressió   (Elements 10 i 11 de la figura 10) 

Les bombes d’alta pressió que incorpora el banc són d’un o dos pistons pilotades              

per aire. 

La bomba d’un pistó correspon a la bomba de baixa pressió amb relació 1:4 i caudal                

14,5 l/min. Aquesta bomba està alimentada per aire comprimit a 10 bar, per tant pot               

generar pressions de 40 bar. Aquesta pressió serà important a la hora de             

desenvolupar el programa de control.  

20 

 



 

La bomba de doble pistó correspon a la bomba d’alta pressió amb relació 1:628 i               

caudal 0,5 l/min. L’entrada d’aire d’aquesta bomba està regulada per l’operari a            

través del regulador del panell de control. Com el rati és proporcional a la pressió               

d’entrada, amb la pressió màxima d’entrada de 10 bar la bomba pot generar             

pressions de fins a 6280 bar.  

                      

Figura 12: Bombes alta pressió 

 

Vàlvula antiretorn   (Element 13 de la figura 10) 

Aquest component s’encarrega de protegir la bomba de baixa pressió de la pressió             

generada per la bomba d’alta pressió. 

Aquesta vàlvula deixa passar el fluid de la bomba de baixa pressió cap a la mànega                

però no en sentit contrari. En sentit contrari tanca el pas i pot suportar pressions de                

fins a 4000 bar. 

 

Figura 13: Vàlvula antiretorn 
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Vàlvula de descompressió   (Element 14 de la figura 10) 

Si la vàlvula antiretorn falla, la bomba de baixa pressió rebran la pressió generada              

per la bomba d’alta pressió i això no pot succeir. Entre la vàlvula antiretorn i la                

bomba de baixa pressió es connecta la vàlvula de descompressió que, en cas de              

superar una pressió de 50 bar, s’obre per deixar passar el fluid cap al dipòsit i                

d’aquesta manera descomprimir la pressió.  

  

Figura 14: Vàlvula de descompressió 
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6.CERCA DE COMPONENTS PER    
A LA AUTOMATITZACIÓ 
Com ja s’ha explicat en els objectius del projecte, es necessita incorporar elements             

al banc per tal de automatitzar el procés, poder mesurar la pressió digitalment,             

incorporar seguretat i generar gràfiques. 

6.1.Automatització del procés 
Per automatitzar el procés de la prova necessitem actuar sobre les bombes per a              

activar-les de forma automàtica i poder obrir o tancar el circuit d’alta pressió de              

forma automàtica. 

Per realitzar aquest control s’han utilitzat electrovàlvules directes amb retorn per           

molla. Les electrovàlvules poden ser normalment tancades “NC” el que significa que            

quan no hi ha alimentació queda tancat el pas d’aire o normalment obertes “NO” que               

al contrari, queda obert el pas d’aire. 

En funció del número d’estats de la vàlvula i el número de connexions farem servir 2                

tipus de electrovàlvules: 

● 2/2: Aquestes electrovàlvules tenen 2 estats i 2 connexions, entrada i sortida. 

● 3/2: Aquestes electrovàlvules tenen 2 estats i 3 connexions, entrada, sortida i            

escapament. 

El circuit que segueix l’aire en cada un dels estats està dibuixat en l’esquema de les                

electrovàlvules. 

6.1.1.Bombes d’alta pressió 

Les bombes s’activen alimentant-les amb aire comprimit que es controla a través de             

les vàlvules “On/Off” del panell de control. 
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Per poder alimentar les bombes de forma automàtica s’utilitzaran electrovàlvules, ja           

que d’aquesta manera podrem obrir i tancar el pas d’aire en funció de si alimentem o                

no aquestes electrovàlvules. 

Les electrovàlvules més adequades per a aquest procés han de ser 2/2 NT amb              

retorn de molla, ja que en estat de repòs no deixen passar aire i, per tant, les                 

bombes no actuen. Aquestes electrovàlvules han de ser connectades en paral·lel           

amb les vàlvules “On/Off” de cada bomba, d’aquesta manera es pot mantenir la             

funcionalitat de les vàlvules del panell de control. 

 

Figura 15: Esquema electrovàlvula 2/2 NT 

 

Però finalment, per motius d’estoc, s’han usat electrovàlvules 3/2 amb una vàlvula            

antiretorn a la sortida que farà la mateixa funció que les 2/2 anteriorment             

esmentades. 

                                       

                      Figura 16: Vàlvula antiretorn                       Figura 17:  Esquema electrovàlvula 3/2 NT 

6.1.2.Vàlvula pneumàtica de control 

Per poder automatitzar la funció de la vàlvula de control d’alta pressió ubicada al              

panell de control es necessita una vàlvula que es pugui controlar de forma elèctrica              

o pneumàtica, capaç de aguantar pressions de fins a 4000 bar. Per fer-ho s’ha optat               
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per una vàlvula pneumàtica 2/2 NO de la marca SITEC, ja que aquesta pot ser               

controlada de manera pneumàtica i simplement s’ha d’alimentar sempre que es           

vulgui elevar la pressió del circuit. En repòs la vàlvula queda oberta, impedint elevar              

la pressió.  

 

Figura 18: Vàlvula pneumàtica de control  

  

Per escollir la vàlvula adequada, ens hem de fixar en el catàleg de SITEC: 
 

Taula 4. Catàleg SITEC vàlvules pneumàtiques alta pressió NO 

 

Nota: Gamma de vàlvules pneumàtiques d’alta pressió NO, extret de SITEC “Air-operated valves”, p.14.              
[5] 
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Un cop vist les vàlvules del catàleg, hem decidit comprar la vàlvula 710.6313-T             

perquè la forma del cos de la vàlvula s’adapta a les condicions de muntatge i pot                

aguantar 7000 bar, ja que la de 4000 bar no compleix els requisits del banc. 

Per poder obrir i tancar el pas d’aire s’utilitzarà una electrovàlvula 3/2 NT. S’utilitza              

una vàlvula 3/2 perquè un cop activada la vàlvula pneumàtica d’alta pressió, quan es              

vol desactivar l’aire que es troba dins de la vàlvula ha de tenir una via d’escapament. 

 

                                 

                   Figura 19: Electrovàlvula 3/2 NT                     Figura 20:  Esquema electrovàlvula 3/2 NT 

 

6.2.Elements de seguretat 
A la hora de escollir quins elements necessitàvem en el banc de proves vam              

contactar amb la responsable de seguretat de la empresa i ens va dir que el banc                

necessitava un polsador d’emergència i un sensor que detecti que la comporta del             

banc està tancada. 

El polsador que s’ha escollit és un polsador de bolet amb enclavament normalment             

tancat, ja que els elements de seguretat han de garantir que si es talla el cable                

s’activi la senyal d’alarma. 

El sensor escollit es un sensor inductiu PNP NC amb un rang de 4mm. Aquest               

sensor detectarà la comporta quan està tancada i serà alimentat a 5V. 
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             Figura 21: Sensor inductiu PNP NC                    Figura 22:  Esquema sensor inductiu 

 

Els components elèctrics de seguretat enviaran la senyal al mòdul de control i tots              

els components de seguretat són normalment tancats ja que d’aquesta manera si el             

circuit del sensor es tallés, es pot detectar ja que la corrent deixa de fluir. 

6.3. Sensor de pressió 
Per poder digitalitzar la pressió del banc de proves es necessita un sensor capaç              

d’aguantar pressions altíssimes, en aquest cas fins a 4500 bar, i perquè el sensor no               

treballi en el fons d’escala, es vol un sensor capaç d’aguantar un 50% més la               

pressió màxima del banc. Per tant necessitem un sensor que aguanti 6750 bar. 

L’empresa SITEC tenia una gama de sensors que anava des de 100 bar fins a               

15000 bar.  

Taula 5. Catàleg SITEC sensors alta pressió 

 

Nota: Gamma de sensors d’alta pressió, extret de SITEC “Pressure transducers” [6] 
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D’entre els sensors del catàleg, necessitem un sensor que compleixi el nostre            

requeriment, que és el de poder medir pressions de fins a 4500 bar. Per tant el                

sensor a escollir sería el de 5000 bar, però per tal de no treballar en el fons d’escala                  

del sensor, s’ha decidit escollir el sensor de 7000 bar. La senyal d’aquest sensors és               

una sortida de 4-20 mA en la versió estàndard, però el fabricant ofereix una versió el                

qual la senyal de sortida és de 0-10V i ens facilitarà la comunicació amb el mòdul de                 

control.  

Aquest sensor s’ha d’alimentar amb tensió contínua 24Vcc i té una sensibilitat de             

0.7bar/mV. 

 

Figura 23: Sensor d’alta pressió 

6.4. Mòdul de control 
Per a poder controlar tots els elements incorporats al banc de proves necessitem un              

mòdul de control de senyals. Aquesta funció es pot fer amb un PLC, amb una               

targeta d’adquisició de dades, amb un mòdul d’entrades i sortides, sistema de            

control seqüencial... 
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Figura 24: Mòdul de control  

  

En aquest projecte s’ha optat per utilitzar un mòdul d’entrades i sortides de connexió              

USB, ja que el número de components a controlar és reduït i el període de mostreig                

no és molt elevat (calculat en l’apartat 8) 

A la hora d’escollir el mòdul s’ha estat condicionat en la marca National Instruments              

ja que utilitzarem el programa Labview per a realitzar el software de control.             

Primerament ens hem de fixar en el número d’elements que es volen controlar i el               

tipus de senyal. 

En aquest cas necessitem un mòdul que permeti controlar el següent número de             

senyals: 

● 4 Entrades digitals:  

- Polsador Start 

- Polsador emergència 

- Sensor inductiu comporta 

- Selector mode 

● 3 Sortides Digitals:  

- Electrovàlvula bomba baixa pressió 

- Electrovàlvula bomba alta pressió 

- Electrovàlvula vàlvula pneumàtica alta pressió 
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● 1 Entrada Analògiques diferencial: 

- Sensor de pressió 

Per tant necessitem un mòdul que tingui com a mínim les següents característiques: 

- 7 entrades/sortides digitals 

- 1 entrada analògica diferencial 

- Període de mostreig de aproximadament 0,25s (Calculat a l’apartat 8). 

Taula 6. Catàleg NI dispositius E/S multi-funció 

 

Nota: Gamma de mòduls de control, extret de NI “Dispositivo de E/S Multifunción” [4] 
 

Entre les opcions que ens ofereix National Instruments, la USB-6000 queda           

descartada, ja que no té entrada analògica diferencial per el sensor de pressió. 

Entre les opcions USB-6001, USB-6002 i USB-6003 que tenen el mateix número de             

canals d’entrada analògics i digitals, es diferencien en la velocitat de mostreig i la              

resolució. 

La velocitat de mostreig del mòdul USB-6001 de la senyal analògica és de 20Ks/s,              

equivalent a un període T=50µs, que en cas del nostre projecte en el qual llegirem la                

pressió amb un període T=0,25s és més que suficient. 
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6.5. Font d'alimentació 
Per a poder alimentar el sensor de pressió i els relés de les electrovàlvules es               

necessita una font d’alimentació. 

Aquests elements necessiten una tensió contínua de 24Vcc, per tant hem d’escollir            

una font d’alimentació que proporcioni aquesta tensió i s’ha de tenir en compte el              

consum dels components per determinar la potència de la font d’alimentació. 

Per tant hem de calcular el consum que tindran els 3 relés de les electrovàlvules i el                 

sensor de pressió. 

El consum de cada bobina de l’electrovàlvula és de 5W, per tant la font d’alimentació               

ha de proporcionar una potència de, com a mínim, 15W. 

La font d’alimentació que s’adapta millor a aquestes condicions és la NI-14 de             

National Instruments. Aquest font d’alimentació és la més petita de la gamma i pot              

generar 3,3A a 24 Vcc. 

 

Figura 25: Font d’alimentació 

S’ha escollit aquesta font d’alimentació ja que ens ofereix una potència de 80W, ja              

que si s’hagués de incorporar nous components al banc no s’haurà de canviar i de la                

gamma de National Instruments és la més petita. 
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6.4. Mòdul MOSFET 
Un dels problemes que s’ha trobat a la hora d’activar les electrovàlvules, que             

necessiten alimentació a 24Vcc, a través del mòdul de control és que aquest treballa              

amb senyals de 5Vcc. 

Per tant s’ha de buscar una solució la qual permeti controlar com un interruptor el               

circuït de 24Vcc a través d’una senyal de 5Vcc. Aquest procés es pot fer mitjançant               

un transistor NPN o un MOSFET.  

S’ha optat per a utilitzar el mòdul MOSFET per a la commutació d’aquest circuit ja               

aquest MOSFET permet alimentar càrregues de fins a 24 Vcc i 1A. [3] 

  

Figura 26: Mòdul MOSFET 

 

Si cada electrovàlvula té un consum de 5W a 24V, passarà un corrent de 0,2A a                

través del MOSFET el qual pot aguantar perfectament. 

P = V·I ;  I = P/V ;  I = 5/24 =0.2A 
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Aquest mòdul MOSFET és un circuit integrat el qual ja conté els terminals els quals 

hem de connectar amb la electrovàlvula, la font d’alimentació i la senyal del mòdul 

de control. 

En el circuit hi trobem un mosfet IRF520 el qual té connectada a la base la senyal 

del mòdul de control a través d’un circuit de resistències d’1k, a la sortida la massa i 

en el drenador i trobem connectada la carga i la font d’alimentació. 

Aquesta connexió servirà per entendre el esquema de connexió de la figura 30. 

 

Figura 27: Esquema connexió MOSFET 
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6.5 Hardware 
Per tal de poder controlar tot el sistema d’automatització es necessita connectar el             

mòdul de control a un ordinador i que aquest contingui el programa a executar. 

Mirant el mercat ens hem fixat que tenim diferents opcions, una d’elles és             

mecanitzar un suport amb una pantalla tàctil la qual mostrarà la pantalla            

desenvolupada en el programa Labview i poder interactuar amb aquesta, i l'altra és             

la de incorporar una pantalla d’ordinador i actuar-hi a través de perifèrics. 

Com que més endavant s’explicarà que avanç de les proves l’operari ha d’introduir             

valors i a l’hora de guardar també, s’ha decidit que l’opció de incorporar un teclat i                

un ratolí és la més còmode per a l’operari. 

La torre de l’ordinador serà de proporcions reduïdes i estarà subjecte darrere de la              

pantalla per ocupar el menor espai possible.  

Per a escollir l’ordinador, s’ha demanat consell al informàtic de l’empresa i aquest             

ens ha recomanat un mini PC per les seves dimensions al qual s’ha de instal·lar un                

mòdul wifi per tal de poder desar les gràfiques generades en la base de dades de                

l’empresa. 

 

 

Figura 28: Mini PC 
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7.INSTAL·LACIÓ DE 
COMPONENTS AL BANC 
La instal·lació dels components al banc s’ha realitzat en diverses zones diferents. En             

aquest apartat s’explica detalladament com s’ha realitzat el muntatge de cada bloc. 

7.1.Quadre elèctric 
Per a poder interconnectar tots els elements elèctrics al mòdul de control s’ha creat              

un quadre elèctric en el qual s’hi ha instal·lat els següents components: font             

d’alimentació, mòdul de control i MOSFET. 

També s’ha afegit un interruptor general per poder tallar la corrent d’entrada i unes              

canaletes per a poder tenir una connexió de cables més netes. Totes les connexions              

es faran a través de bornes per garantir una bona connexió. 

 

Figura 29: Dibuix quadre elèctric 

35 

 



 

Un cop ubicats els components dins el quadre, s’ha de realitzar la connexió interna              

del quadre amb la finalitat de tenir 2 busos de sortida els qual correspondran un a                

les entrades i l’altre a les sortides del mòdul de control. 

 

Figura 30: Esquema quadre elèctric 

La font d’alimentació alimenta el sensor de pressió i als 3 MOSFET, i és alimentada               

a 230V a través del interruptor general. 

El mòdul de control alimenta a través de la seva sortida de 5V als interruptors, els                

sensor inductiu i als MOSFET. Igualment es connectada la senyal de referència de             

5V als MOSFET i al sensor inductiu. 
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Cada un dels ports de les senyals de sortida del mòdul de control es connectat amb                

el component a controlar adient, com són els MOSFET, els interruptors i el sensor              

inductiu. 

La senyal analògica és connectada al sensor de pressió, amb la seva senyal de              

referència. 

Els components que treballen a tensió 24Vcc tenen una connexió a terra, com són              

les electrovàlvules i el sensor de pressió. 

Un cop realitzat la connexió de tots els elements aquests queden connectats a la              

regatera de bornes de 22 elements. 

Aquests bornes seran agrupats en 2 tipus, les senyals de sortida i les de entrada, i                

seran transportats a través de multicable amb connexió ràpida de tipus “harting” a             

un altre quadre. 

       

               Figura 31: Imatge quadre elèctric                                     Figura 32: Imatge multicable 
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7.2 Quadre d'electrovalvules 
El quadre d’ electrovàlvules és el que, com indica, conté les electrovàlvules del             

sistema. Aquest quadre és alimentat a través del grup de senyals de sortida del              

quadre elèctric. 

Quan el multicable arriba al quadre de electrovàlvules, aquest es torna a separar a              

través d’una regatera de bornes. Tot seguit, les bobines de les electrovàlvules es             

connecten als bornes amb els terminals positiu, negatiu i terra (verd). 

 

Figura 33: Esquema quadre d’electrovàlvules 
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Com aquest quadre treballa amb electrovàlvules pneumàtiques, s’han realitzat         

orificis a la tapa per a poder evacuar la pressió d’aire, ja que sinó la tapa podria                 

trencar-se degut al retorn de l’aire de la vàlvula pneumàtica d’alta pressió. 

 

 

Figura 34: Imatge quadre d’electrovàlvules 

7.3 Circuit intern 
El circuit intern d’alta pressió ha de ser modificat per poder incorporar els 2 nous               

elements d’alta pressió: el sensor i la vàlvula pneumàtica. 

Per fer-ho s’han utilitzat els utensilis per a mecanitzar els tubs d’alta pressió a mida i                

les ramificacions i d’aquesta manera s’han incorporat els components en paral·lel. 
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              Figura 35: Mecanitzar punta tub d'alta pressió                Figura 36: Mecanitzar rosca  

El circuit que s’ha de mecanitzar amb el tub d’alta pressió és el ressaltat en color en                 

el següent esquema: 

 

Figura 37: Esquema components alta pressió 
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El tub mecanitzat ha de encaixar a la perfecció amb els elements, ja que sinó hi                

hauran fugues. El resultat de la mecanització del sensor de pressió és la següent.  

 

Figura 38: Imatge mecanització tub d'alta pressió 

7.4 Elements del banc 
El panell de control del banc de proves ha de ser modificat per tal de incorporar els                 

nous botons. 

El primer que s’ha de fer es mecanitzar el panell amb fresadores per poder              

incorporar el polsador Start, el selector de mode i el polsador d’emergència. 

             

 Figura 39: Panell de control pre-mecanitzat               Figura 40: Panell de control mecanitzat 
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Aquests botons i els elements incorporats al banc, com el sensor de pressió i el               

sensor inductiu també s’han de connectar al quadre elèctric i aquesta connexió es             

farà a través del multicable de entrades. Aquest multicable que arriba des del             

quadre elèctric es separa a través d’un nou quadre amb regatera de bornes ubicat a               

l’interior del banc de proves i es fa la connexió de tots els elements, tal i com es                  

mostra en el esquema següent: 

 

Figura 41: Esquema connexió elements del banc 
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7.5 Connexió Pneumàtica 
Un cop incorporats tots els elements al banc de proves i connectat elèctricament,             

s’ha de realitzar el circuit pneumàtic. 

L’objectiu de la connexió és alimentar les 3 electrovàlvules amb el mateix aire             

d’entrada del banc de proves i connectar la sortida al component corresponent que             

es vol controlar.  

Com les electrovàlvules estan ubicades al quadre d’electrovàlvules, s’han utilitzat          

passamurs per tal de que el tub connecti els elements de dins del banc amb els del                 

quadre. També s’han tingut amb compte els caudals necessaris en cada canal i             

s’han ajustat els diàmetres del tub des de 8 a 14mm.  

Per a les connexions de les ramificacions en paral·lel tubs pneumàtics s’han utilitzat             

ràcords instantànis assegurant que no hi hagin fugues al alimentar el circuit amb             

l’aire. 

 

 

Figura 42: Imatge ràcord pneumàtic 
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Figura 43: Esquema connexió pneumàtica 

Per tal de veure les modificacions realitzades en el circuit intern del banc, podem              

comparar la figura 40 amb la figura 41. 

 

Figura 44: Esquema inicial 
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8.ESTUDI TEMPS DE MOSTREIG 
A la hora de programar haurem de determinar el període de mostreig que volem que               

tingui la entrada analògica del sensor de pressió. 

Per fer-ho necessitem realitzar un estudi dinàmic del sistema davant d’un graó. De             

forma experimental hem mesurat el temps que tarda el banc de proves en omplir el               

una mànega standard de 10m a una pressió de 1500 bar. 

 

Figura 45: Gràfica davant d’un graó 

D’aquesta gràfica prendrem el valor de la constant de temps TAU, que correspon al              

temps que tarda el sistema a arribar al 63,2% (978 bar) del valor final de la gràfica. 

TAU = 3 segons 

Aquest valor determinarà el període de mostreig mínim a través de la següent             

fórmula i serà utilitzat per la captura de dades del sensor de pressió en el programa. 

Període de mostreig < TAU / 10 Període de mostreig < 0.3s 

Un cop calculat el príode de mostreig del sistema, podem determinar el que serà 

utilitzat en el programa, que en aquest cas serà de 0,25s. 
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9.SOFTWARE 
Per a controlar tot el conjunt de hardware incorporat al banc de pressió, com són les                

electrovàlvules connectades a les bombes i la vàlvula d’alta pressió, els polsadors i             

els sensors, s’ha desenvolupat un programa en Labview. 

LabVIEW és una plataforma i entorn de desenvolupament per dissenyar sistemes de            

control amb un llenguatge de programació visual pensat per a sistemes de            

hardware, en aquest cas a través del mòdul de control connectat via USB. 

L’objectiu del programa desenvolupat és permetre crear gràfiques pressió-temps de          

les proves realitzades a cada mànega i realitzar el control automatitzat dels            

components incorporats. 

Per fer-ho l’operari ha d’introduir 3 paràmetres com són la pressió màxima de treball              

de la mànega, el número de mànegues a provar (del mateix tipus) i el temps de la                 

prova i polsar el botó de start. 

Com que cada mànega incorpora una etiqueta CIS amb el seu número de sèrie, les               

gràfiques es s’han de guardar amb el nom del mateix número de sèrie que l’etiqueta               

CIS. D’aquesta manera es tindrà una base de dades amb totes les gràfiques             

realitzades i es podrà trobar fàcilment.  

A més, com no es vol perdre la funcionalitat del banc per a realitzar proves on                

l’operari controli les bombes, s’ha afegit un mode que permet treballar de forma             

manual. 

9.1. Pantalla del programa 
Quan l’operari obre l’aplicació CEJN, que és un executable del programa prèviament            

desenvolupat en Labview, apareix el següent panell virtual, que conté els següents            

elements: 
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Figura 46: Pantalla programa 

Camps d’introducció de paràmetres de la prova: en aquest camps hem           

d'introduir la informació sobre la prova que es vol realitzar.  

● Pressió de la mànega [bar]: És la màxima de treball de la mànega. Aquest              

camp té el valor 0 per defecte, però sempre s’ha d’introduir el valor a la hora                

de realitzar una prova. 

 

● Numero de mànegues: En aquest camp s’introdueix el número de mànegues           

en sèrie a les que es realitza una mateixa prova, per tal de poder guardar               

tantes gràfiques com mànegues hi ha. El valor per defecte d’aquest camp és             

1 ja que sempre hi haurà a provar 1 o més mànegues. 

 

● Temps de la prova [min]: En aquest camp s’ha d’introduir el temps que ha              

d'estar la mànega aguantant 1,6 vegades la pressió de treball de la mànega             

(Pressió de la prova). El valor per defecte d’aquest camp és d’un minut ja que               

és la durada d’una prova estàndard. 
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● Pressió de la prova [bar]: Aquest camp ens indica la pressió a la qual serà               

realitzada la prova. Aquest valor no es pot modificar directament, ja que el             

programa mostrarà el valor d’1,6 vegades la pressió de la mànega.  

 

Manòmetre digital: Aquest element de la pantalla ens indica quina és la pressió del              

circuit d’alta pressió del banc de forma digital com si es tractés del manòmetre              

analògic del panell de control. El seu rang és de 0 a 5000 bar. 

Camps d’indicació d’estat: Aquests indicadors consten d’un indicador que indica          

el seu estat: 

● Emergència: Aquest indicador està associat al polsador d’emergència del         

panell de control i s’encén en el cas de que estigui polsat. 

 

● Comporta: Aquest indicador està associat al sensor inductiu ubicat a la           

comporta del banc de proves i s’encén si la comporta està oberta. 

 

● Vàlvula alta pressió: Aquest indicador mostra l’estat en que es troba la vàlvula             

pneumàtica d’alta pressió del banc de proves. L’indicador s’encén si la           

vàlvula es troba tancada. 

 

● Bomba baixa pressió / bomba alta pressió: Aquests indicadors mostren l’estat           

en que es troben les dues bombes del banc de proves. L’indicador s’encén si              

la bomba està activada. 

 

● Automàtic / Manual: Aquests indicadors estan associats al selector de mode           

del panell de control del banc de proves. S’encén el led del mode en que es                

troba el selector. 

 

● Realitzant prova: Aquest indicador s’encén mentre s’està realitzant una prova. 
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● Gràfica: Aquesta gràfica dibuixa durant la realització d’una prova la relació           

pressió-temps. L’ eix X (temps) està definit per la variable “temps de prova”             

dels paràmetres introduïts. L’eix Y és fix i té un rang de 0-5000 bar, en               

concordança amb el “manòmetre virtual”. En el requadre superior dret “Nº de            

mànega” hi quedarà gravat el nº de CIS associat a la mànega. 

9.2. Operativa del programa 
Un cop s’obre el programa i apareix el panell virtual definit a l’apartat 7.1, el banc                

està llest per ser usat, però depenent de l’estat del selector de mode ubicat al panell                

de control, el programa  seguirà 2 tipus de funcionament diferents: 

9.2.1. Mode Manual 

Si el selector del panell de control es troba en la posició “Manual” la funció del                

programa és permetre a l’operari realitzar proves sense generar gràfiques i tenir            

control de les bombes a partir de les vàlvules del panell de control. 

Per fer-ho, el programa actua sobre l’estat de la vàlvula pneumàtica d’alta pressió             

depenent de l’estat del polsador d’emergència i l’estat de la comporta. 

Si el polsador d’emergència no està premut i la comporta es troba tancada el 

programa activarà la vàlvula pneumàtica d’alta pressió permeten elevar la pressió 

del circuit, però les bombes hauran de ser activades a través del panell de control 

per l’operari.  
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Figura 47: Pantalla programa mode manual 

En aquest mode el panell virtual es simplifica per mostrar només els elements             

funcionals. 

9.2.2. Mode Automàtic 

Si el selector del panell de control es troba en la posició “Automàtic” la funció del                

programa és realitzar la prova de forma automatitzada i generar una gràfica al final              

de la prova. 

Pas 1.Paràmetres de la prova: L’operari ha d’introduir els paràmetres de la            

mànega i de la prova que vol realitzar i prémer el botó start (del panell virtual o del                  

panell de control). 
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Figura 48: Pantalla programa mode automàtic 

Un cop iniciada la prova, el programa avalua contínuament l’estat del polsador            

d’emergència i el sensor inductiu de la comporta, ja que si la comporta s’obre o es                

polsat el botó d’emergència, el programa retorna al punt d’inici amb els valors             

inicials de l’estat de les electrovàlvules. 

Pas 2. Activar electrovàlvules: Les electrovàlvules s’activen, deixant passar aire          

cap a la vàlvula d’alta pressió que tanca el circuit d’alta pressió i activant les 2                

bombes que començaran a bombejar líquid a la mànega. Quan la pressió detectada             

pel sensor de pressió és de 100 bar, la bomba de baixa pressió es desactiva, ja que                 

la mànega està plena de fluid. 

Pas 3. Regular pressió aire: Un cop plena la mànega, a través del regulador d’aire               

de la bomba d’alta pressió, poc a poc anem elevant la pressió fins que s’iguala amb                

la pressió de prova que s’ha introduït. Un cop arribat a la pressió, la bomba d’alta                

pressió s’atura, ja que no s’ha de generar més pressió. 

Pas 4. Generar gràfica: A partir d’aquest moment es comença a traçar la gràfica              

pressió-temps per pantalla durant el temps que dura la prova. D’aquesta manera es             

pot veure en temps real si la pressió a la mànega no disminueix i es manté constant. 
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Figura 49 : Inici de gràfica per pantalla 

Pas 5: Guardar la gràfica: Al finalitzar la prova, la vàlvula pneumàtica d’alta pressió              

s'obre i el circuit baixa de pressió. S'obre una finestra per a guardar la gràfica, la                

qual es guardarà amb el mateix número CIS. 

 

Figura 50 : Guardar gràfica 

Cancel·lació de la prova 

Si durant la realització de la prova la comporta del banc s'obre, el polsador              

d’emergència és premut, o la pressió decreix un 5% de la pressió de prova, la               
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vàlvula pneumàtica d’alta pressió s’obrirà de forma instantània i la pressió           

decreixerà.  

Un missatge a la pantalla informarà si s’ha produït una cancel·lació de la prova amb               

el problema esmentat per a que l’operari ho pugui saber.  

 

Figura 51: Missatge aturada 

9.3. Desenvolupament codi 
El programa desenvolupat en Labview s’ha basat en seguir una estructura de tipus             

“flat sequence”. Aquesta estructura permet realitzar tasques en cadena i seguir pas            

a pas les funcions que ha de realitzar la prova en funció de les condicions que es                 

van imposant per seguir el camí que l’operari vol utilitzar. 

Per entendre el que fa el programa cal fixar-se en aquest diagrama de flux que               

explica les seqüències de forma resumida que realitza el programa de forma cíclica. 
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Figura 52: Organigrama del programa 

A continuació s’explicaran algunes parts importants a la hora de desenvolupar el            

programa. 

9.3.1 Definició variables 

El primer pas per poder realitzar el programa és definir les variables que seran              

utilitzades. He decidit crear totes les variables al principi del programa ja que durant              

el programa podré accedir a totes les variables creades a través de l’opció variables              

local, que serveix per accedir de manera indirecta a través d’una etiqueta a la              

variable creada. 

Les variables les he distribuït en: 

Variables d’entrada: Són les variables d’entrada connectades al mòdul d’entrades i           

sortides. 

Variables de sortida: Són les variables de sortida connectades al mòdul d’entrades            

i sortides. 

Variables del panell: Poden ser les variables que introduïm al programa per a             

indicar paràmetres, polsadors virtuals, indicadors...  

Variables auxiliars: Són utilitzades en funció d’altres variables per a poder controlar            

el programa amb més facilitat.  
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Figura 53: Codi variables programa 

9.3.2 Inicialització del programa 

Totes les variables definides formaran part dels camps que es mostren en la             

pantalla del programa. Quan les variables es creen, prenen un valor per defecte,             

normalment 0, però aquests valors poden ser modificats. 

Com les proves solen tenir una durada estàndard d’1 minut en el camp del “Temps               

de Prova” se l’hi ha donat per defecte aquest valor d’1 i gràcies a la funció ‘Default                 

Val. Reinit All’ cada cop que executem el programa tindrà aquest valor. 

La gràfica durant les proves traça la línia pressió-temps i al finalitzar i guardar-la              

necessitem reinicialitzar aquesta gràfica del panell. Per fer-ho utilitzem un array           

constant amb valor 0 que elimina aquesta línia traçada i ens deixarà la gràfica llesta               

per realitzar la pròxima prova. 

Com més endavant comentarem alguns dels camps de la pantalla deixen de ser             

funcionals al entrar en mode Manual. Per indicar a l’usuari que aquests camps no              

son funcionals en aquell moment utilitzarem les propietats de activació/desactivació          

del camp, i com a l’iniciar el programa es volen utilitzar, s’inicialitzen tots a través de                

la propietat de l’objecte en qüestió d’habilitació en estat actiu. 

En aquesta tasca d’inicialització també es creen els primers canals del mòdul de             

control per a donar els valors d’estat de les electrovàlvules a falç a través del port                

corresponent perquè quedin desactivades. Al acabar de realitzar totes aquestes          

tasques el programa saltarà a la següent fase. 
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Figura 54: Codi inicialització 

9.3.3 Estat de repòs 

La fase de repòs està pensada per ser l’etapa en la qual el programa es manté                

mentre no es realitza cap prova. Aquesta etapa és necessària ja que és en la que                

l’operari pot modificar les condicions de la prova que voldrà realitzar. 

Per poder mantenir-nos en aquesta etapa fins que l’operari indiqui que vol iniciar             

una prova o treballar en mode manual, s’ha utilitzat la funció de bucle (while).              

Aquesta funció incorpora un connector anomenat “condició de sortida” la qual s’ha  
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connectat a un circuit de funcions lògiques format per les senyals d’entrada del             

mòdul de control. 

Aquestes senyals han estat creades fora del bucle, ja que d’aquesta manera cada             

canal es crea una sola vegada i un cop dins el bucle és avaluat de forma cíclica, fins                  

que es dona la condició de sortida. La senyal del selector de mode és guardada en                

les variables “Manual” i “Automàtic” per en etapes següents poder tractar-les. 

També trobem els camps que l’operari modifica a la hora iniciar una prova com son               

la pressió de la mànega i el temps de la prova. Aquestes variables són tractades per                

a poder mostrar al mateix temps la pressió a la qual es realitzarà el test (1,6                

vegades la pressió de la mànega) i modifica el eix de temps de la gràfica per a que                  

s’ajusti a l’introduit. 

 

 

Figura 55: Organigrama estat de repòs 
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Figura 56: Codi estat de repòs 

9.3.4 Mode manual 

Si en l’etapa de repòs el selector de mode es troba en mode manual, sortirem del                

bucle i entrarem a l’etapa de mode manual. En aquesta etapa el primer que fa el                

programa es desactivar alguns dels caps del panell del control, indicant d’aquesta            

manera a l’operari que estan inutilitzables (veure a la figura 43). A continuació es              

creen de nou els canals de les senyals que utilitzarem en aquest mode: Selector de               

mode, vàlvula pneumàtica d’alta pressió, polsador d’emergència i sensor de          

comporta. 
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Figura 57: Organigrama mode manual 

 

D’aquesta manera al entrar al bucle d’aquesta etapa manual podrem assegurar a            

través del circuit lògic que la vàlvula pneumàtica d’alta pressió permet elevar la             

pressió quan les condicions de seguretat es compleixin (polsador d’emergència no           

premut i comporta tancada).  

També es crea a través del DAQ Assistant el canal de la variable del sensor de                

pressió i gràcies a aquest element podem definir el període de mostreig d’aquesta             

senyal. La condició de sortida d’aquest bucle serà el canvi de mode a mode              

automàtic. 
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Figura 58: Codi mode manual 

9.3.5 Mode automàtic 

Si en l’etapa de repòs el selector de mode es troba en mode automàtic, sortirem del                

bucle i entrarem a l’etapa de mode automàtic. En aquesta etapa és on es realitza la                

automatització del procés de la prova a través de les tasques en cadena (flat              

sequence). 

 

 

Figura 59: Organigrama mode automàtic 
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En aquest mode s’ha volgut programar els passos que havia de seguir l’operari al              

realitzar una prova de forma manual perquè es realitzin de forma automàtica,            

prèviament introduïts els valors de la prova al programa. 

9.3.6 Omplerta mànega 

En primer lloc el que s’ha de realitzar és la omplerta de les mànegues. Per fer-ho el                 

programa activarà les sortides corresponents a les bombes del banc i també            

activarà la sortida corresponent a la vàlvula pneumàtica d’alta pressió. 

Un cop activades aquestes senyals en la primera etapa del flat sequence, el             

programa entrarà en la següent etapa, la qual té la funció de mostrar per pantalla la                

pressió actual del circuit i comparar-la amb un valor constant de 100, que correspon              

a una pressió de 100 bar. Aquest procés es realitza en un bucle fins que el valor del                  

sensor sigui de 100 bar que ens indicarà que la mànega ja està omplerta i en aquest                 

moment es pot desactivar la bomba de baixa pressió ja que ja ha fet la seva funció i                  

es pot seguir amb el procés de la prova. 

Prèviament a l’entrada del bucle són creats els canals de les 2 senyals de seguretat               

per garantir que si aquestes condicions no es compleixen, es realitzi un avortament             

de la prova de forma instantània. 

 

Figura 60: Organigrama omplerta mànega 

61 

 



 

Figura 61: Codi omplerta mànega 

9.3.7 Elevar pressió mànega 

Un cop omplerta la mànega, seguint el procés de prova de les mànegues, toca              

elevar la pressió fins a la pressió de la prova corresponent. 

Com la bomba d’alta pressió es troba activada des del principi de la prova, aquesta               

seguirà bombejant i elevant la pressió del circuit, proporcionalment a l’estat del            

regulador de pressió del panell que l’operari està controlant. 

 

Figura 62: Organigrama elevar pressió 
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Figura 63: Codi elevar pressió 

Quan la pressió del circuit supera la pressió de prova, significarà que la mànega              

està llesta per començar a realitzar el test de pressió i, per tant, és el moment de                 

sortir del bucle i desactivar la senyal corresponent a la bomba d’alta pressió. 

També inicialitzarem un array en el que guardarem les dades de pressió en la              

següent etapa i una variable de temps que pròximament utilitzarem. 

9.3.8 Generar gràfica 

Seguint amb el procés de la prova en mode automàtic ens trobem en el punt en el                 

que la mànega té la pressió desitjada per a la realització del test. 

En aquest moment entrem en l’etapa de la generació de la gràfica pressió-temps             

durant el temps introduït per l’operari. Per fer-ho fem entrar el programa en un bucle               

en el qual hi trobem les senyals de seguretat amb els canals prèviament creats i la                

senyal del sensor de pressió. 

La senyal del sensor de pressió és utilitzada per a mostrar per pantalla la pressió               

actual del circuit i també és tractada per mostrar en temps real en la gràfica i crear                 

un array el qual acumularà aquests valors de pressió juntament amb el temps             
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generat pel bucle. Aquest procés es repeteix fins que es compleix el temps de la               

prova introduït per l’operari, que activarà la condició de sortida. 

En tot moment a través d’un circuit lògic es valora l’estat de les senyals de seguretat                

per aturar la prova de forma instantània. 

Aquesta etapa inclou una nova condició d’aturada basada en que la pressió de la              

prova no pot disminuir més d’un 5% de la pressió del test, ja que significaria que la                 

mànega té fugues i esdevindria en una cancel·lació instantània de la prova. 

Si la prova es realitza correctament activarem la variable “guardar” que ens            

permetrà més endavant realitzar o no la tasca corresponent a la que està             

relacionada. 

 

Figura 64: Codi generar gràfica 

9.3.9 Guardar gràfica 

Si l’etapa de generar gràfica s’ha realitza correctament, la senyal “guardar” haurà            

canviat de valor a ‘true’ i entrem en l'última etapa de la prova, que permet guardar                

aquesta gràfica generada. 
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Per fer-ho entrarem en un bucle for, el qual serveix per si la prova s’ha realitzat en                 

més de 1 mànega alhora i ens permet guardar aquesta mateixa gràfica el número              

d’ocasions indicats, per poder vincular la mateixa gràfica en diferents etiquetes CIS. 

La forma utilitzada per guardar les gràfiques és equivalent a fer una captura de la               

gràfica mostrada a la pantalla del programa. Per fer-ho s’ha utilitzat la funció “get              

image” la qual modificarem per introduir el número de mànega prèviament perquè es             

mostri en la imatge un cop guardada. D’aquesta manera capa gràfica tindrà gravat el              

número de mànega a més de guardar l’arxiu amb el nom de la mànega en la base                 

de dades.  

 

Figura 65: Codi guardar gràfica 

Si la variable “guardar” arriba en l’etapa final en estat ‘false’ significarà que s’han              

donat un d’aquests tres casos: 

● La comporta del banc ha sigut oberta durant la realització del test per l’operari. 

● El polsador d’emergència ha sigut premut per l’operari durant la realització del            

test. 
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● Hi ha hagut una baixada de pressió de més de 5% de la pressió del test. 

Quan es dona un d’aquests casos, la variable corresponent és canviada d’estat a             

‘true’ i quan arribem a la etapa final en comptes de guardar la gràfica realitzarem la                

funció “Display message to user’ que mostrarà per pantalla el missatge introduït            

prèviament per avisar l’operari de el motiu pel qual s’ha cancel·lat la prova. 

 

Figura 66: Codi missatges d’aturada 
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9. CONCLUSIONS 
La realització d’aquest projecte d’automatització del banc de proves no ha estat una             

tasca gens fàcil. Des d’un principi, en el que l’administrador de l’empresa CEJN em              

va explicar el projecte que tenia en ment, sabia que l’hauria d’afrontar de forma              

totalment autònoma i aquest va ser un dels punts més temptadors a l’hora de fer la                

tria del projecte de final de grau. 

Gràcies als coneixements de l’administrador de l’empresa, que en moltes ocasions           

m’ha encaminat en la realització de les tasques i ensenyat a enfocar les coses des               

d’un altre punt de vista, i també tots els coneixements adquirits durant el grau,              

sobretot en les assignatures enfocades en la automatització industrial, el resultat ha            

sigut l’esperat.  

També cal agrair l’ajuda rebuda per part del meu tutor de treball de fi de grau, ja que                  

mentre realitzava el desenvolupament del programa m’ha pogut donar consells i un            

cop de mà en les ocasions en les que he necessitat la seva ajuda. 

Per part de l’empresa, tant bo a sigut el resultat de poder generar aquestes              

gràfiques de qualitat i emmagatzemar-les en una base de dades que actualment            

aquest projecte d’automatització s’ha presentat als responsables generals de         

l’empresa i aquests han decidit començar a aplicar-ho en cadascun dels bancs de             

les més de 15 oficines comercials arreu del mon. 

En resum crec que estic preparat per afrontar qualsevol projecte enfocat a            

l’automatització industrial ja que ja he tingut el primer contacte amb el món laboral i               

ho he pogut gestionar de forma correcte. 
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10. POSSIBLES MILLORES 
Ara que la automatització del banc de proves s’ha realitzat satisfactòriament i totes             

les gràfiques es guarden en la base de dades de l’empresa, sorgeixen noves             

tasques a millorar o a implementar en la automatització si es volgués millorar el              

procés. 

Una de les millores podría ser la de imposar un temps màxim d'emplenatge de les               

mànegues ja que si la mànega té una fuga, el programa quedaria encallat amb les               

bombes activades esperant a augmentar la pressió de la mànega. 

També es podria imposar una altre condició de seguretat que controlés que la             

pressió de la mànega no superi la pressió del test en un percentatge X ja que                

d’aquesta manera ens assegurarem de que si la bomba ha bombejat massa pressió             

a la mànega per seguretat de no trencar la mànega aquesta sigui descomprimida             

prèviament. 

De cara a les gràfiques aquestes a més de tenir-les guardades en la base de dades                

podrían incluir-se de forma automàtica en la informació de la etiqueta CIS de cada              

mànega d’aquesta manera el client podria accedir a les gràfiques en qualsevol            

moment. 

Com que aquestes mànegues són utilitzades en moltes ocasions amb oli, una de les              

millores que es poden realitzar és realitzar l’emplenatge i la prova amb el oli que el                

client escolleixi i d’aquesta manera poder enviar les mànegues ja omplertes i no             

buides com es fa fins ara. 
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