
 - 1 - 

ÍNDEX MEMÒRIA 

Índex memòria ........................................................................................... 1 

Resum ....................................................................................................... 7 

Resumen ................................................................................................... 7 

Abstract .................................................................................................... 8 

Capítol 1: Introducció ........................................................................... 9 

1.1. Objectius ..................................................................................... 9 

1.1.1. Objectius secundaris .............................................................. 10 

1.2. Motivació ................................................................................... 10 

1.3. Justificació ................................................................................. 10 

1.4. Abast ........................................................................................ 11 

1.5. Antecedents ............................................................................... 12 

1.5.1. Antecedents de la planta Fenton ............................................. 12 

1.5.2. Nota històrica ....................................................................... 12 

1.6. Estructura de la memòria ............................................................. 14 

Capítol 2: Anàlisi problema ................................................................. 15 

2.1. Descripció del Procés a Automatitzar ............................................. 15 

2.1.1. P&D Planta Pilot .................................................................... 15 

2.1.2. Procés Fenton ....................................................................... 16 

2.1.3. Model del Reactor Químic ....................................................... 17 

2.2. Sistema de Control ..................................................................... 20 

2.2.1. Equips ................................................................................. 20 

2.2.2. Fases del Procés .................................................................... 24 

2.2.3. Llaços de Control ................................................................... 24 

2.3. Requeriments Funcionals ............................................................. 25 

2.3.1. Detall de requeriments. .......................................................... 25 

2.3.2. Llistat detallat de requeriments. .............................................. 26 

2.4. Requeriments de Disseny ............................................................. 30 

2.5. Metodologia de Desenvolupament ................................................. 31 

2.6. Planificació de les tasques ............................................................ 31 

2.7. Recursos .................................................................................... 33 

Capítol 3: Disseny i Implementació de la Solució ................................ 35 



 - 2 - 

3.1. Control temperatura del reactor .................................................... 35 

3.1.1. Disseny de la part fluídica ...................................................... 35 

3.1.2. Model experimental de la planta .............................................. 38 

3.1.3. Controladors PID ................................................................... 40 

3.1.4. Sintonització del PID a llaç Obert ............................................. 42 

3.1.5. Mètode del relé d’autosintonia. ............................................... 46 

3.1.6. Estudi d’alternatives .............................................................. 47 

3.1.7. Justificació de la solució tècnica escollida.................................. 52 

3.2. Arquitectura del Sistema de Control .............................................. 54 

3.2.1. Hardware del Sistema ............................................................ 54 

3.2.2. Software del Sistema ............................................................. 57 

3.2.3. Vista Global de les Comunicacions ........................................... 59 

3.3. Descomposició del Problema de Control ......................................... 62 

3.4. Codificació dels Elements i Sistemes .............................................. 62 

3.5. Definició de les Interfícies del Sistema de Control ........................... 63 

3.6. Definició del fitxer d’intercanvi Controlador - Scada ......................... 63 

3.7. Programa del Controlador ............................................................ 67 

3.7.1. Organització del Programa ...................................................... 67 

3.7.2. Definició del Tipus de Dades ................................................... 67 

3.7.3. Lògica de Control dels Elements i Sistemes............................... 68 

3.7.4. Seqüències de Control ........................................................... 73 

3.8. Programa del Software Scada ....................................................... 81 

3.8.1. Arbre de Navegació ............................................................... 81 

3.8.2. Definició dels Tipus de dades .................................................. 81 

3.8.3. Disseny de les Pantalles de l’Aplicació ...................................... 82 

3.8.4. Disseny dels Comandaments .................................................. 84 

3.8.5. Scripts ................................................................................. 84 

3.8.6. Disseny de la interfície d’Alarmes del Sistema ........................... 88 

3.8.7. Gestió d’usuaris .................................................................... 88 

3.8.8. Gràfics d’històrics i tendències ................................................ 88 

Capítol 4: Proves i Resultats ............................................................... 91 

4.1. Disseny de les Proves .................................................................. 91 

4.1.1. Prova de funcionalitat del control automàtic de dosificació. ......... 91 

4.1.2. Prova de funcionalitat del control automàtic de la temperatura ... 92 

4.1.3. Prova entre Controlador i Scada. ............................................. 92 

4.2. Resultats de les Proves ................................................................ 92 



 - 3 - 

4.2.1. Resultats de la prova dels controls automàtics de dosificació ...... 92 

4.2.2. Resultats de la prova amb els usuaris de la planta ..................... 94 

Capítol 5: Manual d’ús del Scada ........................................................ 97 

5.1. Operativa bàsica ......................................................................... 98 

5.1.1. Sinòptic del procés ................................................................ 98 

5.1.2. Adquisició de dades ............................................................. 100 

5.1.3. Menú navegació .................................................................. 100 

5.2. Operativa en mode automàtic i recepta ....................................... 101 

5.2.1. Pantalla Configuració ........................................................... 101 

5.2.2. Control automàtic de les dosificacions .................................... 102 

5.2.3. Controls PID ....................................................................... 103 

5.2.4. Control automàtic de la temperatura. .................................... 104 

5.2.5. Control en mode Recepta. .................................................... 105 

Capítol 6: Normativa ......................................................................... 107 

6.1. Metodologia de Desenvolupament ............................................... 107 

6.1.1. Model de Procés .................................................................. 108 

6.1.2. Model Físic ......................................................................... 109 

6.1.3. Model de control, PFC (Function Chart Procediment) ................ 110 

6.2. Codificació i Identificació ............................................................ 112 

6.2.1. Estructura i codificació dels símbols ....................................... 112 

6.2.2. Color ................................................................................. 113 

6.3. Implementació del Programa del PLC .......................................... 114 

6.4. Programació del Scada .............................................................. 115 

Capítol 7: Conclusions ...................................................................... 117 

Capítol 8: Bibliografia ....................................................................... 119 

8.1. Referències bibliogràfiques ......................................................... 119 

8.2. Bibliografia de Consulta ............................................................. 120 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la meva Mare, al meu Pare i al meu germà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 7 - 

RESUM  

Aquest treball presenta les millores realitzades en el software de control d’una 
planta pilot per al tractament Fotoquímic d’aigües residuals ubicada en un dels 
laboratoris de química de l’Escola Universitària d’Enginyeria Técnica Industrial de 
Barcelona (EUETIB).  

Aquestes millores han estat proposades pels usuaris de la planta que en aquest 
treball actuen amb el paper de client i altres han estat realitzades per iniciativa 
pròpia.  

S’ha elaborat un nou Scada i presentat als usuaris de la planta on s’afegeixen 
aquest nous controls automàtics. 

També s’ha realitzat el disseny complet (part fluídica i software) d’un sistema de 
control que permet regular la temperatura a la qual es realitzen els experiments 
a la planta. 

 

RESUMEN  

Este trabajo presenta las mejoras realizadas en el software de control de una 
planta piloto para el tratamiento Fotoquímico de aguas residuales ubicada en uno 
de los laboratorios de química de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Barcelona (EUETIB). 

Estas mejoras han sido propuestas por los usuarios de la planta que en este 
trabajo actúan con el papel de cliente i otras han sido realizadas por iniciativa 
propia. 

Se ha realizado un nuevo Scada i presentado a los usuarios de la planta donde se 
añaden estos nuevos controles automáticos. 

También se ha realizado el diseño completo (parte de fluidos y software) de un 
sistema de control que permite regular la temperatura a la cual se realizan los 
experimentos de la planta. 
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ABSTRACT 

This work presents the improvements made in the software control of a pilot 
plant for photochemical treatment of wastewater that is located in one of the 
laboratories of chemistry at the Barcelona Industrial School of Engineering 
(EUETIB). 

These proposed improvements have been made by both members of the pilot 
plant taking into consideration the role of the client and by personal initiative. 

A new Scada has being developed and presented to the plant users where new 
automatic controls has being added. 

A fulfilled design (part fluidic and software) has also been developed in one 
control system that adjusts the temperature at which the experiments are 
performed. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria presenta el treball de fi de grau realitzat per Sergio Marchal 
per a l’obtenció del títol de grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica.   

1.1. Objectius 
L’objectiu d’aquest projecte és donar resposta a nous requeriments de control i 
supervisió dels processos fisicoquímics d’una planta pilot (Planta Fenton), ja 
operativa, ubicada a un dels laboratoris de química de l’escola universitària 
d’enginyeria tècnica industrial de Barcelona  (EUETIB); algunes d’aquestes 
millores han estat proposades  pels usuaris de la planta (departament CEPIMA) 
que tenen un paper de “client simulat” en aquest treball i altres han estat per 
iniciativa pròpia. 

Aquests millores s’han centrat en: 

• La realització d’una nova interfície de comunicació entre els operadors i la 
planta (nova versió de Scada). 

• Un nou control  de les bombes peristàltiques de dosificació  de forma que 
tinguin major polivalència d’ús. 

• Disseny i posta en marxa d’un sistema per al control de la temperatura a 
la qual es realitzen els experiments. 

• Millora dels controls automàtics de la planta ja que al no funcionar 
adequadament els usuaris de la planta no els estaven utilitzant. 
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1.1.1. Objectius secundaris 

Endreçar i documentar el programari implementat a la planta Fenton ja que 
després d’haver-se realitzat diverses ampliacions, per diferents tècnics durant els 
darrers anys, s’havia dificultat el seguiment del mateix  i s’havia  limitat, degut a 
la falta d’una estratègia global de programació, el seu desenvolupament per a 
nous usos. 

Consolidar els coneixements adquirits en les assignatures de sistemes de 
comunicació industrial i tècniques de control així com a la resta d’assignatures 
realitzades al llarg de la carrera.  

1.2. Motivació 
L’aigua és un dels recursos vitals del planeta. L’abús del seu consum condueix al 
deteriorament del medi en el qual vivim.  

L’avenç de la ciència i la tecnologia ens proporciona els coneixements necessaris 
per mantenir l’aigua que emprem amb un grau de qualitat mínim abans de que la 
retornem al medi ambient. 

La planta Fenton, sobre la qual es desenvoluparà aquest treball d’automatització, 
tracta de minimitzar la presència de certs contaminants que s’aboquen a les 
aigües residuals i que no són tractats per les depuradores convencionals.  

El control i supervisió dels processos fisicoquímics que es produeixen a la planta 
tenen una importància vital per l’assoliment de l’objectiu general d’aquesta 
instal·lació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Planta Fenton (EUETIB). 

1.3. Justificació 
L’elecció d’aquest treball m’ha permès consolidar els coneixements apresos 
durant el meu període a l’escola universitària realitzant un treball amb una 
aplicació real.    
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Una planta pilot és una planta de procés a escala reduïda. Els controls dels 
processos que s’han dissenyat en aquest treball podrien ser els mateixos que es 
realitzessin a una planta química industrial. Els requisits que han estat sol·licitats 
per part  dels usuaris de la planta podrien ser els mateixos que encarregués un 
client real  a un enginyer electromecànic d’una planta química.  

Aquest objectiu de poder satisfer necessitats reals de la indústria era un dels 
objectius pel quals vaig iniciar aquests estudis. 

1.4. Abast 
L’abast d’aquest projecte ha estat la realització del programari necessari per 
assolir els objectius de control i supervisió demanats pel client i la seva correcta 
documentació així com del disseny, implementació i posta en marxa de la part 
fluídica del circuit de recirculació d’aigua freda  (control de temperatura del 
reactor); desenvolupant i estudiant els punts o àrees següents: 

• Estudi dels elements i funcionament de la planta Fenton heretats.  

• Realització de diagrames de canonades i instrumentació (P&D) de la 
planta. 

• Estudi del programari heretat. 

• Estudi i disseny del nou software per assolir els objectius marcats. 

• Realització d’una nova interfície de comunicació entre els usuaris i la 
planta (Scada). 

• Estudi i disseny de la part elèctrica/electrònica i dels seus esquemes 
(control temperatura reactor) 

• Estudi i disseny de la part fluídica del cabal de recirculació d’aigua freda 
(control temperatura reactor) 

• Implementació i posta en marxa del sistema de control de temperatura 
dissenyat. 

• Pressupost 

Com a punts complementaris del projecte s’han desenvolupat els següents 
temes: 

• Estudi del temps i planificació del projecte 

• Manteniment correctiu de la instal·lació. 

Els punts en els quals l’abast del projecte no hi entrarà: 

• Estudi de les reaccions químiques que es produeixen als experiments 
realitzats a la planta. 

• Model químic procés Foto-Fenton 

• Manteniment preventiu (calibrat) instrumentació de la planta. 
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1.5. Antecedents 

1.5.1. Antecedents de la planta Fenton 

La planta Fenton va ser instal·lada al laboratori d’assajos químics (CEPIMA) a 
mitjan l’any 2009 per l’empresa Flux Ingenieros Sl. Aquesta enginyeria va deixar 
la planta  amb una programació bàsica que tan sols disposava, a nivell d’usuari, 
de controls d’operacions manuals,  però amb un disseny que permetia que es 
continues desenvolupant la programació dels modes de control automàtic i remot 
amb una estratègia global. 

A posteriori s’hi han anat realitzant altres intervencions, per nous projectistes, 
per desenvolupar els modes de control automàtic i remot via OPC de la planta.  

Aquestes modificacions s’han anat realitzant a mesura que anaven apareixent 
diferents necessitats dels operadors de la planta. Han estat intervencions 
puntuals i amb l’objectiu de satisfer aquestes necessitats específiques. Aquestes, 
però, han estat resoltes sense una estratègia global de desenvolupament dels 
controls automàtic i remot via OPC. 

Aquesta falta de continuïtat d’una estratègia global, dissenyada inicialment, ha 
provocat que el codi trobat a l’inici del treball sigués més difícil de seguir ja que 
cada estratègia de control havia estat resolta d’una forma diferent. Aquesta falta 
de continuïtat  també limitava que es pogués desenvolupar el programari per a 
nous usos. 

La carència de comentaris en el codi trobat i la implementació  de codi típicament 
de control de l’autòmat implementat al software de supervisió Scada han 
contribuït al desordre del programari heretat.   

1.5.2. Nota històrica 

Des de mitjan el segle XX fins a l’actualitat la tecnologia de control automàtic ha 
experimentat un  vertiginós desenvolupament gràcies, en gran mesura, al 
creixement d’altres tecnologies com la informàtica però el seu origen és 
ancestral.   

És important conèixer on som i cap a on anem i per això és imprescindible 
conèixer aquest origen. Com diu F.L. Lewis (1992), “ la millor manera de 
comprendre una disciplina és estudiar la seva evolució i les raons de la seva 
existència...” 

No sempre, en la història dels autòmats, s’ha buscat solucionar problemes 
pràctics. Els autòmats de l’antiguitat, que són la base del que avui anomenem 
llaços de control obert, van ser construïts, per exemple, per ser admirats, animar 
fonts o tocar instruments musicals.  

Aquesta fascinació que tenien els nostres avantpassats per realitzar artefactes 
artificials que reproduïssin característiques biològiques encara persisteix; no es 
estrany avui dia veure demostracions de robots reproduint artificialment 
característiques humanes. 
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Cal recordar en aquest apartat els mecanismes de regulació automàtica que ja es 
van començar a realitzar al segle III AC. Un dels exemples més coneguts que 
cita Diego Moñux en el seu treball “Historia de la Automática” és la invenció de la 
llàntia d’oli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Llàntia d’oli amb regulació automàtica de nivell (Moñux 2001) 

 

Quan el nivell del recipient arriba a k, el líquid ascendeix per kmn per compensar 
la depressió que pateix l’aire a la part superior de l’esfera, però ho fa tan sols 
fins el punt exacte de compensar aquesta depressió sense arribar a l’alçada de la 
superfície d’ oli de l’esfera, com es mostra al dibuix de la dreta; en aquest 
moment  cessa la sortida d’oli per be i cd i es restableix un equilibri hidrostàtic. 
Quan l’oli es va cremant, el nivell del recipient arriba a baixar per sota de k, el 
que permet que entri aire pel tub que ascendeix en forma de bombolles fins la 
part superior de l’esfera. D’aquesta manera l’augment de pressió en l’aire de 
l’esfera permet que caigui de nou oli al recipient fins tornar al nivell k. (Moñux 
2001). 

Per Mayr la llàntia d’oli és un exemple de regulació de nivell en llaç tancat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Oto Mayr: Diagrama de blocs llàntia d’oli Bizanci (Moñux 2001). 
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1.6. Estructura de la memòria 

El contingut principal de la present memòria es centra en tres capítols: 

• En el capítol 2: Anàlisi del problema, es descriuen els processos a 
automatitzar i els requeriments a assolir per aquest treball. 

• En el capítol 3: Disseny i Implementació de la Solució, es presentarà la 
solució donada als requeriments citats al capítol 2. 

• En el capítol 4: Proves i Resultats, s’analitzarà el grau d’assoliment dels 
requisits marcats. 

Aquesta memòria també conté un capítol introductori on es presenta l’entorn del 
treball i capítols de normativa, conclusions, ús del Scada i bibliografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 15 - 

 

CAPÍTOL 2: 

ANÀLISI PROBLEMA 

Com a pas previ a la realització del disseny dels nous controls dels processos de 
la planta Fenton s’analitza en aquest capítol l’entorn de la planta Fenton.  

 

2.1. Descripció del Procés a Automatitzar 
Una planta pilot és una planta de procés a escala reduïda. La finalitat que té el 
desenvolupament d’una planta pilot és l’obtenció de dades d’un procés físic o 
químic que ajudin per al futur disseny i construcció d’una planta a nivell 
industrial. 

La planta Fenton s’ha dissenyat per a la realització d’estudis de processos 
d’oxidació avançada. Aquests processos tenen com a objectiu l’eliminació de 
compostos solubles no biodegradables presents a les aigües residuals. 

Les dades que calen per analitzar els processos estudiats a la planta Fenton són 
adquirits mitjançant sensors. 

A la planta Fenton hi ha instal·lats sensors per a la mesura de la conductivitat, el 
cabal, l’oxigen dissolt, el pH, el potencial de reducció i la temperatura de l’aigua 
sota tractament. 

Cal també controlar aquests paràmetres de la planta mitjançant actuadors: 
bombes i vàlvules. 

2.1.1. P&D Planta Pilot  

Per poder identificar els equips i instruments de la planta i poder tenir una idea 
de les condicions de disseny d’aquest projecte cal representar-los mitjançant una 
eina coneguda com P&D.  
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Figura 4. Diagrama de canonades e instrumentació Planta Pilot (P&D). 

En aquest diagrama es mostren els elements que composen la planta Fenton.  

Els usuaris de la planta, per a la realització d’un experiment, poden configurar-la 
amb un o dos reactors. Aquesta selecció es realitza mitjançant l’obertura o 
tancament de les vàlvules manuals VM-001, VM-002 i VM-003. 

La bomba PR-001 és l’encarregada de fixar el cabal que recircularà per la 
instal·lació. Aquest cabal pateix una primera bifurcació cap a una rama 
secundària que es citarà, en aquest treball, com rama de sensat. En aquest 
ramal és on està ubicada la cubeta de sensors del procés Fenton. 

Quan els cabals es tornen a ajuntar hi ha una segona bifurcació per permetre a 
una de les rames, mitjançant les bombes peristàltiques (P-001, P-002, P-003 i P-
004) afegir diferents tipus de dosificacions; a aquesta rama s’anomenarà en 
endavant com a rama d’ addició. 

2.1.2. Procés Fenton  

El procés Fenton és una tècnica que empra agents oxidants per transformar 
químicament els contaminants en productes mineralitzats. 

El procés Fenton clàssic empra peròxid d’hidrogen (H2O2), també conegut com 
aigua oxigenada, que actua com a oxidant, i l’ ió ferrós (Fe2+) en qualitat de 
catalitzador. El paper del Fe2+ consisteix en descompondre el (H2O2) per donar 
lloc als radicals hidroxil (OH·) que és l’espècie que realment anirà a atacar els 
contaminants (Iglesias, Romero, and Santos 2001). 
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Quan a aquesta  barreja de reaccions se  li introdueix  la  irradiació  amb  llum 
UV,  la producció de radical hidroxil s’incrementa notablement i aquest procés 
se’l coneix amb el nom de Foto-Fenton, millorant el procés Fenton (Pignatello, 
Oliveros, and Mackay 2007). 

Les principals variables que cal controlar en els experiments realitzats a la planta 
Fenton de l’escola són: 

• Reactius. Concentració H2O2 [ppm] i concentració de Fe+2 [ppm] 

• Temps experiment 

• pH 

• Cabals. Línia de mesura [l/min] i línia de recirculació [l/min]  

• Temperatura del procés. 

2.1.3. Model del Reactor Químic 

Es coneix com a reacció química aquella operació que té per objecte distribuir de 
forma diferent els àtoms de certes molècules (compostos reaccionats o 
reactants) per formar unes altres (productes). El lloc físic on es duen a terme les 
reaccions s’anomena reactor químic (Fortuny 2004). 

Un reactor químic és una unitat  processadora dissenyada per a què es portin a 
terme en el seu interior una o vàries reaccions químiques. La sotsdita unitat 
processadora està constituïda per un recipient tancat, el qual compta amb línies 
d’entrada i sortida per a substàncies químiques, i esta governat per un algoritme 
de control. (Fortuny 2004). 

A escala industrial s’empren dos tipus de reactors: reactors continus i reactors 
discontinus o Batch. 

En els reactors continus el procés succeeix d’una forma contínua, en canvi en el 
tipus Batch es produeix d’una forma seqüencial.  

El procés a controlar en aquest treball correspon a un reactor químic encamisat 
que realitza un procés de tipus Batch. 

L’objectiu del disseny del sistema de control de temperatura del reactor és 
reaccionar ràpidament a un canvi de la temperatura d’operació  o consigna a la 
planta Fenton així com evitar al màxim les pertorbacions que es produeixin en el 
sistema per variables externes. 

El model del procés té un paper central en l’estratègia del disseny d’aquest 
control. Hi ha bàsicament tres tipus de models de procés: 

Models teòrics desenvolupats emprant principis químics, físics i biològics.  Models 
empírics que s’obtenen registrant dades experimentalment. I models semi-
empírics que són una combinació de tots dos. 

Els models teòrics tenen dos avantatges importants: proporcionen una visió 
interna del comportament del procés i són aplicables a un gran ventall de 
condicions. El desavantatge és que són complexos i requereixen molt temps per 
desenvolupar-los. 
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Els models empírics són molt més simples de desenvolupar però tenen el 
desavantatge de que tan sols cobreixen les condicions d’operació en les quals es 
va realitzar el model. 

Cal recordar que un model de procés no és res més que una abstracció 
matemàtica d’un procés real. Tots els models són erronis  encara que alguns són 
útils. 

a) Model teòric de refredament d’un reactor químic agitat  

La Figura 5 representa un sistema de refredament d’un reactor químic agitat. El 
líquid d’entrada consisteix en un reactant amb un cabal i temperatura d’entrada. 
El  contingut del reactor es agitat i refredat mitjançant un cabal d’un líquid de 
refredament que circula per la camisa del reactor. 

El model teòric pot ser desenvolupat fent les següents premisses: 

• Barreja perfecta 

• Els cabals d’entrada i sortida són iguals 

• La densitat i capacitat calorífica dels reactants i productes són iguals i 
constants. 

• Les pèrdues de calor són negligibles  

• Temperatures uniformes en ambdues càmeres 

• Volums constants 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama esquemàtic del CSTR (Fortuny 2004). 

L’intercanvi de calor, principal, entre la planta i l’exterior es realitza a la camisa 
del  reactor. Aquesta transferència o flux de calor es defineix com:                               

 ( )21 TTAUQ −××=  (1) 

On:   Q = Transferència o flux de calor 

U = Coeficient de transferència de calor 

A = Superfície de conducció de calor 

La velocitat de reacció es funció de la temperatura. Segons la llei de Arrhenius 
aquesta es pot representar: 
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(Fortuny 2004) 

On k(T) és la constant de velocitat de reacció en funció de la temperatura, k0 és el 
factor preexponencial, Ea l’energia d’activació (cal/mol), R la constant ideal dels 
gasos (1.987 cal/mol-ºC), i T la temperatura en ⁰C. 

Les equacions que determinen el procés de la Figura 5 són: 

• Balanç de massa del producte reactant 

• Balanç d’energia en el reactor 

• Balanç d’energia a la cambra del líquid refrigerant 

L’equació del balanç tèrmic per al contingut del reactor es basa en la següent 
equació:   

Calor acumulat = calor entrada + calor reacció – calor sortida - transvasament 
de calor                

 ( )jpepa
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dT
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(Fortuny 2004) 

L’equació del balanç tèrmic de la camisa del reactor s’obté a partir de l’equació: 

Calor acumulat = calor entrada – calor sortida + transvasament de calor                

 ( )jjpjjjjinpjjjdt

dT

pjjj TTUATCqTCqCV j −+−= ρρρ
                 

Llavors:    
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(Fortuny 2004)                                               

b) Model empíric de la planta Fenton  

En el model teòric presentat al punt anterior s’ha fet la presumpció de que la 
temperatura del tanc era homogènia però en el cas del reactor existent a la 
planta Fenton no ho és ja que no disposa  d’un agitador. En la Figura 6 es pretén 
donar una idea de com deu evolucionar realment la temperatura dintre del 
reactor. 
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Figura 6 

Les equacions presentades en el model teòric són equacions generals; per 
desenvolupar el model teòric cal particularitzar aquestes equacions a totes les 
fases del procés.  

L’elaboració d’un model teòric requeriria molt temps; a això cal afegir que un 
error en la mesura d’algun dels paràmetres que intervenen en el procés o error 
de càlcul desencadenaria errors significatius en el disseny del sistema de control.  

Per aquest motiu en aquest projecte d’automàtica s’ha optat per l’elaboració d’un 
model empíric que englobi tots aquests paràmetres enlloc de desenvolupar un 
model teòric. 

El primer pas, per tant, per poder realitzar el disseny del  control de temperatura 
del reactor serà obtenir diferents models matemàtics de la planta mitjançant el 
processament de registres de dades que contemplin diverses condicions de 
funcionament. 

 

 

2.2. Sistema de Control 

2.2.1. Equips 

• Reactor principal. És on es produeixen les reaccions químiques. Fabricant 
Trallero and Schlee, model T-2436. Es tracta d’un reactor encamisat de 8 
litres de capacitat amb 5 boques. 

• Reactor tubular. De 2 litres de capacitat. És on està ubicada la llum de 
radiació ultraviolada i el seu sensor de mesura.  

• Bomba principal: PR001. És una bomba Iwaki Magnet Pump, model MD-
30RZ-220N. 

Aquesta bomba està alimentada per un variador de freqüència model ERCFW10 
de la marca Eurotherm i és l’encarregada de fer recircular el cabal d’aigua per la 
planta. 
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Figura 7. Reactor principal (esquerra), reactor tubular i bomba principal (dreta) 

• Bombes de dosificació P-001, P-002, P-003 i P-004. Aquestes bombes 
tenen la missió d’afegir els diferents reactius o catalitzadors que calen per 
a la realització de l’experiment. Fabricant Watson Marlow, model OEM 313 
VBM 24V. 

Es tracta de motors de corrent contínua sense escombretes. Aquest tipus 
de motors tenen la característica que la transferència d’energia no es 
realitza mitjançant escombretes sinó electrònicament. 

L’alimentació i el control de velocitat (de 0 V a 4 V) es realitza des de 
l’autòmat. 

• Electrovàlvules EV-001 i EV-002.  Són vàlvules tot o res. Permeten 
seleccionar els ramals per on circularà el cabal d’aigua. Electrovàlvules 
Hunter, model PGV-101-B 1”. 

• Vàlvula proporcional FCV-002. En aquest treball es citarà com la vàlvula 
controladora. Té la funció de regular el cabal del ramal de sensat. Vàlvula 
JJ, modelo J2-L20.  

Mitjançant una corrent variable de (0 a 4) mA es regula el grau d’obertura 
d’aquesta vàlvula. 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Figura 8. Bomba dosificació (esquerra), electrovàlvula, vàlvula proporcional (dreta). 
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• Mesura del pH: pHI
Eutech alpha pH500. Aquest sensor mesura el pH 
l’experiment. Està

Rang elèctric (4-20) mA. Rang Enginyeria: 0 a 14.

 

 

Figura 

 

• Mesura del potencial Redox: ORPI
amb indicador Eutech alpha pH500. Aquest sensor mesura el potencial 
Redox de l’aigua de l’experiment. Està

Rang elèctric (4-20) mA. Rang Enginyeria: (

 

 

 

• Mesura de la conductivitat:  CON
indicador Eutech. Aquest sensor mesura l
l’experiment. Està

Rang elèctric (4-20) mA. Rang Enginyeria (0 a 1

 

 

• Mesura d’oxigen dissolt.  OXI
Indicador Knick Stratos. Aquest sensor mesura l’oxigen dissolt
l’experiment. Està

L’oxigen dissolt é

Rang elèctric (4-20) mA. Rang Enginyeria 

 

 

 

• Sensor de temperatura TTI
temperatura del producte a l’interior del reactor. 

Rang elèctric: PT 100
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Mesura del pH: pHI-001. Sensor Hamilton Polilyte HTVP 120 amb indicador 
Eutech alpha pH500. Aquest sensor mesura el pH 
l’experiment. Està ubicat a la cubeta de sensors.  

20) mA. Rang Enginyeria: 0 a 14. 

Figura 9. Sensor Hamilton Polilyte HTVP 120

Mesura del potencial Redox: ORPI-001.  Sensor Hamilton Polilyte RX 120 
amb indicador Eutech alpha pH500. Aquest sensor mesura el potencial 

de l’aigua de l’experiment. Està ubicat a la cubeta de sensors.

20) mA. Rang Enginyeria: (-1000 a 1000) mV

Figura 10. Sensor Polilyte RX 120 

Mesura de la conductivitat:  CON-001. Sensor Sentek, model K25 amb 
indicador Eutech. Aquest sensor mesura la conductivitat 
l’experiment. Està ubicat a la cubeta de sensors. 

20) mA. Rang Enginyeria (0 a 10) mS/cm

Figura 11. Sensor Sentek, model K25 

Mesura d’oxigen dissolt.  OXI-001. Sensor Hamilton Oxyse
Indicador Knick Stratos. Aquest sensor mesura l’oxigen dissolt
l’experiment. Està ubicat a la cubeta de sensors.  

L’oxigen dissolt és un indicador del grau de contaminació de les aigües.

20) mA. Rang Enginyeria (0 a 50) mg/l

Figura 12. Sensor Hamilton Oxysens 120

Sensor de temperatura TTI-002. PT100. S’empra per mesurar la 
temperatura del producte a l’interior del reactor.  

: PT 100; Rang Enginyeria: de (0 a 100) ºC.

 

001. Sensor Hamilton Polilyte HTVP 120 amb indicador 
Eutech alpha pH500. Aquest sensor mesura el pH de l’aigua de 

Sensor Hamilton Polilyte HTVP 120 

001.  Sensor Hamilton Polilyte RX 120 
amb indicador Eutech alpha pH500. Aquest sensor mesura el potencial 

at a la cubeta de sensors. 

1000 a 1000) mV 

 

001. Sensor Sentek, model K25 amb 
a conductivitat de l’aigua de 

0) mS/cm 

 

001. Sensor Hamilton Oxysens 120 amb 
Indicador Knick Stratos. Aquest sensor mesura l’oxigen dissolt a l’aigua de 

s un indicador del grau de contaminació de les aigües. 

0) mg/l 

Sensor Hamilton Oxysens 120 

002. PT100. S’empra per mesurar la 

; Rang Enginyeria: de (0 a 100) ºC. 
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• Cabalímetre    FI-001. Aquest sensor mesura el cabal primari o de 
recirculació. Es tracta d’un rotàmetre marca Tecfluid, model 6001/PVC ¾”. 
Està instal·lat amb un indicador Eurotherm 213i.  

Rang elèctric (4-20) mA. Rang Enginyeria 0-15 l/min  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cubeta de sensors (esquerra), PT100 i Rotàmetre (dreta). 

• Cabalímetre   FI-002. Té la funció de mesurar el cabal que circula pel 
ramal de sensat. Està instal·lat amb un indicador Eurotherm 213i.  

Rang elèctric: (0 a 78.4) Hz; Rang Enginyeria: 0 a 16 l/min. 

• Llum ultraviolada. Quan es vol fer un procés Foto-Fenton s’encén aquesta 
llum. Es tracta d’una llum de vapor de mercuri d’alta pressió model HPK 
125 W. 

Aquesta llum proporciona la seva màxima energia a 365 nm. Dóna energia 
en un rang continu des de 200 nm a 600 nm.  

• Sensor Llum ultraviolada 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cabalímetre (esquerra), sensor UV (centre), Llum UV (dreta). 
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2.2.2. Fases del Procés 

a) Fase introducció contaminant: 

La primera operació d’aquesta fase és omplir el dipòsit amb 10 litres d’aigua 
desionitzada. Es treu la solució tampó dels sensors i s’obren/tanquen les vàlvules 
que permeten que circuli el cabal d’aigua per la instal·lació. Es posa en marxa la 
bomba de recirculació i es comprova que no hi hagi fuites a la instal·lació a una 
velocitat mitjana. 

Un cop s’ha verificat que no hi ha fuites s’hi afegeixen 5 litres de contaminant.  

Es fixa el cabal al qual es durà a terme l’experiment a 12 l/min. 

S’obre la vàlvula del circuit de sensat i  s’ajusta el cabal que circula per aquest 
ramal en 1 l/min. 

b) Fase establiment pH: 

La reacció òptima de generació de radicals succeeix en condicions de pH 
relativament baixes (pH de 2 a 4) (Iglesias, Romero, and Santos 2001) 

En aquesta fase es baixa el pH de la planta Fenton a 2.8 

c) Fase introducció reactius i llum ultraviolada: 

En aquesta fase s’hi introdueix els reactius H2O2 i Fe2+ i es posa en marxa la llum 
ultraviolada. 

El ferro afavoreix la velocitat de la reacció però és un contaminant per a les 
EDAR que estableixen una limitació d’abocament a 10 ppm; aquesta és la 
concentració comú en tots els experiments. 

La quantitat de concentració d’H2O2 és variable segons l’experiment. 

Si el procés a realitzar és Foto-Fenton s’encén la llum ultraviolada i es deixa que 
s’estabilitzi (15 min). 

d) Fase procés 

En aquesta fase és quan es produeix la reacció. Es posa en marxa el registre de 
presa de dades del procés.  

En aquesta fase cal registrar l’evolució de les següents variables del procés: 
conductivitat, cabals, oxigen dissolt, pH, potencial de reducció (ORP) i 
temperatures del reactor i del circuit de sensat. 

Aquest temps es de 90 minuts. Al finalitzar s’atura la presa de dades. 

2.2.3. Llaços de Control 

En aquesta planta s’han establert 4 llaços de control. 

a) Llaç del cabal de recirculació. 

Per a una realització correcta de l’experiment cal que el cabal que circula per la 
instal·lació sigui constant. Actuant sobre la bomba BR-001 es regula aquest cabal 
i amb el cabalímetre FI-001 es té la dada del cabal al qual s’està realitzant 
l’experiment. 
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b) Llaç de control del pH. 

Com es comentava en punts anteriors el pH de la planta ha d’estar al voltant de 
2.8 ± 0.5;  

Per realitzar aquesta regulació s’actua sobre el procés amb les bombes 
dosificadores P-001 (àcid) i P-002 (base).  El pH de l’experiment es mesura amb 
el sensor pHI-001. 

c) Llaç de control del cabal de sensat. 

El cabal de la rama de sensat ha de ser d’ 1 l/min. Per regular aquest cabal la 
instal·lació disposa de la vàlvula controladora FCV-002 i el cabalímetre FI-002.  

d) Llaç del control de temperatura del reactor. 

La temperatura també és una variable que afecta al procés Foto-Fenton.  

En aquest treball s’ha realitzat el disseny complet de un sistema de control de la 
temperatura a la qual es realitzen els experiments; tant la selecció de 
components de la part fluídica com el control del llaç de regulació. 

2.3. Requeriments Funcionals 
En aquest apartat i el següent (requeriments de disseny) es detalla la informació 
que va ser necessària obtenir i llistar per conèixer quins eren els requeriments i 
necessitats del programari de la planta Fenton i del sistema del control de la 
temperatura per part del client. 

2.3.1. Detall de requeriments. 

Taula 1. Llistat de requeriments. 

ELEMENTS COMENTARIS 
Sensors planta Fenton   
  Indicador oxigen dissolt (OXI-001): Indicació: de 0 % a 200 %  i  mg/l     
  Indicador oxigen dissolt (OXI-002): Indicació: de 0 % a 200 %  i  mg/l     
  Indicador pH (pHI-001): Indicació: de 0 a 14 
  Indicador conductivitat (CON-001): Indicació: de 0 a 10000 uS/cm  
  Indicador potencial redox  (ORPI-001): Indicació: de -1000 mV a 1000 mV  
  Indicador temperatura (TT1): Indicació: de 0° a 100°  
  Indicador temperatura  (TT2): Indicació: de 0° a 100°  
  Indicador cabal principal (FI-001): Indicació: de 0 l/min a 15 l/min 
  Indicador cabal secundari (FI-002): Indicació: de 0 l/min a 2 l/min 
  Indicador radiació UV (TUV-001): Indicació: W/cm² 
Electrovàlvula  EV-001   
  Control via manual al PC 
Electrovàlvula  EV-002   
  Control via manual al PC 
Vàlvula controladora FCV-002   
  Control local 

  

Control remot via OPC Sense ús en aquesta versió; preparació per 
futurs desenvolupaments. 

  

Control via manual al PC Comandament manual des de pantalla principal 
Scada. 

  

Remot en mode automàtic 
 

Control PID del cabal secundari 
(Instrumentació) 
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Bomba centrifuga  PR-001 
  Control local 

  

Control remot via OPC Sense ús en aquesta versió; preparació per 
futurs desenvolupaments. 

  

Control via manual al PC Comandament manual des de pantalla principal 
Scada 

  Remot en mode automàtic Control PID del cabal principal planta 
Bomba peristàltica P-001   
  Control local 

  

Control remot via OPC Sense ús en aquesta versió; preparació per 
futurs desenvolupaments. 

  

Control via manual al PC Comandament manual des de pantalla principal 
Scada. 

  Remot en mode automàtic Control PID del pH: Aportació àcid; 
Bomba peristàltica P-002   
  Control local 

  

Control remot via OPC Sense ús en aquesta versió; preparació per 
futurs desenvolupaments. 

  

Control via manual al PC Comandament manual des de pantalla principal 
Scada 

  Remot en mode automàtic Control PID del pH: Aportació base; 
Bomba peristàltica P-003   
  Control local 

  

Control remot via OPC Sense ús en aquesta versió; preparació per 
futurs desenvolupaments. 

  

Control via manual al PC Comandament manual des de pantalla principal 
Scada 

  

Remot en mode automàtic Taula seqüencial 32 passos; Càrrega de 
paràmetres manual des de Scada o via  Excel 

Bomba peristàltica P-004   
  Control local 

  

Control remot via OPC Sense ús en aquesta versió; preparació per 
futurs desenvolupaments. 

  

Control via manual al PC Comandament manual des de pantalla principal 
Scada 

  

Remot en mode automàtic Taula seqüencial 32 passos; Càrrega de 
paràmetres manual des de Scada o via  Excel 

Bomba recirculació PR-002   

  

Remot en mode automàtic Control PID de la temperatura del reactor 
principal planta. 
 

 

2.3.2. Llistat detallat de requeriments. 

Taula 2. Llistat detallat de requeriments. 

REQUISIT DESCRIPCIÓ TIPUS FET 

RQ 1 
Mímic del procés, mostrat a la pantalla principal del Scada, similar a la 
versió anterior. 

SCD SI 

RQ 1.1 
Manteniment dels comandaments actuals de les bombes i vàlvules del 
Scada. SCD SI 

RQ 1.2 
El color verd representarà la marxa de l'element, groc estat 
indeterminat, vermell estat aturat. 

SCD SI 

RQ 1.3 Tots els estats del elements estaran representats al Scada. SCD SI 
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RQ 1.4 Les finestres dels elements s’obriran al fer un clic sobre l'element gràfic. SCD SI 

RQ 1.5 Manteniment del panell "Eventos Comunes" de la versió anterior. SCD SI 

RQ 1.6 La representació gràfica de l'element es validarà en la etapa del disseny. SCD SI 

RQ 1.8 

El botó aturada d'emergència ubicat a la pantalla del Scada, aturarà la 
bomba principal i peristàltiques, farà el tancament de les vàlvules  i 
realitzarà un reset de les seqüències automàtiques de dosificació i del 
mode recepta. 

SCD/PLC SI 

RQ 1.9 
Manteniment, de la versió anterior, del botó ordre d'inici/aturada de 
l'enregistrament de dades dels experiment. SCD SI 

RQ 1.10 
Serà possible accedir mitjançant una botó a una finestra de controls 
automàtics, per un altre botó a la finestra de configuració de la planta i 
per un altre botó a una finestra de registres gràfics. 

SCD SI 

RQ 1.11 Quan s'inhabilita un dels reactors o la llum ultraviolada no han 
d'aparèixer aquests elements al mímic de la pantalla. 

SCD SI 

RQ 1.12 
Nou rellotge a la pantalla principal indicant el temps transcorregut des de 
l'ordre d'inici d'enregistrament manual de dades. SCD SI 

RQ 1.13 
Indicar a la pantalla principal que la temperatura es correcta per a la 
realització de les proves. 20 ⁰C ± 0.5 ⁰C posant en color verd un 
indicador d’estat ubicat dins del gràfic del reactor principal. 

SCD SI 

RQ 2 
Creació d'una finestra on els usuaris introduiran tots els paràmetres 
necessaris per a la configuració de la planta Fenton i els diferents modes 
de treball. Aquesta ha d'incloure els següents botons: 

SCD/PLC SI 

RQ 2.1 
Botó reactor principal: Activat apareixerà representat, al mímic de la 
pantalla principal, aquest reactor; per defecte esta actiu al posar en 
marxa el sistema. 

SCD SI 

RQ 2.2 
Botó reactor tubular: Activat apareixerà representat, al mímic de la 
pantalla principal, aquest reactor;  per defecte esta actiu al posar en 
marxa el sistema. 

SCD SI 

RQ 2.3 Botó habilitació  pH: Sense ús en aquesta versió. SCD SI 

RQ 2.4 
Botó habilitació refredament: Si actiu el mode de treball recepta 
controlarà la temperatura de la camisa del reactor; 

SCD/PLC SI 

RQ 2.5 

Botó habilitació Llum ultraviolada: Si actiu s'indicarà el valor mesurat pel 
sensor de radiació al mímic  de la pantalla principal; si actiu el mode de 
treball recepta farà els passos que contemplin que el procés es Foto-
Fenton.  Per defecte esta deshabilitat al posar en marxa el sistema. 

SCD/PLC SI 

RQ 2.6 

Botó habilitació bomba peristàltica 3 mode automàtic; activat es 
mostrarà als diferents sinòptics dels modes automàtics que fem ús de la 
mateixa o s'ocultarà si no esta habilitada. Per defecte esta activa al 
posar en marxa el sistema. 

SCD/PLC SI 

RQ 2.7 

Botó habilitació bomba peristàltica 4 en mode automàtic; activat es 
mostrarà als diferents sinòptics dels modes automàtics que fem ús de la 
mateixa o s'ocultarà si no esta habilitada. Per defecte esta activa al 
posar en marxa el sistema. 

SCD/PLC SI 

RQ 2.8 
L'operador ha de poder assignar qualsevol tipus de dosificació a les 
bombes peristàltiques 3 i 4 segons l'experiment. SCD SI 

RQ 2.9 

La selecció del tipus de dosificació H2O2 y Fe2+ a les bombes 
peristàltiques es realitzarà fent un clic sobre un botó. Quan es tracti d'un 
altre tipus de dosificació es podrà introduir el seu nom per teclat 
desseleccionant els altres dos tipus de dosificació. 

SCD SI 

RQ 2.10 Ha de ressaltar el lloc on es permet assignar un altre tipus de dosificació 
a les bombes peristàltiques. 

SCD SI 
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RQ 2.11 
Botó Temps del procés: Botó que permet a l'operador establir el temps 
del procés. Per defecte aquest serà de 90 min. SCD/PLC SI 

RQ 2.12 

Creació d'un botó que permeti a l'operador establir el temps d'espera 
d'escalfament de la llum UV , 15 min per defecte, i un altre per indicar la 
quantia de dosificació de ferro, 0 ml per defecte, que es realitzarà durant 
aquest pas. 

SCD/PLC SI 

RQ 2.13 Creació d'un botó que permeti a l'operador indicar el nom del fitxer Excel 
on es guardaran els registres de dades de l'experiment. 

SCD SI 

RQ 2.14 Botó Excel: Càrrega dels paràmetres de configuració quan actiu. SCD SI 

RQ 3 
Creació del mode de control recepta segons model del procés Fenton 
acordat. 

PLC SI 

RQ 3.1 
Creació d'un sinòptic al Scada on és visualitzi l'operació en curs del mode 
recepta. SCD SI 

RQ 3.2 
Mode recepta: En els passos manuals del mode recepta , els operadors 
indicaran el seu inici o finalització fent un clic sobre el botó/indicador del 
pas en particular. 

SCD/PLC SI 

RQ 3.3 
Mode recepta: Ha de tenir en compte el procés manual de control del pH. 
Un cop l'operador de la planta ha corregit el pH donarà l'ordre de 
continuar amb la recepta. 

SCD/PLC SI 

RQ 3.4 
Mode recepta: El començament de l'enregistrament de dades serà quan 
es posi en marxa el perfil de dosificació del H2O2. 

SCD SI 

RQ 3.5 
Mode recepta: Inclusió d'un rellotge indicatiu del temps transcorregut 
des de que es comença l'enregistrament de dades fins al final de 
l'experiment. 

SCD/PLC SI 

RQ 3.6 

Mode recepta: S'ha de tenir en compte que cal posar en marxa durant 
uns minuts la llum UV abans d’iniciar-se la dosificació de l'H2O2. Per 
defecte aquest temps serà de 15 min. L'usuari inicialitzarà aquest temps 
fent un clic sobre aquest pas al Scada després d' haver encès 
manualment la llum UV. 

SCD/PLC SI 

RQ 3.7 Mode recepta: S'ha de tenir en compte que durant el procés de 
recirculació amb la llum UV cal realitzar un perfil de dosificació  de Ferro; 

SCD/PLC SI 

RQ 3.8 
Mode recepta: El pas d’escalfament de la llum UV finalitza quan ha 
finalitzat el perfil de dosificació del ferro i es compleixi també que ha 
finalitzat la temporització de l'escalfament de la llum UV. 

PLC SI 

RQ 3.9 
Mode recepta: Si es deshabilita la llum UV s'ha de visualitzar aquest fet 
no mostrant al Scada la fase d'addició de ferro però ha de permetre que 
es realitzi el perfil de dosificació assignat a la bomba P003. 

SCD/PLC SI 

RQ 3.10 
Mode recepta: El pas d’escalfament de la llum UV finalitza quan ha 
transcorregut el temps d'escalfament i s'hi ha realitzat el perfil de 
dosificació de la bomba P003. 

PLC SI 

RQ 3.11 Mode recepta: Quan ha transcorregut el temps d'escalfament de la llum 
UV s'ha d'amagar la indicació UV al mode recepta. 

PLC SI 

RQ 3.12 
Mode recepta: En el pas d'escalfament de la llum UV el botó de la fase 
de dosificació de ferro tan sols estarà actiu quan s'estigui dosificant. PLC SI 

RQ 3.13 

Mode recepta: La bomba P003 serà l'encarregada, de forma 
predeterminada,  del pas de dosificació de ferro a la recepta. I la bomba 
P004 serà l'encarregada de la dosificació del pas del H2O2. A aquestes 
bombes se'ls hi pot assignar un altre nom però tindran assignades 
sempre els mateixos passos. 

SCD SI 

RQ 3.14 
En el pas de l’enregistrament de dades/dosificacions de H2O2 la bomba 
de ferro es deshabilitarà de forma automàtica. SCD/PLC SI 
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RQ 3.15 
Mode recepta: Si es deshabilita el sistema de refredament ha de saltar 
aquest pas de forma automàtica. SCD/PLC SI 

RQ 3.16 Mode recepta: Inclusió d'un botó de reset per reiniciar el mode recepta. SCD/PLC SI 

RQ 3.17 Mode recepta: L'atur d'emergència reiniciarà el mode recepta. SCD/PLC SI 

RQ 3.18 
Mode recepta: En cas de que estigui activa la dosificació automàtica no 
pot començar el mode recepta. SCD/PLC SI 

RQ 3.19 Mode recepta: El pas de refredament finalitzarà quan la temperatura del 
reactor sigui inferior a 21 ºC. 

PLC SI 

RQ 4 
Creació d’un nou mode de control de les dosificació automàtiques de les 
bombes peristàltiques amb una seqüència de 32 passos. SCD/PLC SI 

RQ 4.1 
Si s'inhibeix una de les bombes peristàltiques aquesta no iniciarà la 
seqüència. Si esta en funcionament la seqüència aquesta ha de continuar 
encara que per error es deshabiliti la bomba. 

SCD/PLC SI 

RQ 4.2 

Creació d'una nou panell de control al Scada que resumeixi l'estat del 
conjunt de les bombes peristàltiques i que aquest permeti accedir a 
noves finestres on es detallin els paràmetres, taula de valors, de 
cadascuna de les bombes. Aquest panell ha d'incloure els següents 
botons: 

SCD SI 

RQ 4.3 Botó: Inici mode dosificació automàtica SCD/PLC SI 

RQ 4.4 Botó: Reset mode dosificació  automàtica SCD/PLC SI 

RQ 4.5 
Indicació: Indicació del pas actual en el qual es troben les bombes de 
dosificació P003 i P004. SCD SI 

RQ 4.6 
Indicació: Indicació de la dosificació que esta realitzant cada bomba 
durant el pas actiu. 

SCD SI 

RQ 4.7 
Indicació: Indicació del temps total del pas actiu de cadascuna de les 
bombes peristàtiques SCD SI 

RQ 4.8 
Indicació: Temps  transcorregut del pas actiu per a cadascuna  de les 
bombes peristàltiques 

SCD SI 

RQ 4.9 
Indicació: Temps transcorregut des de l’inici de la dosificació en 
automàtic. SCD SI 

RQ 4.10 La descàrrega dels paràmetres des del Scada al controlador es realitzarà 
al moment de l'ordre d'inici de les dosificacions automàtiques. 

SCD/PLC SI 

RQ 4.11 
El procés de descàrrega es mostrarà amb un indicador fent 
intermitències. Quan el procés estigui realitzant les seqüències de 
dosificació aquest indicador restarà permanentment encès. 

SCD SI 

RQ 4.12 
Si és sobrepassa la dosificació màxima de la bomba peristàltica P04 (28 
ml/min) s'ha d’indicar aquest fet amb un avís  a la pantalla del perfil de 
dosificació. 

SCD SI 

RQ 4.13 
Si és sobrepassa la dosificació màxima de la bomba peristàltica P03 (24 
ml/min) s'ha d’indicar aquest fet amb un avís  a la pantalla del perfil de 
dosificació. 

SCD SI 

RQ 5 
Creació d'una nova finestra per configurar les taules de 32 passos de 
dosificació de les bombes peristàltiques 3 i 4. Aquestes han d'incloure els 
següents botons e indicadors: 

SCD/PLC SI 

RQ 5.1 
Botons total dosif. (ml): Total de l'agent a dosificar en cadascun dels 32 
passos. SCD SI 

RQ 5.2 Botons % Inicial: Percentatge del total de l'agent a dosificar afegit 
manualment en cadascun dels 32 passos. 

SCD SI 

RQ 5.3 
Botons Temps del pas (min): Temps de duració total de cadascun dels 
32 passos. SCD/PLC SI 

RQ 5.4 Indicador DOS (ml): Indicació de la dosificació que es realitzarà 
automàticament en cadascun dels passos. 

SCD/PLC SI 
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RQ 5.5 
Indicador Temps transcorregut (min): Indicació del temps transcorregut 
del pas actiu. SCD/PLC SI 

RQ 6 Enregistrament dels següents esdeveniments durant el procés Fenton 
(creació dels següents botons): 

SCD SI 

RQ 6.1 Esdeveniment: Presa de mostra de peròxid SCD SI 

RQ 6.2 Esdeveniment: Addició contaminant SCD SI 

RQ 6.3 Esdeveniment: Presa de mostra contaminant SCD SI 

RQ 6.4 Esdeveniment: Addició manual de ferro SCD SI 

RQ 6.5 Esdeveniment: Llum de reactor SCD SI 

RQ 6.6 Esdeveniment: Llum reactor tubular SCD SI 

RQ 6.7 Esdeveniment: Presa de mostra 2 (En  Blanc) SCD SI 

RQ 6.8 Esdeveniment: Addició manual peròxid SCD SI 

RQ 6.9 Esdeveniment: Inici experiment SCD SI 

RQ 6.10 Esdeveniment: Incidència SCD SI 

RQ 6.11 Esdeveniment: Altres SCD SI 

RQ 6.12 Registre del tipus de dosificació assignat a les bombes peristàltiques. SCD SI 

RQ 7 Disseny del control de temperatura del reactor principal. PLC SI 

RQ 7.1 
S'indicarà quan està recirculant el cabal de refredament per la camisa del 
reactor a la pantalla principal del Scada posant-se en blau el símbol de la 
camisa del reactor. 

SCD SI 

RQ 7.2 
Incloure un text indicatiu que informi a l'operador que el punt de 
consigna establert pel control de temperatura es de 20 ºC fixa. SCD SI 

RQ 8 
Creació d’una nova pantalla on s'incloguin diferents gràfics/històrics. 
Aquesta ha d'incloure: 

SCD SI 

RQ 8.1 
Gràfic de tendència de les temperatures del reactor i del circuit de 
sensat. SCD SI 

RQ 8.2 Gràfic de l'evolució del pH. SCD SI 

RQ 8.3 
Gràfic de les tendències dels dos indicadors d'oxigen dissolt. Una de les 
traces indicarà l’oxigen amb tefló i l’altre l’oxigen sense tefló. 

SCD SI 

RQ 8.4 Gràfic de la tendència de la conductivitat. SCD SI 

    

2.4. Requeriments de Disseny 
Els requeriments de disseny d’aquest treball han estat 

• Escalabilitat del projecte. El programari desenvolupat ha de permetre 
l’ampliació fàcil amb nous elements (bombes peristàltiques, vàlvules) 
replicant el codi dissenyat.  

• Reutilització del programari desenvolupat. Seguiment de la normativa S88. 

• Velocitat de resposta sistema de temperatura no inferior a 2 graus en 10 
minuts. 

• Limitació en la llicència d’ús del programari del controlador T2550 a 100 
blocs LIN. 

• Desenvolupament del projecte amb l’entorn de programació Eurotherm. 
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2.5. Metodologia de Desenvolupament 
Per assolir els objectius d’aquest treball s’ha seguit la metodologia marcada per 
la normativa que regeix els treballs acadèmics de l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Técnica Industrial de Barcelona (EUETIB). 

Les fases en les quals  s’ha dividit aquest treball han estat: 

a) Estudi estratègic. Establiment de l’abast del projecte així com dels 
recursos necessaris i planificació del temps. 

b) Adquisició de les eines necessàries per a la realització del projecte. En 
aquesta fase s’inclou el treball realitzat per aprendre l’entorn de 
programació Eurotherm. El treball realitzat per conèixer i seguir el 
programari desenvolupat per altres projectistes amb anterioritat. El treball 
realitzat per entendre els processos que intervenen en un experiment 
Foto-Fenton.  

c) Definició dels objectius. Inclou els requisits marcats en aquest projecte. 

d) Disseny de la solució adoptada. Aquesta fase inclou el disseny del control 
de temperatura del reactor i el disseny del nou programari de la planta 
Fenton. Com a treball previ a aquest pas ha calgut crear una versió inicial 
de programari que permetés el desenvolupament d’aquest treball retallant 
la programació de la versió anterior. 

e) Probes del disseny realitzat. 

En paral·lel a aquestes fases s’ha realitzat la gestió del projecte; a mesura que 
s’anava avançant en el treball es desenvolupava la present memòria. 

2.6. Planificació de les tasques 
A l’inici del projecte es va realitzar una planificació semblant a la que és mostra a 
la Figura 15; a mesura però que ha anat avançant el projecte ha calgut realitzar 
modificacions a aquesta  quedant finalment com és mostra a les taules i figures 
d’aquest apartat. 

En total, per a la realització d’aquest projecte, ha estat necessari una dedicació 
de 141 dies. Se li ha dedicat a cada dia de treball aproximadament 6 hores; per 
tant la dedicació total d’aquest projecte ha estat de 850 hores aproximadament. 

 

Taula 3. Taula resum dels temps i dates de treball 

Data inici Data final Dies 

FASE 0: Formulació i planificació TFG 07/09/2015 15/09/2015 6 
FASE 1: Anàlisi del problema 16/09/2015 21/12/2015 65 
FASE 2: Disseny i implementació de la solució 07/04/2016 12/04/2016 54 
FASE 3: Proves funcionament sistema complet 07/04/2016 12/04/2016 8 
FASE 4: Revisió final memòria 13/04/2016 22/04/2016 8 
Dipòsit memòria 26/04/2016 

  
TOTAL 

  
141 
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Figura 15. Diagrama de Gantt (Project Libre)

 

Diagrama de Gantt (Project Libre) 
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Figura 

2.7. Recursos
El principal mitjà que ha calgut per a la realització d’aquest projecte ha estat l’ús 
de la planta Fenton; i en particular de l’ordinador de la planta el qual disposa del 
software amb el que s’ha realitzat la 

També ha calgut un ordinador personal per a la realització de la present memòria 
i de les simulacions amb Matlab. 

Per a la realització de les prov
desionitzada. 

Apunts de les assignatures cursades 
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Figura 16. Detall planificació (Project Libre).

Recursos 
El principal mitjà que ha calgut per a la realització d’aquest projecte ha estat l’ús 
de la planta Fenton; i en particular de l’ordinador de la planta el qual disposa del 
software amb el que s’ha realitzat la programació. 

També ha calgut un ordinador personal per a la realització de la present memòria 
i de les simulacions amb Matlab.  

Per a la realització de les proves de temperatura ha calgut gel picat i aigua 

Apunts de les assignatures cursades al llarg de la carrera. 
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Detall planificació (Project Libre). 

El principal mitjà que ha calgut per a la realització d’aquest projecte ha estat l’ús 
de la planta Fenton; i en particular de l’ordinador de la planta el qual disposa del 

També ha calgut un ordinador personal per a la realització de la present memòria 

es de temperatura ha calgut gel picat i aigua 
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CAPÍTOL 3: DISSENY I 

IMPLEMENTACIÓ DE LA 

SOLUCIÓ 

En aquest capítol es descriu la solució adoptada dels requeriments mencionats al 
capítol 2. Per a la realització del control de temperatura del reactor s’ha hagut de 
dissenyar i posar en marxa una part fluídica amb una nova bomba, conductes, 
vàlvules, etc. Per a la resta de requeriments tan sols ha calgut actuar a nivell de 
programació. 

 

3.1. Control temperatura del reactor 
Segons dades facilitades pels usuaris de la planta Fenton les temperatures a les 
quals s’han estat realitzant els experiments, sense cap sistema de control, són 
d’uns (22/23) °C majoritàriament podent pujar fins als 30 °C els mesos de més 
calor. 

El disseny d’aquest sistema de control s’ha realitzat de forma que es pugui tenir 
la temperatura de l’experiment sota control, fixada a 20 ºC, durant tots els 
mesos de l’any. 

3.1.1. Disseny de la part fluídica  

La forma natural per fer un control de potència de transferència de calor entre 0 i 
100 de forma contínua seria realitzar un control modulat de potència mitjançant 
una vàlvula motoritzada.  

La vàlvula en posició tancada donaria un 0% de potència de transferència de 
calor i amb la vàlvula oberta completament el 100%. El problema de realitzar el 
disseny amb una vàlvula motoritzada és que és costosa. 
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Una altra opció per modular la potència és mitjançant un control “ON/OFF” d’una 
vàlvula (control PWM). 

La idea és modular el temps d’activació de la vàlvula mitjançant períodes de 
temps fixats, anomenats “temps de cicle”; aquest temps ha de ser menor al 
temps característic de la resposta al canvi de temperatura del reactor de forma 
que el reactor rebi finalment el promig de la potència. 

A major “temps de cicle” menor desgast tindrà la vàlvula, però sempre ha de ser 
inferior al temps característic del sistema. 

La pràctica que es recomana es emprar un temps de cicle inferior a la meitat del 
temps característic del sistema. 

En el cas particular d’aquest treball, la temperatura del reactor es controla 
modificant el cabal del refrigerant que circula per la camisa del reactor. La calor 
absorbida per aquest cabal de recirculació es regulada per una sortida del 
controlador Eurotherm, ubicat a l’armari elèctric de la planta, actuant sobre la 
vàlvula controladora  CV003. 

La sortida del controlador és a relé. El valor mig de la tensió de sortida es 
governa mitjançant una modulació d’amplada de polsos (PWM). Típicament, en 
un disseny analògic, aquesta funció es realitza comparant un senyal triangular o 
de dent de serra amb el senyal de control. En aquest disseny, però, ja que el 
controlador Eurotherm disposa dins les seves llibreries d’un bloc que realitza 
aquesta funció, anomenat TPO, s’ha emprat aquest bloc.  

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Formes d’ona interna bloc TPO ( LINTools Engineering Studio). 

 

La vàlvula controladora CV003, en realitat, està formada per dues vàlvules en 
paral·lel treballant de forma complementària.  La bomba BR002, que com el 
dipòsit és un element extern al control de la planta, s’haurà de posar en marxa 
manualment quan aquestes dues vàlvules comencin a treballar. 

El funcionament de la vàlvula CV003 mostrada a la Figura 18 es pot resumir de 
la forma següent:  

• Quan el senyal de control està al 100 % tot el cabal d’aigua bombejat per 
BR002  va a parar a la camisa del reactor. 

• Quan el senyal de control està al 50 % la meitat del cabal és recirculat a la 
camisa del reactor i l’altre meitat torna al tanc D1. 

• Quan el senyal de control està al 0 % tot el cabal de refrigeració és 
reenviat novament al tanc D1. 
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Figura 18. Esquema i diagrama de blocs, control temperatura reactor. 

 

El muntatge realitzat a la planta es mostra a la Figura 19. Al no tenir cap dada 
prèvia del model del reactor el criteri de selecció del material ha estat que la 
bomba seleccionada fos d’una mida adequada al dipòsit d’aigua que es tenia a 
disposició;  a partir d’aquesta bomba s’han seleccionat els tubs i electrovàlvules 
d’acord al “datasheet” del fabricant de la mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Sistema control de temperatura (esquerra), reactor planta (dreta). 
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Un cop muntat el prototip a la planta Fenton es compara la velocitat de resposta 
del disseny elaborat amb altres dues configuracions fluídiques que es tenien a 
l’abast. 

• Configuració fluídica 1 (Test 1), disseny realitzat en aquest treball: Tubs 
diàmetre 20 mm, vàlvules 1”, bomba model Sera 1500. 

• Configuració fluídica 2 (Test 2), muntatge realitzat amb la bomba 
calefactora que és emprada habitualment pels usuaris de la planta Fenton 
per escalfar l’aigua de la camisa reactor i tubs de diàmetre 12 mm. 

• Configuració fluídica 3 (Test 3), muntatge realitzat amb tubs de diàmetre 
12 mm i bomba model Sera 1500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Resposta a un esglaó unitari per diferents dissenys fluídics. 

 

Comparant els dos casos més extrems: El disseny realitzat en aquest treball és 
capaç d’incrementar en 10 min la temperatura del reactor  en 3º aprox.; en 
canvi  si s’opta per l’opció fluídica del test 3 llavors és de 4º en 10 min.  

Com a resum dels assajos mostrats a la Figura 20 s’arriba a la conclusió de que 
hagués estat millor haver seleccionat electrovàlvules i tubs de ½” enlloc del 
material emprat de 1”. Segons aquest assaig la millora hagués estat 
aproximadament d’un 25%. 

Al contrari del que passa a la indústria, en aquest cas sortia més econòmic 
sobredimensionar el disseny. 

3.1.2. Model experimental de la planta  

S’ha suposat que el model de la planta és un sistema de primer ordre amb un 
retard de transport i amb funció de transferència: 
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                                      (5)                                

On: Kp és el guany estàtic, L el retard de transport i T la constant de temps. 
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Planta: std(err) = 0.0549
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Esglaó de 0% a 100%

PV

Per estimar aquests paràmetres es pot emprar el següent mètode: Partint d’una 
situació en què la planta és estable s’aplica un esglaó unitari H(t) de potència o 
canvi de 0 % a 100 % alhora que es registren les dades. Els paràmetres es 
poden obtenir analíticament a partir de la gràfica obtinguda. 

 

 

 

 

 

    

 

                                            

          

 

Figura 21. Resposta del sistema a un esglaó unitari (bany d’aigua a 1 ºC). 

El temps mort L es reconeix fàcilment en l’eix horitzontal com el temps t = 0 fins 
que comença a baixar la temperatura.  En aquest cas: L= 92 segons. 

El guany estàtic Kp és el guany o amplificació del sistema per una entrada 
constant.  

100
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(6) 

La constant de temps T està relacionada amb el pendent màxim, el qual deu 
succeir per t = L. 
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(Arian 2003)
 

Amb l’ajut de Matlab s’obté aquest darrer paràmetre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Model de la planta (bany d’aigua a 1 ºC). 
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Cal recordar, però, que aquest model és un model de la planta que respon a  
unes determinades condicions experimentals. 

3.1.3. Controladors PID 

 

 

 

Figura 23. Diagrama de blocs. 

 

Els controladors PID, inclouen tres tipus d’accions: proporcional (P), integral (I) i 
derivativa (D).  

Acció de control proporcional, la sortida del controlador és proporcional a l’error; 
té com a funció de transferència: 
                                                    

pp KsC =)(                                          (9) 

On Kp, és un guany proporcional ajustable. Aquest valor ha de ser ajustat al 
mínim possible sense que provoqui oscil·lacions. Aquest tipus de regulador pot 
controlar qualsevol planta estable però té un error en règim permanent. 

Acció de control integral, dóna una sortida del controlador que és proporcional a 
l’error acumulat, el que implica que és un mode de control lent. 

                            
(10)  

      

El temps integral fixat és la quantitat de temps per portar el procés al punt de 
consigna. 

Quan més gran sigui el valor més lenta és la resposta, però el sistema és més 
estable. Si el terme integral és massa petit això provoca un sobrepassament del 
SP i inclús pot provocar que el sistema oscil·li. 

Acció de control derivatiu, l’acció derivativa respon a la velocitat de canvi i 
direcció en l’error. L’acció derivativa “anticipa” el valor del PV en relació al punt 
de consigna i ajusta la sortida MV del controlador corresponent. 
 
                                                                                                               (11) 
  
Si el valor mesurat cau ràpidament, el terme derivatiu provoca un gran canvi a la 
sortida del senyal en resposta a la pertorbació. El seu ús es beneficiós per 
recuperar-se de petites pertorbacions. Aquest terme, però, té el problema de que 
en determinades situacions provoca canvis de senyals excessius sent la causa de 
que el sistema es torni inestable. 
El temps òptim de l’acció derivativa és el que retorna la variable al punt de 
consigna amb les mínimes oscil·lacions. 

Cal distingir també entre acció directa i inversa. 
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L’acció directa provoca que la sortida canviï en la mateixa direcció que el canvi 
en l’error. Això vol dir que si hi ha un canvi positiu en l’error això provocarà que 
hi hagi també un guany en positiu a la sortida del controlador. 

L’acció inversa invertirà la sortida. Si hi ha un canvi en positiu en l’error a la 
sortida del controlador hi haurà un canvi en negatiu. 

En el cas particular d’aquest sistema de control de temperatura, hi ha una acció 
directa ja que quan la temperatura puja el senyal de sortida del controlador ha 
de créixer. 

La combinació dels termes P, I i D proporcionarà un efecte estabilitzador en la 
resposta del procés. Aquest control dependrà de la natura del procés a controlar. 

Una determinada sintonització pot proporcionar les següents respostes: 

• Resposta subamortiguda, es preveu  l’oscil·lació de la resposta però hi ha 
un excessiu sobrepassament del punt de consigna. 

• Resposta amb amortiguament crític, no es produeix un sobrepassament 
excessiu del punt de consigna i el sistema esta controlat de forma no 
oscil·latòria. 

• Resposta sobreamortiguada, el sistema és no oscil·latori però és 
innecessàriament lent. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Possibles respostes de la planta al loop PID (Rockwell 2003). 

 

En terminologia clàssica de regulació, l’equació de control d’un PID és la següent: 









+⋅+⋅−= ∫ dt

dErr
TdtErr

T
Err

BP
OP D

I

1100

                              
(12)

 

On:  OP  :  Sortida del controlador (Potència de l’actuador) 

 BP  : Banda proporcional 

Err  :  Error (PV - SP)  

 TI   : Constant d’integració 

 TD   : Constant derivativa 

Aquesta equació pot ser escrita en terminologia de la transformada de Laplace 
com: 









++⋅−= D

I

sT
sTBPErr

sOP 1
1

100)(

                                 
(13)

 

A aquesta equació el controlador T2550 li afegeix un filtre de primer ordre per 
altes freqüències. Típicament pren un temps constant igual a un quart del temps 
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derivatiu. El microprocessador amb tècniques de mostreig calcula els termes de 
l’equació de control i del filtre. 

Segons el manual del fabricant quan la consigna és constant  l’equació digital 
emprada pel controlador té la següent equació equivalent en contínua: 
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(14)

 

En aquest disseny, per realitzar simulacions mitjançant Matlab, s’ha emprat 
aquesta darrera equació enlloc de l’equació del bloc PID que disposa Matlab. Cal 
tenir present però que l’equació real que empra el controlador es un secret de 
disseny del fabricant.  

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Equació del bloc PID implementada en Matlab. 

3.1.4. Sintonització del PID a llaç Obert 

Dos tipus d’experiments clàssics per sintonitzar un regulador PID són les 
fórmules de Ziegler-Nichols a llaç tancat i a llaç obert o resposta a un esglaó. 

Aquestes fórmules donen el valor òptim K, TI, TD per a “l’equació de llibre” que 
s’han de convertir al format de les unitats del controlador T2550. 









++⋅= ∫ dt

dE
TEdt

T
EKU D

I

tt

1
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(15)

 

Aquests dos mètodes tenen la característica que permeten ajustar els 
paràmetres perquè la resposta transitòria del sistema a llaç tancat tingui una 
“realimentació de decreixement de ¼”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Resposta a un esglaó amb relació de decreixement ¼ (EUETIB, n.d.) 
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La primera fórmula es basa en un llaç de control amb tan sols un guany 
proporcional i d’acord al guany que provoca que el sistema comenci a oscil·lar i el 
període d’aquestes oscil·lacions s’estableix el guany del controlador PID. 

 

 

 

 

Figura 27. Llaç tancat 

Per aplicar el segon dels mètodes, Ziegler-Nichols a llaç obert, en primer lloc s’ha 
de trobar quin valor de MV provoca que la sortida del regulador estabilitzi la 
temperatura de la planta a un valor pròxim al punt de consigna i s’anota aquest 
valor. Tot seguit es varia el valor de MV el suficient perquè es puguin mesurar 
variacions de temperatura procurant però no desplaçar gaire el punt de treball. 
Aquest valor hauria d’estar en un rang comprés entre un 10% i un 20% del rang 
complet. S’anota també aquest valor. 

Un cop hem obtingut aquests valors de MV i els valors de temperatura que 
originen es pot obtenir la resposta a llaç obert de la planta. 

Per això es posa en manual el controlador (llaç obert); s’ajusta la sortida MV al 
valor que ens regula la temperatura a la dada de consigna i quan s’ha estabilitzat 
es provoca un canvi en el senyal de sortida de MV (al valor anotat) registrant 
com varia la temperatura. 

 

 

 

Figura 28. Llaç obert 

Fent el gràfic dels resultats obtinguts de l’experiment, Ziegler-Nichols, proposa 
mitjançant l’anàlisi de la corba resultant unes taules d’ajust del pid. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Ziegler-Nichols (EUETIB, n.d.) 

En el cas particular de la planta d’aquest treball la resposta de la planta és molt 
lenta i per poder realitzar cadascun dels passos descrits en aquests mètodes 
hagués estat necessari realitzar assajos d’hores, possiblement algun d’ells  
superior a un dia de duració. 

Rockwell (Allen-Bradley), per a l’ajust dels seus controladors, proposa uns 
paràmetres inicials d’ajust del pid amb un únic assaig , directament, mitjançant 
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63,2%

l’estudi analític de la resposta del sistema a un esglaó a llaç obert; seguint 
aquest mètode s’ha pogut realitzar la sintonització del PID en tan sols unes 
hores.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 30. Ajust simple pid (Rockwell 2003). 

Aquesta regulació, però, té un ampli rang d’operació el que pot provocar que la 
variable de control arribi als límits prefixats per l’actuador; si succeeix això el 
bucle realimentat continua en el seu límit independentment de la sortida del 
procés. Com s’empra una acció integral en la regulació aquesta continua 
integrant l’error e incrementant el seu valor provocant que aquest valor sigui 
molt elevat. Aquest efecte es coneix com “windup”.   

A continuació es presenten els resultats obtinguts de les proves realitzades 
seguint aquest mètode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Determinació del temps característic del procés. 

 

A la Figura 31 es mostra la resposta del sistema quan s’aplica un canvi a la 
sortida del controlador de 0 a 100 (bany d’aigua a 1 ⁰C). D’aquesta resposta es 
dedueix un temps característic del procés igual a 2867 segons. 

Fent una ampliació de la corba al seu inici, Figura 32, es troba el temps de retard 
del sistema td (82 segons). 
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Figura 32. Determinació del temps de retard. 

Amb les dades obtingudes a l’assaig i amb la taula mostrada a la Figura 30 es 
troben uns primers paràmetres d’ajust del PID, Taula 4. 

Taula 4. Ajust simple del PID segons taules (Rockwell, 2003). 

                     Kc              Ti      Td 

 

PID 
 

 

 

  

----- 

       
  
Banda proporcional:  

 

Amb els càlculs realitzats es fa una prova de com respon el sistema amb aquesta 
sintonització del pid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Resposta de la planta amb BP=4 % i Ti=410 (s). 

Segons s’aprecia a la Figura 33 la resposta del sistema és oscil·latòria; aquest 
mètode no ha donat un bon resultat per aplicar-lo en aquest model de planta.  

Segons la teoria bàsica de regulació el temps de la constant d’integració deu ser 
major a la constant del procés per evitar oscil·lacions.  
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3.1.5. Mètode del relé d’autosintonia. 

Un altre mètode de sintonització és el mètode del relé d’autosintonia. Aquest 
mètode consisteix en provocar un senyal oscil·latori a la sortida del procés i a 
partir de la mesura de l’amplitud, el període de la mateixa i unes taules donades 
s’obtenen els paràmetres inicials d’ajust del PID. 

 

 

  

 

 

Figura 34. Autosintonia emprant relé controlador. 

A la Figura 35 es mostra el resultat de l’assaig realitzat seguint aquest mètode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Resultats obtinguts mètode autosintonia. 

El període de les oscil·lacions mesurat es PU= 4332 (s). El senyal de sortida del 
controlador passa del 0 % al 100 %.  

Aquest mètode dóna una fórmula de càlcul del valor de la constant Kcu que 
permet trobar els paràmetres de sintonització segons les taules de Ziegler-
Nichols. 
 

   
(16) 

(Seborg, Edgard, and Mellichamp 2004) 

Finalment s’obtenen els paràmetres mostrats a la Taula 5.
 

Taula 5. Ajust del controlador basat en el mètode del relé d’auto 
sintonia (Seborg, Edgard, and Mellichamp 2004). 

Ziegler-Nichols Kp Ti Td 

PI 0.45 Kcu = 28.7     Pu /1.2 = 3610 (s) -- 

 
 
Banda proporcional:  
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Amb aquests paràmetres de sintonització s’assaja la resposta del sistema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Resposta de la planta amb BP=3,5%,  Ti=3610 (s) i Td = 0 

3.1.6. Estudi d’alternatives 

a) Solució actual  

En el disseny final s’ha optat per deixar la sintonització del PID tan sols amb el 
terme proporcional i amb un ajust manual del reset.  

La resposta d’aquest regulador proporcional es mostra a la Figura 37. Com 
s’aprecia en aquesta figura hi ha un error en estat estacionari; aquest error s’ha 
corregit amb el paràmetre reset manual.   

En aquesta resposta es pot apreciar que hi ha un sobrepassament del punt de 
consigna en 0.6 graus que es deu a que la planta té una inèrcia molt gran a 
l’inici. Les temperatures de la camisa (1 ºC) i de l’interior del reactor (18 ºC) han 
de trobar l’equilibri tèrmic quan la sortida del regulador passa a valer zero. Un 
cop s’ha portat la camisa de la temperatura inicial (ambient)  a la temperatura 
de consigna aquesta inèrcia desapareix i el control és més fàcil. 

En el disseny del PID no s’ha contemplat el terme derivatiu degut a que el procés 
que es vol controlar varia molt lentament. Aquest terme tendeix a suavitzar els 
canvis en la senyal de control originats per canvis ràpids en el senyal d’error però 
també, per regla general, provoca actuacions de control més grans; aquest 
terme no aportaria res significatiu al control i un ajust incorrecte podria causar 
que el sistema es tornés inestable. 

El terme integratiu també s’ha descartat; si es compara la corba de resposta 
obtinguda amb tan sols el terme proporcional amb les corbes obtingudes en els 
assajos realitzats que sí consideren el terme integral s’arriba a la conclusió que 
no s’aprecia una millora substancial en el cas que aquest terme estigui  ajustat a 
un valor gran (Figura 36) i en el cas que estigui ajustat amb un valor, 
comparativament, petit (Figura 33) la resposta és molt pitjor (major 
sobrepassament i oscil·lant).  

Els paràmetres finals de la sintonització no son segurament els òptims però son 
correctes i el resultat final satisfà les necessitats del client: Consigna 20 ⁰C ± 0.5 
⁰C.   

Trobar els valors òptims del pid requereix temps, experiència i sort. Cada prova 
feta ha requerit d’un dia per al seu desenvolupament cosa que ha limitat el 
nombre de proves realitzades.  
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Figura 37. Resposta del sistema amb un regulador proporcional. 

De la resposta mostrada a la Figura 35 es pot arribar a la conclusió que el 
problema de control, sense reacció química, és a la pràctica lineal en els temps 
de treball i rangs de temperatura. El control realitzat no contempla, però, que en 
la situació real hi haurà una reacció lleugerament exotèrmica i que hi haurà una 
làmpada UV.  

Segons dades facilitades pel client, en les condicions habituals, aquestes fonts 
d’energia poden fer pujar com a molt (8-10) ºC la temperatura a les quals es 
realitzen els experiments a una velocitat de com a molt 0,1 ºC/min. 

La resposta de la solució actual a una pertorbació es mostra a la Figura 38; com 
es pot apreciar aquesta no és del tot lineal  però a efectes de realitzar una 
estimació del temps que necessita el sistema de control després d’una 
pertorbació aquesta es podria simplificar a una recuperació de 0.3 ºC/min. 
S’observa a la corba que una pertorbació també provoca un sobrepassament de 
la consigna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Resposta de la solució actual a una pertorbació. 

 

Es de preveure que el sistema de control serà capaç de respondre ràpidament a 
la pertorbació que originarà l’encesa de la làmpada ultraviolada i/o reacció 
exotèrmica ja que la velocitat de resposta es major a la velocitat d’increment de 
la temperatura que originen aquestes fonts.  
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b) Augment de l’àrea d’intercanvi de calor 

La resposta de la solució actual, Figura 37, es lenta; la planta triga més de 40 
minuts a arribar a condicions d’estabilitat. Això es deu a que el comportament de 
la planta es adiabàtic en els rangs de temperatura i temps dels experiments i de 
que l’única font de calor que es tenia a l’abast, per a la realització de les proves, 
ha estat la calor que proporciona la temperatura ambient.  

La velocitat d’intercanvi de calor entre el reactor i la temperatura ambient és 
directament proporcional a tres elements: el coeficient de transferència de calor 
(el material), l’àrea i la diferència de temperatura.  

Per millorar la velocitat de transferència de calor es pot actuar sobre l’àrea 
d’intercanvi. Per augmentar aquesta una possibilitat és intercalar en el circuit de 
recirculació un bescanviador de calor. 

A la Figura 39 es mostra un model de bescanviador que s’ha tingut en compte a 
l’hora de plantejar aquesta alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Bescanviador de calor tubs aletejats (font: Tubs aletejats A.Mestres) 

L’eliminació de calor d’una superfície per convecció es pot amplificar si es 
col·loquen extensions en la seva superfície. Aquestes extensions es coneixen com 
aletes i poden tenir diverses formes. Degut a l’augment de la tasa de 
transferència de calor que proporcionen aquestes aletes es redueix el tamany de 
l’equip bescanviador. 

Inicialment s’havia pensat en un microintercanviador de  calor d’un autobús però 
el sistema treballa amb fluids oxidants i no es pot posar aquest tipus de tub ja 
que s'oxidaria i el fluid es contaminaria de manera incontrolada, cosa que no es 
adequat per a la realització d’experiments científics.  

c) Afegiment d’un bany d’aigua calenta 

Una altra alternativa al disseny realitzat seria afegir un altre bany, aquest 
d’aigua calenta.  Aquesta solució permetria als usuaris de la planta modificar la 
temperatura dels experiment ara fixada a 20 ºC entre un rang de temperatures. 

Els blocs PID del controlador disposen de dos canals que estan dissenyats per 
actuar de forma complementària.   

Amb un simple control ON/OFF seria suficient per realitzar la regulació de 
temperatura. 

A la Figura 40 es mostra aquest tipus de control. La sortida del PID 1 (aportació 
de calor) està en marxa (100 % actuació) quan el PV està per sota del punt de 
consigna i la sortida 2 (extracció de calor) està activa quan el PV està per 
damunt del valor de consigna. 
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Figura 40. Escalfament i refredament  ambdós On/Off  (font: Eurotherm) 

El muntatge que caldria realitzar es idèntic al bany d’aigua freda afegint en 
aquest cas una resistència elèctrica per escalfar l’aigua.  

 

 

Figura 41. Resistència elèctrica d’immersió 1000 W (Font Resistències Asturgo) 

L’armari elèctric disposa d’un transformador d’aïllament galvànic que donaria 
seguretat elèctrica per alimentar aquesta resistència. Com a mesura redundant 
de seguretat caldria instal·lar un interruptor diferencial (65 euros).  

A part de la compra d’aquesta resistència (85 euros), caldria l’adquisició d’una 
tarja electrònica d’entrades/sortides del controlador (169 euros) i del material 
per muntar un altre circuit fluídic amb el bany d’aigua calenta (120 euros). 

 

d) Electrovàlvula descàrrega camisa reactor 

Analitzant la resposta que té la solució actual a una pertorbació, Figura 38, 
s’aprecia que es produeix un sobrepassament similar al que hi ha durant el 
període transitori per portar la temperatura de la planta a les condicions d’inici 
de l’experiment. 

Per reduir aquest sobrepassament i obtenir una resposta estable ràpidament es 
pot afegir al disseny una electrovàlvula, CV004, que descarregui el cabal d’aigua 
de la camisa del reactor en el moment en què la temperatura del reactor estigui 
un parell de dècimes de grau per sota de la temperatura de consigna. 

A la Figura 42 es mostra el sobrepassament que es produeix amb la solució 
actual. La consigna del sistema de control està fixada a 18 ºC. En el moment que 
la temperatura és igual o inferior a la consigna de control la sortida del regulador 
es zero (el cabal d’aigua freda esta estancat a la camisa del reactor). Aquest fet 
es produeix aproximadament al minut 10 de l’inici de l’enregistrament;  la 
temperatura de 18 ºC no es torna a recuperar fins al minut 38.  

 



 Monitorització i Control d’una Planta Pilot per al Tractament Fotoquímic d’aigües Residuals 

 - 51 - 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
17.5

18

18.5

19

19.5

20

20.5

21

Temps (min)

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
ºC

)

 

 

PV

0 10 20 30 40
17

17.5

18

18.5

19

19.5

20

20.5

Temps (min)

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
ºC

)

 

 

PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Resposta de la planta amb la solució actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Resposta de la planta amb l’electrovàlvula CV004 

A la Figura 43  es repeteix el mateix assaig (consigna 18 ºC, idèntics paràmetres 
PID) però aquest cop es buida la camisa del reactor quan la temperatura del 
reactor és inferior a 17.8 ºC.  

En aquest cas s’aprecia que des de que la sortida del regulador es zero fins que 
el sistema recupera de forma natural els 18 ºC es triga aproximadament 7 
minuts.  

A la Figura 44 es mostra la ubicació proposada per a aquesta electrovàlvula. 

Una alternativa que es va plantejar durant el disseny va ser que  aquesta 
electrovàlvula treballés també durant els semiperíodes “OFF” del PWM.  

Sense la presència d’aquesta electrovàlvula, el sistema durant els semiperíodes 
“ON” treu  l’energia de l’interior del reactor en funció del cabal, gradient de 
temperatura entre les càmeres, les àrees, i el coeficient d'intercanvi de calor 
entre les mateixes. Durant els semiperíodes “OFF” continua, en menor grau, 
havent-hi intercanvi de calor, d’energia, entre la camisa del reactor i l'interior ja 
que el sistema busca l’equilibri tèrmic.  

Al tractar-se, però, d’un sistema tancat aquestes energies dels semiperíodes 
“ON/OFF” s’acaben integrant cosa que permet el control. En aquesta regulació la 
transferència d’energia que es produeix en els semiperíodes “OFF” es considera 
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com un retard en la resposta. No és rellevant aquesta transferència d’energia 
degut a la relació de volums. El volum de l’interior del reactor és molt més gran 
que el de la camisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Electrovàlvula CV004. 

El problema que té aquesta darrera alternativa és que no es tractaria d’un 
sistema tancat sinó obert; caldria un temps a cada cicle per omplir de nou amb 
aigua la camisa del reactor i no seria vàlid l’ús d’un control PID. 

Si es volgués realitzar aquesta millora en el disseny, degut a que el controlador 
no disposa de més sortides digitals lliures, caldria l’adquisició, a part de 
l’electrovàlvula (63 euros),  d’una tarja electrònica d’entrades/sortides (169 
euros) i d’un terminal de connexió (55 euros).   

3.1.7. Justificació de la solució tècnica escollida 

 

En la solució actual tan sols s’ha emprat el terme proporcional del PID. Aquests 
reguladors necessiten d’una realimentació positiva i no linealitat per al seu ús. 
Degut a que el comportament de la planta es lineal,  en les condicions en les 
quals s’han realitzat les proves de sintonització, provoca que tan sols sigui útil 
aquest terme. 
El primer problema d’aquest disseny ha estat el problema real de controlar la 
temperatura a l’interior del reactor químic; aquesta depèn de la següent equació:  

calormenttransvassasortidacalorreacciócalorentradacaloracumulatCalor −−+=                

L’intercanvi, transvasament, de calor depèn de tres elements: coeficient de 
transferència de calor (el material), àrea i diferència de temperatura segons 
l’equació: 

    TAU
dt

dQ
∆⋅⋅=                                       (17)        

Sobre aquest problema s’ha arribat a les següents reflexions: 

• que la temperatura a la qual es vol mantenir el reactor és molt propera a 
la temperatura ambient, 
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• que la pertorbació (reacció exotèrmica, làmpada ultraviolada, etc.) 
produeix sempre l'escalfament del reactor, 

• que la vàlvula de control només pot retirar calor (i reduir la temperatura) i 
que ho fa prou ràpidament perquè  ∆T > 15 ºC,  

• que l'ambient pot retirar o proporcionar calor al reactor depenent del signe 
de ∆T, però sempre a una velocitat molt petita perquè ∆T < (3 o 4) ºC; el 
reactor, sense intervenció exterior es pot considerar adiabàtic, en el rang 
de temperatures i temps de treball. 

Llavors, la solució actual és una solució tècnicament correcta si no es vol 
mantenir la temperatura a un valor superior a la temperatura ambient. És una 
solució eficient, efectiva i barata.  

La hipòtesi de que la temperatura de l’experiment no serà superior a la 
temperatura ambient és perfectament acceptable (20ºC). 

Si no ho fos, llavors, només és possible controlar el sistema amb una vàlvula 
addicional que proporcioni calor; aquest cas requeriria més pressupost: una 
resistència calefactora, una vàlvula de control, un interruptor diferencial, una 
tarja d’entrades/sortides i un dipòsit per a l’aigua calenta.  

La solució, però, és satisfactòria per al client: les limitacions són acceptables, els 
casos no contemplats són excepcionals i no hi ha recursos per contemplar-los. 

El segon problema ha estat el sobrepassament que es produeix del valor de 
consigna. La dificultat per a la resolució d’aquest problema ha estat que el temps 
de resposta quan el sistema deixa de refredar és molt lent; ho fa lentament 
perquè l’única font tèrmica que es tenia a l’abast per escalfar el sistema era la 
temperatura ambient  (DT < 3ºC); el sistema tendeix naturalment i 
asimptòticament a la temperatura ambient.  

La velocitat de resposta a la qual el sistema torna a la temperatura ambient es 
podria haver incrementat augmentant l'àrea (o el coeficient de transferència).  

La situació real, però, aportarà més energia: hi haurà una reacció lleugerament 
exotèrmica i hi haurà una làmpada UV que en condicions habituals pot arribar a 
pujar la temperatura fins (8-10) ºC , com a molt a 0.1 ºC/min. 

Aquesta aportació de calor provocarà que  realment no sigui necessari 
l’afegiment d’aquest bescanviador.  

L’opció d’afegir una vàlvula addicional que descarregui el cabal d’aigua estancat a 
la camisa del reactor quan la temperatura sigui inferior 20 ºC, reduiria 
significativament el sobrepassament que es produeix en la resposta durant la 
fase inicial de refredament del reactor però també encareix el producte.  

El client admet sense dificultats que cal esperar per refredar el reactor (un 
transitori) i que caldria iniciar la reacció (addició de reactius) un cop el sistema 
inert s’hagi portat a la temperatura de treball. 

El disseny realitzat esta dintre dels requisits marcats a l’inici del projecte 20 ºC ± 
0.5 ºC. Existeix un sobrepassament inicial de 0.6 ºC però aquest es dona amb un 
control de la situació sense més aportació d’energia que la de l’ambient; és 
d’esperar que en la situació real d’un experiment aquest estigui dintre dels 
marges requerits. 
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3.2.  Arquitectura del Sistema de Control 
El sistema de control implementat a la planta Fenton és un DCS (sistema de 
control distribuït). Aquest engloba les parts de supervisió i de procés. 

Eurotherm Suite és un paquet d’eines de software dissenyat per configurar i 
visualitzar sistemes d’automatització flexibles. Project Organizer és el gestor 
d’aquest conjunt d’eines. Aquest software permet el control continu i seqüencial 
d’acord a la normativa de programació IEC61131-3 i la metodologia dels models 
de la S88.   

Segons el software datasheet de Invensys: Eurotherm suite disposa de servidors 
OPC per dispositius Modbus, dispositius LIN Eurotherm, drivers I/O i per al 
protocol SuiteLink de Wonderware. Aquests servidors OPC suporten el protocol 
Eurotherm LIN sobre Ethernet TCP/IP (ELIN), Modbus TCP i Modbus RTU (via 
sèrie); admet comunicacions amb dispositius Can i Modbus RTU. 

3.2.1. Hardware del Sistema 

L’autòmat instal·lat a la planta Fenton es el controlador programable T2550 de 
Eurotherm.  

Aquest controlador pot treballar de forma autònoma o integrat en un sistema de 
control com ho està a la planta Fenton. Els mòduls d’entrades i sortides 
s’instal·len sobre unes bases muntades sobre un carril DIN. Aquestes bases es 
poden interconnectar de forma que els diferents processadors comparteixin les 
seves bases de dades, podent crear sistemes escalables i distribuïts. 

LINTools és l’aplicació que permet configurar el hardware del controlador T2550. 

En LINTools la configuració d’entrades i sortides es realitza gràficament 
mitjançant blocs de funcions LIN interconnectats mitjançant cablejat de software 
(soft wiring). Aquests blocs, agrupats en “Slots”, permeten un comissionat 
versàtil de les entrades i sortides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Vista general controlador T2550 (Invensys Eurotherm 2006) 

La configuració d’aquests “Slots” d’entrades i dels seus canals es senzilla; a la 
Figura 46 i Figura 47 es mostren les pantalles on es realitza. 
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Figura 46. Creació de mòduls (Slots)  d’entrades i sortides. 

 

      

 

 

 

 

Figura 47. Creació dels canals (blocs LIN) dintre dels mòduls. 

Per comissionar cadascuna de les entrades/sortides s’empren aquests blocs 
creats.  

Com es pot apreciar a la Figura 48 la realització d’aquest treball també es 
realitza gràficament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48.  Comissionat entrada pH mitjançant LINTools 

En aquest exemple de la Figura 48 es mostra la parametrització bàsica, 
realitzada, de l’entrada analògica del sensor del pH.   
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En el menú Site Nº i Channel s’indica el Slot i el canal on s’ha connectat 
físicament el cablejat del sensor de pH. 

També ha calgut indicar que el sensor instal·lat és del tipus lineal. Amb aquesta 
dada el controlador tradueix el valor del senyal elèctric mesurat en el valor del 
procés PV.   

HR i LR són els valors superiors e inferiors del PV en unitats enginyerils. Aquesta 
dada és important perquè valors superiors o inferiors del PV generaran alarmes.  

HR_in i LR_in són emprats en l’escalat de les entrades lineals, entrades de 
funcions matemàtiques i entrades caracteritzades. 

En la Taula 3, es mostra quin canal i Slot s’ha assignat per a cadascun dels 
sensors i actuadors de la planta Fenton al controlador T2550. També s’indiquen 
els seus rangs elèctrics i enginyeril. 

 

Taula 6. Assignació dels elements de camp al controlador. 

NODE 
00 T2550_10 Descripció Rang 

elèctric 
Rang 

Enginyeril Comentaris 

SLOT 01 
    

AI 01 pHI-001 Mesura del pH 4-20 mA 0 a 14 
Lectura sensor Hamilton Polilyte HTVP 120, acompanyat 

amb indicador Eutech pH500 

AI 02 ORPI-001 Mesura de Potencial Redox 4-20 mA 
-1000 a 
1000 mV 

Lectura sensor Hamilton Polilyte RX120 acompanyat 
amb indicador Eutech alpha pH 500 

AI 03 CON-001 Mesura  Conductivitat 4-20 mA 
0 a 10000 

uS/cm 
Lectura sensor Sentek, model 225-85, acompanyat 

amb indicador Eutech CON 500 LCD 

AI 04 OxI-001 Mesura d'Oxigen dissolt 1 4-20 mA mg/l 
Lectura sensor Hamilton Oxysens acompanyat amb 

indicador Knick Stratos 
 

SLOT 02     

AI 01 FI-001 Mesura cabal primari 4-20 mA 0 a 15 l/min Lectura rotàmetre Tecfluid, model 6001/PVC ¾”. 

AI 02 TTI-001 
Mesura temperatura 

circuit de sensat 
PT100 0 a 100 °C 

Lectura sonda  de  temperatura  PT-100.  Acompanyat 
amb indicador Eurotherm 2132i 

AI 03 OxI-002 Mesura d'Oxigen dissolt 2 4-20 mA mg/l 
Lectura sensor Hamilton Oxysens acompanyat amb 

indicador Knick Stratos 

AI 04 [empty] 
    

 
SLOT 03     

AI 01 LDMP001 Comandament local P-001 Potenciòmetre 0-100 % 
Lectura potenciòmetre instal·lat a la planta 

bomba dosificació 1 

AI 02 LDMP002 Comandament local P-002 Potenciòmetre 0-100 % 
Lectura potenciòmetre instal·lat a la planta 

bomba dosificació 2 
 

SLOT 04     

AI 01 LDMP003 Comandament local P-003 Potenciòmetre 0-100 % 
Lectura potenciòmetre instal·lat a la planta 

bomba dosificació 3 

AI 02 LDMP004 Comandament local P-004 Potenciòmetre 0-100 % 
Lectura potenciòmetre instal·lat a la planta 

bomba dosificació 4 
 

SLOT 05     

AI 01 LDMVC002 
Comandament 
local FCV-002 

  Potenciòmetre 0-100 % 
Lectura potenciòmetre associat a la  vàlvula 

d'acció proporcional 

AI 02 TTI-002 
Mesura de la temperatura 

en el reactor principal 
PT100 0 a 100 °C 

Lectura Sonda  de  temperatura  PT-100.  Acompanyada 
amb indicador Eurotherm 2132i 

SLOT 06 
    

AO 01 RTFI002 Indicació de FI-002 4-20 mA 0 a 20 l/min Sortida: Visualització de la mesura de cabal rama de sensat 

AO 02 RTTI002 Indicació de TTI-002 4-20 mA 0 a 50 °C 
Sortida: Visualització de la mesura temperatura 

reactor principal 

SLOT 07 
     

AO 01 OYP-001 
Sortida per controlar la 

dosificació de P-001 
0-4 V 0-100 % Sortida: Actuació bomba peristàltica de dosificació P-001 

AO 02 OYP-002 
Sortida per controlar la 

dosificació de P-002 
0-4 V 0-100 % Sortida: Actuació bomba peristàltica de dosificació P-002 

SLOT 08 
    

AO 01 OYP-003 
Sortida per controlar la 

dosificació de P-003 
0-4 V 0-100 % Sortida: Actuació bomba peristàltica de dosificació P-003 
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3.2.2. Software del Sistema 

L’eina, inclosa dintre del paquet de programes E-suite, encarregada de configurar 
l’estratègia (operació) del controlador és també LINTools Engineering Studio. 
Aquesta eina pot treballar sola o formant part del conjunt d’eines del projecte.  

LINTools proporciona un entorn per dissenyar, emprant blocs, un control continu 
i mitjançant diagrames de Flux un control seqüencial. 

 

 

 

AO 02 OYP-004 
Sortida per controlar la 

dosificació de P-004 
0-4 V 0-100 % Sortida: Actuació bomba peristàltica de dosificació P-004 

SLOT 09 
    

AO 01 OYFCU002 Sortida per controlar FC-002 4 - 20 mA 0-100 % 
Sortida analògica: Actuació sobre vàlvula d'acció 

proporcional  FC-002 

AO 02 OYPR001 Sortida per controlar PR-001 4 - 20 mA 0-100 % Sortida analògica: Actuació sobre bomba centrífuga principal 

SLOT 10 
    

DI 01 SLRP001      Selector Local - Remot P-001 
  

Manipulació  bomba peristàltica de dosificació P1 

DI 02 SLRP002      Selector Local - Remot P-002 
  

Manipulació  bomba peristàltica de dosificació P2 

DI 03 SLRP003      Selector Local - Remot P-003 
  

Manipulació  bomba peristàltica de dosificació P3 

DI 04 SLRP004      Selector Local - Remot P-004 
  

Manipulació  bomba peristàltica de dosificació P4 

DI 05 SLRCV002    Selector Local - Remot FCV-002 
  

Manipulació vàlvula d'acció proporcional 

DI 06 SLRPR001     Selector Local - Remot PR-001 
  

Manipulació  bomba centrifuga principal 

DI 07 [empty] 
    

DI 08 [empty] 
    

SLOT 11 
    

DO 01 OXV-001     Sortida per obrir l'electrovàlvula EV-001 
  

Sortida binaria: Obertura electrovàlvula EV-001 

DO 02 OXV-002     Sortida per obrir l'electrovàlvula EV-002 
  

Sortida binaria: Obertura electrovàlvula EV-002 

DO 03 OXPR-001     Sortida de marxa bomba PR-001 
  

Sortida binaria: Senyal marxa/paro associada al 
variador de freqüència bomba PR-001 

DO 04 OXPR-002     Sortida de marxa  bomba PR-002 
  

Sortida binaria: Control PWM temperatura reactor 

SLOT 12 
    

DO 01 OXP-001 Sortida de marxa bomba  P-001 
  

Sortida binaria: Senyal actuació marxa/paro 
bomba dosificació 1 

DO 02 OXP-002 Sortida de marxa bomba  P-002 
  

Sortida binaria: Senyal actuació marxa/paro 
bomba dosificació 2 

DO 03 OXP-003 Sortida de marxa bomba  P-003 
  

Sortida binaria: Senyal actuació marxa/paro 
bomba dosificació 3 

DO 04 OXP-004 Sortida de marxa bomba  P-004 
  

Sortida binaria: Senyal actuació marxa/paro 
bomba dosificació 4 

SLOT 13 
    

 
FI 01 

 
FI-002 Mesura del cabal secundari 0 a 78.4 Hz 0 a 16 l/min 

Lectura en freqüència. Cabalímetre de turbina DIGMESA, per 
0.24-18 l/min, 800 p/l. Acompanyat  de l'indicador 

Eurotherm 2132i 

FI 02 [empty] 
    

SLOT 14 
    

AI 01 DMPR001 Comandament local PR-001 Potenciòmetre 0-100% Manipulació local de la bomba centrífuga principal 

AI 02 [empty] 
    

SLOT 15   [empty] 
   

SLOT 16   [empty] 
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Figura 49. Mostra programari LINTools. 

Tant la lògica contínua com la configuració de les entrades/sortides es realitza 
mitjançant blocs de diagrames de funcions (FBD). S’empra cablejat de software 
(soft wiring) per unir els diferents blocs. 

LIN Database (.dbf) agrupa aquests blocs i enllaços per formar l’estratègia 
d’operació del controlador. Aquesta base de dades proporciona a aquest el seu 
control, informació i regles (Invensys Eurotherm 2015)  

Una seqüència LIN és un programa que s’executa dintre d’un instrument en 
conjunt amb la lògica contínua. Més d’una seqüència pot executar-se 
simultàniament en un instrument.  

Una seqüència interacciona amb la lògica contínua que té associada escrivint en 
ella nous valors, a camps específics, com a resposta dels canvis patits per altres 
camps.  

El propòsit d’una seqüència es determinar (Invensys Eurotherm 2015): 

• Les condicions inicials adoptades en el procés a la posta en marxa  

• Les condicions de disparament dels canvis d’estat (esdeveniment) 

• Els nous estats adoptats com a conseqüència dels esdeveniments 

• La forma en que els controls de la base de dades processen cadascun dels 
possibles estats. 

Window Viewer és l’eina que proporciona  l’entorn E-suite de Invensys perquè es 
puguin comunicar els operadors de la planta amb el sistema de control.   

Aquesta aplicació Scada s’edita mitjançant l’eina Window Maker que està basada 
en el gestor d’operacions en temps real Wonderware inTouch.  

Eurotherm ha integrat en aquest software unes estacions i pantalles de control 
que faciliten el disseny de les pantalles a l’enginyer de control.  
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Figura 50. Pantalla de comunicació Operador-Procés (Planta Fenton).  

3.2.3. Vista Global de les Comunicacions 

Els sistemes tradicionals de  control es basen en un processador central que es 
comunica amb el món exterior mitjançant mòduls d’entrada/sortida i cablejat 
punt a punt. 

Aquest processador escaneja cíclicament els mòduls d’entrada per actualitzar els 
seus registres interns; aquests registres són operats per una lògica que controla 
les sortides físiques mitjançant els mòduls de sortida.  

Aquests sistemes tan centralitzats i poc flexibles ja no cobreixen, des de fa vàries 
dècades, les necessitats de producció i han donat origen a sistemes de control 
basats en conceptes com: descentralització, monitorització, cooperació i 
col·laboració.  (Chacon, Dijort, and Castrillo 2002) 

En l’actualitat es pretén potenciar el control i supervisió de sistemes complexos 
basats en xarxes i busos de camp. En aquestes configuracions actuals es 
barregen diverses tecnologies que requereixen que el diàleg entre tots els 
participants sigui el més transparent possible per explotar al màxim les 
possibilitats del conjunt  (Chacon, Dijort, and Castrillo 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 51. Sistema supervisor-diagnosticador                                          
(Chacon, Dijort, and Castrillo 2002) 
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Cadascun dels PC’s, d’aquests sistemes de control, conté tres mòduls: 

• Mòdul d’anàlisi del programa: És l’encarregat d’interpretar i elaborar el 
programa de l’autòmat. 

• Mòdul de comunicacions: Adquireix les dades elaborades per l’autòmat. 

• Mòdul Supervisor-diagnosticador basat en un PC i independent de 
l’autòmat és qui s’encarrega de realitzar les tasques de més alt nivell com 
són l’elaboració de les regles de decisió i diagnòstic així com de ser la 
interfície amb els operadors de les instal·lacions. 

El sistema de control instal·lat a la planta Fenton és un exemple d’aquest tipus, 
més avançats, de sistemes de control supervisor-diagnosticador.  

En la Figura 52 es mostra la pantalla de configuració de l’entorn de control  
Eurotherm instal·lat a la planta Fenton. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Pantalla configuració comunicacions. 

Definició de termes (Invensys Eurotherm 2015): 

“Networks”: És un contenidor per a les xarxes dels instruments  i un conjunt 
d’aplicacions emprades per al control de les xarxes de comunicacions del projecte 
(LIN, Profibus). 

“Instrument”:  És la unitat que representa un instrument a la xarxa. Conté la 
xarxa de comunicacions de l’instrument tal com Modbus, Profibus o EI-Bisynch i 
els fitxers d’estratègia de control de l’instrument.  

“Computer (computador)”: És la unitat que conte ports i visualització d’alarmes. 

Cada computador pot ser configurat per operar com a client del paquet d’eines 
del fabricant (FactorySuite) i/o com a servidor LIN Data. El computador executa  
LINData/LINOPC i proporciona LINData a la resta del sistema. 

“LIN”: És un protocol de comunicacions que proporciona a una xarxa sense 
mestres comunicacions punt a punt i  transferència de fitxers.  
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“OPC (Open Process Control)”: És una interfície estàndard que permet que la 
comunicació de diferents dispositius, de diferents fabricants, pugui ser 
compartida per tot el sistema d’una xarxa. 

“LINOPC”: És la capa de software que controla el tràfic d’accés de les diferents 
xarxes de control. LINOPC permet diferents medis físics (Arcnet, serial o 
Ethernet) amb LIN o Modbus protocols.  

“LIN Database (.dbf)”: És un programa de software que s’executa en un 
instrument en el LIN. L’executable del LIN Database pren les senyals provinents 
dels sensors, les processa  i dóna senyal de sortida als actuadors amb la forma 
de control requerida.  

“LIN Data Application”: És el servidor de dades per LIN I/O. 

“Acces Name”:  Permet a l’aplicació LINData i a l’aplicació VIEW tenir accés als 
servidors d’I/O. 

A la Figura 53 es pretén donar una idea bàsica de la configuració de 
l’arquitectura de control realitzada a la planta Fenton. Els PC’s dos i tres no 
existeixen en l’actualitat a la planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Arquitectura configuració i principals enllaços comunicació 
(Font pròpia)  

SuiteLink/OPC és un protocol de comunicacions propi de Wonderware per l’enllaç 
d’aplicacions TCP/IP utilitzant les característiques de seguretat de Windows. 

DDE (Dynamic Data Exchange) és una tecnologia de comunicacions 
desenvolupada per Microsoft que permet la comunicació entre aplicacions  
(Windows o OS/2). Aquesta comunicació permet que una aplicació obri una altra, 
li enviï comandaments i rebi respostes d’aquesta. 

En aquest treball s’han emprat les comunicacions LIN per enllaçar el PC i el 
controlador i DDE per enllaçar el Scada i un fitxer Excel. En el disseny del 
software s’ha tingut en compte futures comunicacions via SuiteLink/OPC. 
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3.3. Descomposició del Problema de Control 
El programari inicial de la planta Fenton, realitzat per l’empresa Flux Ingenieros, 
va deixar dividit el projecte en un model de planta basat  amb una cel·la de 
procés (Planta Pilot) amb les següents unitats de planta: 

• Impulsió: Relacionada amb la secció del mateix nom, inclou la mesura de 
FI-001 (mesura de cabal primari en el circuit de recirculació). (Flux 
Ingenieros 2009) 

• Mesura: Conté tots els elements de mesura instal·lats al vas d’elèctrodes; 
també inclou el llaç de control FIC-002 que estableix el cabal que travessa 
el mencionat vas. (Flux Ingenieros 2009) 

• Addició: Bàsicament, acull els controls en llaç obert de les bombes P-003 i 
P-004; així mateix, conté el llaç de control pHIC que regula el pH de la 
recirculació actuant sobre les bombes P-001 (àcid) i P-002 (base). (Flux 
Ingenieros 2009)  

En aquest treball s’han replantejat els controls automàtics i mode recepta seguint 
aquesta divisió inicial i s’hi ha afegit una nova unitat de planta. 

• Temperatura: Relacionada amb el llaç de control de la temperatura del 
reactor. 

3.4. Codificació dels Elements i Sistemes 
En la Taula 7 es detallen els elements existents a la planta Fenton i com s’han 
codificat. 

Taula 7. Llistat d’elements de la planta Fenton. 

Llistat d'Elements  

Ítem Tag 
element 

Tipus 
element 

Descripció 

1 pHI001   I MESURA DEL PH 
2 ORPI001   I MESURA DEL POTENCIAL REDOX 
3 CON001  I MESURA DE CONDUCTIVITAT 
4 OxI001 I MESURA OXIGEN DISSOLT 1 
5 OxI002 I MESURA OXIGEN DISSOLT 2 
6 FI001 I MESURA CABAL PRIMARI 
7 FI002 I MESURA CABAL SECUNDARI 
8 RTFI002 RT VISUALITZACIÓ CABAL SECUNDARI 
9 TTI001   TI  TRANSMISIÓ TEMPERATURA CIRCUIT DE SENSAT 
10 TTI002 TI TRANSMISIÓ TEMPERATURA REACTOR 
11 RTTI002 RT  VISUALITACIÓ TEMPERATURA REACTOR PRINCIPAL 
12 V001 V VÀLVULA TOT/RES SECCIO DOSIFICACIÓ 
13 V002 V VÀLVULA TOT/RES SECCIO DOSIFICACIÓ 
14 FCV002 FCV VÀLVULA CONTROLADORA CIRCUIT DE SENSAT 
15 FCV003 FCV VÀLVULA CONTROLADORA TEMPERATURA REACTOR 
16 P001 P BOMBA DOSIFICADORA P-001  
17 P002 P BOMBA DOSIFICADORA P-002 
18 P003 P BOMBA DOSIFICADORA P-003 
19 P004 P BOMBA DOSIFICADORA P-004 
20 PR001 p BOMBA RECIRCULACIÓ CABAL PR-001 
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3.5. Definició de les Interfícies del Sistema de 
Control 

A la Figura 54 es fa una representació de com es relaciona la CPU de la planta 
Fenton amb els seus elements externs. 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Identificació de les interfícies externes (font pròpia). 

3.6. Definició del fitxer d’intercanvi Controlador 
- Scada 

Per poder assolir els requisits marcats en aquest projecte s’han hagut d’eliminar  
finestres realitzades al Scada i seqüències i blocs al controlador i amb elles els 
seus tags associats.  

El punt de partida en el comptatge de tags al Scada, després d’aquesta retallada,  
va ser de: 813 Tags Locals i 214 Tags remots.   

Dels 813 tags locals, 707 són tags que vénen definits pel sistema Eurotherm; la 
resta de tags 106 i els remots són tags que van ser necessaris per desenvolupar 
la versió del programari entregat per Flux Enginyers al departament de Química 
a la recepció de la instal·lació. 

És bastant entenedor, amb la documentació aportada per aquesta enginyeria, 
ubicada al mateix directori on està l’executable de l’aplicació, quina funció té 
cadascun d’aquests tags.  

Una metodologia diferent a l’emprada per aquesta enginyeria, per documentar 
l’ús que es realitza dels tags i com s’intercanvien entre el controlador i el Scada, 
organitza en un fitxer, segons el tipus d’element citats a l’apartat 3.4, l’ 
intercanvi que esdevé entre els dos. 

A la Taula 8 i Taula 9 es detallen les variables de control, compartides entre el 
controlador i el Scada, que han estat creades en aquesta versió de software. 
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Taula 8. Fitxer d’intercanvi Controlador-Scada: element bomba peristàltica. 

Tipus Bomba Peristàltica: P003, P004 PLC SCADA 

Ítem Descripció  Tag  P004 Tag  P003 Tipus  E  E/S  S  E  E/S  S  

1 PAS-01 Dosif. Auto VAR_AN2.PV1 VAR_AN6.PV1 REAL 1         1 

2 PAS-01 Temps Total VAR_AN2.HR1 VAR_AN6.HR1 REAL 1         1 

3 PAS-01 Temps Transcorregut VAR_AN2.LR1 VAR_AN6.LR1 REAL     1 1     

4 PAS-02 Dosif. Auto VAR_AN2.PV2 VAR_AN6.PV2 REAL 1         1 

5 PAS-02 Temps Total VAR_AN2.HR2 VAR_AN6.HR2 REAL 1         1 

6 PAS-02 Temps Transcorregut VAR_AN2.LR2 VAR_AN6.LR2 REAL     1 1     

7 PAS-03 Dosif. Auto VAR_AN2.PV3 VAR_AN6.PV3 REAL 1         1 

8 PAS-03 Temps Total VAR_AN2.HR3 VAR_AN6.HR3 REAL 1         1 

9 PAS-03 Temps Transcorregut VAR_AN2.LR3 VAR_AN6.LR3 REAL     1 1     

10 PAS-04 Dosif. Auto VAR_AN2.PV4 VAR_AN6.PV4 REAL 1         1 

11 PAS-04 Temps Total VAR_AN2.HR4 VAR_AN6.HR4 REAL 1         1 

12 PAS-04 Temps Transcorregut VAR_AN2.LR4 VAR_AN6.LR4 REAL     1 1     

13 PAS-05 Dosif. Auto VAR_AN2.PV5 VAR_AN6.PV5 REAL 1         1 

14 PAS-05 Temps Total VAR_AN2.HR5 VAR_AN6.HR5 REAL 1         1 

15 PAS-05 Temps Transcorregut VAR_AN2.LR5 VAR_AN6.LR5 REAL     1 1     

16 PAS-06 Dosif. Auto VAR_AN2.PV6 VAR_AN6.PV6 REAL 1         1 

17 PAS-06 Temps Total VAR_AN2.HR6 VAR_AN6.HR6 REAL 1         1 

18 PAS-06 Temps Transcorregut VAR_AN2.LR6 VAR_AN6.LR6 REAL     1 1     

19 PAS-07 Dosif. Auto VAR_AN2.PV7 VAR_AN6.PV7 REAL 1         1 

20 PAS-07 Temps Total VAR_AN2.HR7 VAR_AN6.HR7 REAL 1         1 

21 PAS-07 Temps Transcorregut VAR_AN2.LR7 VAR_AN6.LR7 REAL     1 1     

22 PAS-08 Dosif. Auto VAR_AN2.PV8 VAR_AN6.PV8 REAL 1         1 

23 PAS-08 Temps Total VAR_AN2.HR8 VAR_AN6.HR8 REAL 1         1 

24 PAS-08 Temps Transcorregut VAR_AN2.LR8 VAR_AN6.LR8 REAL     1 1     

25 PAS-09 Dosif. Auto VAR_AN3.PV1 VAR_AN7.PV1 REAL 1         1 

26 PAS-09 Temps Total VAR_AN3.HR1 VAR_AN7.HR1 REAL 1         1 

27 PAS-09 Temps Transcorregut VAR_AN3.LR1 VAR_AN7.LR1 REAL     1 1     

28 PAS-10 Dosif. Auto VAR_AN3.PV2 VAR_AN7.PV2 REAL 1         1 

29 PAS-10 Temps Total VAR_AN3.HR2 VAR_AN7.HR2 REAL 1         1 

30 PAS-10 Temps Transcorregut VAR_AN3.LR2 VAR_AN7.LR2 REAL     1 1     

31 PAS-11 Dosif. Auto VAR_AN3.PV3 VAR_AN7.PV3 REAL 1         1 

32 PAS-11 Temps Total VAR_AN3.HR3 VAR_AN7.HR3 REAL 1         1 

33 PAS-11 Temps Transcorregut VAR_AN3.LR3 VAR_AN7.LR3 REAL     1 1     

34 PAS-12 Dosif. Auto VAR_AN3.PV4 VAR_AN7.PV4 REAL 1         1 

35 PAS-12 Temps Total VAR_AN3.HR4 VAR_AN7.HR4 REAL 1         1 

36 PAS-12 Temps Transcorregut VAR_AN3.LR4 VAR_AN7.LR4 REAL     1 1     

37 PAS-13 Dosif. Auto VAR_AN3.PV5 VAR_AN7.PV5 REAL 1         1 

38 PAS-13 Temps Total VAR_AN3.HR5 VAR_AN7.HR5 REAL 1         1 

39 PAS-13 Temps Transcorregut VAR_AN3.LR5 VAR_AN7.LR5 REAL     1 1     

40 PAS-14 Dosif. Auto VAR_AN3.PV6 VAR_AN7.PV6 REAL 1         1 

41 PAS-14 Temps Total VAR_AN3.HR6 VAR_AN7.HR6 REAL 1         1 

42 PAS-14 Temps Transcorregut VAR_AN3.LR6 VAR_AN7.LR6 REAL     1 1     

43 PAS-15 Dosif. Auto VAR_AN3.PV7 VAR_AN7.PV7 REAL 1         1 

44 PAS-15 Temps Total VAR_AN3.HR7 VAR_AN7.HR7 REAL 1         1 

45 PAS-15 Temps Transcorregut VAR_AN3.LR7 VAR_AN7.LR7 REAL     1 1     

46 PAS-16 Dosif. Auto VAR_AN3.PV8 VAR_AN7.PV8 REAL 1         1 

47 PAS-16 Temps Total VAR_AN3.HR8 VAR_AN7.HR8 REAL 1         1 

48 PAS-16 Temps Transcorregut VAR_AN3.LR8 VAR_AN7.LR8 REAL     1 1     

49 PAS-17 Dosif. Auto VAR_AN4.PV1 VAR_AN8.PV1 REAL 1         1 

50 PAS-17 Temps Total VAR_AN4.HR1 VAR_AN8.HR1 REAL 1         1 

51 PAS-17 Temps Transcorregut VAR_AN4.LR1 VAR_AN8.LR1 REAL     1 1     

52 PAS-18 Dosif. Auto VAR_AN4.PV2 VAR_AN8.PV2 REAL 1         1 

53 PAS-18 Temps Total VAR_AN4.HR2 VAR_AN8.HR2 REAL 1         1 

54 PAS-18 Temps Transcorregut VAR_AN4.LR2 VAR_AN8.LR2 REAL     1 1     

55 PAS-19 Dosif. Auto VAR_AN4.PV3 VAR_AN8.PV3 REAL 1         1 

56 PAS-19 Temps Total VAR_AN4.HR3 VAR_AN8.HR3 REAL 1         1 
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57 PAS-19 Temps Transcorregut VAR_AN4.LR3 VAR_AN8.LR3 REAL     1 1     

58 PAS-20 Dosif. Auto VAR_AN4.PV4 VAR_AN8.PV4 REAL 1         1 

59 PAS-20 Temps Total VAR_AN4.HR4 VAR_AN8.HR4 REAL 1         1 

60 PAS-20 Temps Transcorregut VAR_AN4.LR4 VAR_AN8.LR4 REAL     1 1     

61 PAS-21 Dosif. Auto VAR_AN4.PV5 VAR_AN8.PV5 REAL 1         1 

62 PAS-21 Temps Total VAR_AN4.HR5 VAR_AN8.HR5 REAL 1         1 

63 PAS-21 Temps Transcorregut VAR_AN4.LR5 VAR_AN8.LR5 REAL     1 1     

64 PAS-22 Dosif. Auto VAR_AN4.PV6 VAR_AN8.PV6 REAL 1         1 

65 PAS-22 Temps Total VAR_AN4.HR6 VAR_AN8.HR6 REAL 1         1 

66 PAS-22 Temps Transcorregut VAR_AN4.LR6 VAR_AN8.LR6 REAL     1 1     

67 PAS-23 Dosif. Auto VAR_AN4.PV7 VAR_AN8.PV7 REAL 1         1 

68 PAS-23 Temps Total VAR_AN4.HR7 VAR_AN8.HR7 REAL 1         1 

69 PAS-23 Temps Transcorregut VAR_AN4.LR7 VAR_AN8.LR7 REAL     1 1     

70 PAS-24 Dosif. Auto VAR_AN4.PV8 VAR_AN8.PV8 REAL 1         1 

71 PAS-24 Temps Total VAR_AN4.HR8 VAR_AN8.HR8 REAL 1         1 

72 PAS-24 Temps Transcorregut VAR_AN4.LR8 VAR_AN8.LR8 REAL     1 1     

73 PAS-25 Dosif. Auto VAR_AN5.PV1 VAR_AN9.PV1 REAL 1         1 

74 PAS-25 Temps Total VAR_AN5.HR1 VAR_AN9.HR1 REAL 1         1 

75 PAS-25 Temps Transcorregut VAR_AN5.LR1 VAR_AN9.LR1 REAL     1 1     

76 PAS-26 Dosif. Auto VAR_AN5.PV2 VAR_AN9.PV2 REAL 1         1 

77 PAS-26 Temps Total VAR_AN5.HR2 VAR_AN9.HR2 REAL 1         1 

78 PAS-26 Temps Transcorregut VAR_AN5.LR2 VAR_AN9.LR2 REAL     1 1     

79 PAS-27 Dosif. Auto VAR_AN5.PV3 VAR_AN9.PV3 REAL 1         1 

80 PAS-27 Temps Total VAR_AN5.HR3 VAR_AN9.HR3 REAL 1         1 

81 PAS-27 Temps Transcorregut VAR_AN5.LR3 VAR_AN9.LR3 REAL     1 1     

82 PAS-28 Dosif. Auto VAR_AN5.PV4 VAR_AN9.PV4 REAL 1         1 

83 PAS-28 Temps Total VAR_AN5.HR4 VAR_AN9.HR4 REAL 1         1 

84 PAS-28 Temps Transcorregut VAR_AN5.LR4 VAR_AN9.LR4 REAL     1 1     

85 PAS-29 Dosif. Auto VAR_AN5.PV5 VAR_AN9.PV5 REAL 1         1 

86 PAS-29 Temps Total VAR_AN5.HR5 VAR_AN9.HR5 REAL 1         1 

87 PAS-29 Temps Transcorregut VAR_AN5.LR5 VAR_AN9.LR5 REAL     1 1     

88 PAS-30 Dosif. Auto VAR_AN5.PV6 VAR_AN9.PV6 REAL 1         1 

89 PAS-30 Temps Total VAR_AN5.HR6 VAR_AN9.HR6 REAL 1         1 

90 PAS-30 Temps Transcorregut VAR_AN5.LR6 VAR_AN9.LR6 REAL     1 1     

91 PAS-31 Dosif. Auto VAR_AN5.PV7 VAR_AN9.PV7 REAL 1         1 

92 PAS-31 Temps Total VAR_AN5.HR7 VAR_AN9.HR7 REAL 1         1 

93 PAS-31 Temps Transcorregut VAR_AN5.LR7 VAR_AN9.LR7 REAL     1 1     

94 PAS-32 Dosif. Auto VAR_AN5.PV8 VAR_AN9.PV8 REAL 1         1 

95 PAS-32 Temps Total VAR_AN5.HR8 VAR_AN9.HR8 REAL 1         1 

96 PAS-32 Temps Transcorregut VAR_AN5.LR8 VAR_AN9.LR8 REAL     1 1     

Taula 9. Fitxer d’intercanvi Controlador-Scada: tags generals. 

Tipus: Tags generals PLC SCADA 

Ítem Descripció Tag senyal Tipus E E/S S E E/S S 

1 Aturada d’emergència Var_Dig.w Field1.Bit1 BOOL 1     1 

2 Càrrega paràmetres al Scada procedent  
del full Excel 

Var_Dig.w Field1.Bit2 BOOL 
     

1 

3 Selecció Reactor Principal Var_Dig.w Field1.BitA BOOL   1  1  
4 Selecció Reactor tubular Var_Dig.w Field1.BitB BOOL 

  
1 

 
1 

 
5 Esdeveniment: Inici experiment Var_Dig.w Field1.BitC BOOL 

  
1 

 
1 

 
6 Esdeveniment: Llum de reactor Var_Dig.w Field1.BitD BOOL      1 
7 Esdeveniment: Llum reactor tubular Var_Dig.w Field1.BitE BOOL      1 
8 Esdeveniment: Addició manual ferro Var_Dig.w Field1.BitF BOOL 

     
1 

9 Esdeveniment: Addició manual peròxid Var_Dig.w Field2.Bit0 BOOL 
     

1 
10 Esdeveniment: Presa de mostra contaminant Var_Dig.w Field2.Bit1 BOOL      1 
11 Esdeveniment: Incidència Var_Dig.w Field2.Bit2 BOOL      1 

12 Dosificació: Seqüència bombes  
peristàltiques activa 

Var_Dig.w Field2.Bit4 BOOL 
  

1 1 
  

13 Esdeveniment: Altres Var_Dig.w Field2.Bit5 BOOL      1 
14 Esdeveniment: Presa de mostra de peròxid Var_Dig.w Field2.Bit6 BOOL 

     
1 
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15 Esdeveniment: Addició contaminant Var_Dig.w Field2.Bit7 BOOL      1 
16 Esdeveniment: Presa de mostra 2 (En  blanc) Var_Dig.w Field2.Bit8 BOOL      1 

17 Dosificació: Petició càrrega paràmetres  
Bomba peristàltica 3 

Var_Dig.w Field2.Bit9 BOOL 
  

1 1 
  

18 Dosificació: Confirmació càrrega paràmetres 
bomba peristàltica 3 

Var_Dig.w Field2.BitA BOOL 1 
    

1 

19 
Dosificació: Petició càrrega paràmetres  

Bomba peristàltica 4 Var_Dig.w Field2.BitB BOOL   1 1   

20 
Dosificació: Confirmació càrrega paràmetres 

bomba peristàltica 4 Var_Dig.w Field2.BitC BOOL 1     1 

21 
Dosificació: Ordre reset seqüències  

bombes peristàltiques Var_Dig.w Field2.BitD BOOL   1    

22 Dosificació: Ordre inici seqüències  
bombes peristàltiques 

Var_Dig.w Field2.BitE BOOL 1 
    

1 

23 Mode recepta: Inici Mode Var_Dig.w Field3.Bit0 BOOL  1   1  
24 Habilitar bomba peristàltica 1 Var_Dig.w Field3.Bit1 BOOL 1 

    
1 

25 Habilitar bomba peristàltica 2 Var_Dig.w Field3.Bit2 BOOL 1 
    

1 
26 Habilitar bomba peristàltica 3 Var_Dig.w Field3.Bit3 BOOL 1     1 
27 Habilitar bomba peristàltica 4 Var_Dig.w Field3.Bit4 BOOL 1     1 
28 Habilitar sistema de refredament Var_Dig.w Field3.Bit5 BOOL 1 

    
1 

29 Habilitar control pH Var_Dig.w Field3.Bit6 BOOL 1 
    

1 
30 Habilitar llum UV Var_Dig.w Field3.Bit7 BOOL 1     1 
31 Mode recepta: FIN procés OK Var_Dig.w Field3.BitA BOOL   1 1   
32 Mode recepta: reset Var_Dig.w Field3.BitB BOOL 

 
1 

  
1 

 
33 

Mode recepta: Senyalització mode recepta 
botó A  (Fase Manual) Var_Dig.w Field3.BitC BOOL   1 1   

34 Mode recepta: Senyalització mode recepta 
botó B (Refredar a 20 ⁰C) 

Var_Dig.w Field3.BitD BOOL 
  

1 1 
  

35 Mode recepta: Senyalització mode recepta 
botó C (Operació pH) 

Var_Dig.w Field3.BitE BOOL 
  

1 1 
  

36 
Mode recepta: Senyalització mode recepta 

botó D (fase addició àcid/base) Var_Dig.w Field3.BitF BOOL   1 1   

37 
Mode recepta: Senyalització mode recepta 

botó E (Operació escalfament UV) Var_Dig.w Field4.Bit0 BOOL   1 1   

38 
Mode recepta: Senyalització mode recepta 

botó F (Fase escalfament UV) Var_Dig.w Field4.Bit1 BOOL   1 1   

39 Mode recepta: Senyalització mode recepta 
botó G  (Fase Fe2+ escalfament UV) 

Var_Dig.w Field4.Bit2 BOOL 
  

1 1 
  

40 Mode recepta: Senyalització mode recepta 
botó H: (Operació addició - sensat) 

Var_Dig.w Field4.Bit3 BOOL 
  

1 1 
  

41 
Mode recepta: Senyalització mode recepta 

botó I (Fase addició H2O2) Var_Dig.w Field4.Bit4 BOOL   1 1   

42 
Mode recepta: Senyalització mode recepta 

botó J (Fi experiment) Var_Dig.w Field4.Bit5 BOOL   1 1   
43 Mode recepta: Temperatura OK Var_Dig.w Field4.Bit8 BOOL 

  
1 1 

  
44 Mode recepta: pH OK Var_Dig.w Field4.Bit9 BOOL 1 

    
1 

45 Mode recepta:  Senyal encesa manual llum UV Var_Dig.w Field4.BitA BOOL  1   1  
46 Mode recepta: Pas d’espera actiu Var_Dig.w Field4.BitB BOOL   1    
47 

Dosificació: Procés de descàrrega dades de 
Scada a controlador actiu Var_Dig.w Field4.BitC BOOL   1 1   

48 Pantalla principal: Control rellotge  
adquisició de dades 

Var_Dig.w Field4.BitD BOOL 1 
    

1 

49 Dosificació: Dada pas actual  
bomba peristàltica 3 

VAR_AN.PV1 REAL 
  

1 1 
  

50 
Dosificació: Dada pas actual  

Bomba peristàltica 4 VAR_AN.HR1 REAL   1 1   

51 
Dosificació: Temps de dosificació Total  

mode automàtic VAR_AN.LR1 REAL   1    
52 Mode Recepta: Temps del procés Fenton VAR_AN.PV2 REAL 

 
1 

   
1 

53 Mode Recepta: Temps Escalfament UV VAR_AN.HR2 REAL 
 

1 
   

1 

54 
Pantalla principal: Control rellotge adquisició 

de dades (temps transcorregut) VAR_AN.LR2 REAL  1   1  

55 
Mode Recepta: Temps transcorregut  

escalfament UV VAR_AN.PV3 REAL   1 1   

56 
Mode Recepta: Temps transcorregut  

procés Fenton VAR_AN.HR3 REAL   1 1   
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És important indicar on s’empren i fer un bon ús de cadascun dels tags. El 
servidor OPC permet que es puguin emprar variables típicament de control,  
gestionades pel controlador, a l’entorn de supervisió o Scada; i a l’inversa, 
variables de supervisió poden ser manipulades pel controlador.  

Quan es produeixen aquestes males pràctiques professionals es dificulta en gran 
mesura el treball de futurs projectistes. 

3.7. Programa del Controlador 
El programa del controlador diferencia dos tipus de lògica. Una lògica contínua i 
una altra de seqüencial. En la lògica contínua es realitza el control dels elements 
i sistemes. En la lògica seqüencial s’ha realitzat el disseny dels perfils de 
dosificació i mode recepta. 

3.7.1. Organització del Programa 

El programa s’ha estructurat en carpetes. En la carpeta principal (main) 
s’implementa la lògica de control contínua. En la carpeta I/0 es programen els 
blocs d’entrades i sortides. En la carpeta P003 i P004 s’implementa la lògica 
seqüencial de les bombes peristàltiques. En la carpeta Planta_Pilot s’implementa 
el mode recepta, el control en mode local de les bombes de dosificació i l’atur 
d’emergència.   

                     

 

 

 

Figura 55. Organització en carpetes del programari. 

3.7.2. Definició del Tipus de Dades 

Tant la lògica contínua com la configuració de les entrades i sortides en el 
controlador T2550 es realitza gràficament emprant diagrames de blocs 
funcionals. 

Un bloc funcional pot representar una entrada, una sortida, un controlador, etc.  
Els blocs funcionals són agafats des de un menú gràfic de l’àrea de treball de 
LINTools. 

Aquests blocs funcionals són agrupats en grups, per categories, en el manual de 
referència de blocs LIN (HA082375U003). Aquest manual ha estat la principal 
eina de treball d’aquest projecte. 
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A la Figura 56 es mostra com exemple l’esquemàtic del bloc funcional SWITCH. 
Com es pot apreciar ja venen definides totes les dades que calen per l’ús 
d’aquest bloc. A la Taula 10 es mostra quin tipus d’unitats tenen aquestes dades. 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Esquemàtic del bloc funcional SWITCH (Invensys Eurotherm 2007).  

 

Taula 10. Taula de paràmetres del bloc SWITCH (Invensys Eurotherm 2007). 

 

 

 

 

 

 

LINTools disposa d’una finestra que permet l’assignació d’un alies per aquestes 
dades creades,  

 

 

 

LINTools també inclou llibreries amb mòduls de control per motors i vàlvules. En 
aquest treball ha calgut conèixer com funcionen les llibreries del control de les 
bombes.  

Degut a aquestes eines tant potents que disposa el controlador no ha estat 
necessària la definició ni creació de cap tipus de dada en aquest treball sinó l’ús 
d’aquests blocs i llibreries funcionals.  

3.7.3. Lògica de Control dels Elements i Sistemes. 

 
La programació realitzada al controlador ha establert un ordre de prioritats. 
Aquests controls, ordenats de més a menys prioritaris, serien els següents: 

 
       1.- Control Local  
       2.- Control Remot via OPC  
       3.- Control Remot via Manual al Scada del PC 
       4.- Control Remot en mode Automàtic 
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Tots els sistemes de la planta Fenton han estat programats seguint aquest 
model. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Esquema modes de funcionament planta Fenton (font pròpia). 
 

L’estació analògica final de control, bloc ANMS en LINTools, és qui realitza la 
darrera selecció del mode de treball. En aquesta estació com a la resta de blocs 
LIN, el mode Track és el que té major prioritat.   
 

a) Implementació del model a la secció d’impulsió  

Llaç de control PR-001: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 58. Llaç de control del cabal primari. 

Analitzant aquests blocs de programació es pot apreciar que s’ha seguit en el 
disseny del programari l’ interbloqueig que cita la norma S88 per tal que tan sols 
pugui rebre un senyal cadascun dels actuadors. 

La línia principal d’aquest llaç permet que un control PID actuï sobre el senyal de 
control analògic del variador de freqüència del motor principal mitjançant la 
sortida analògica OYPR-001; El control FIC-001 regula la seva sortida comparant 
el valor mesurat a FI-001 amb la consigna imposada des de la finestra del procés 
(PC). 
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El senyal OP (%) calculat pel controlador es trasllada al canal d’entrada del mode 
automàtic de l’estació AMSPR001. Aquesta estació realitza una darrera selecció 
automàtic/manual que permet fixar des del PC la consigna de  velocitat del 
variador (selecció mode manual). 

Si s’activen els switches SwOpcPR001 i SwLRPR001 l’estació entra en mode 
Track, alta prioritat; en aquest cas la sortida  enviada al variador segueix els 
senyals analògics procedents via Local o via OPC. 

b) Implementació del model a la secció de mesura 

Aquesta secció conté tots els elements de mesura instal·lats al vas d’elèctrodes i  
el llaç de control FIC-002 que estableix el cabal que travessa el mencionat vas. 
Els elements de mesura són interpretats pels blocs LIN d’entrada que 
converteixen els seus valors en valors enginyerils i aquests són enviats 
mitjançant la comunicació LIN a la resta d’usuaris del servidor.   

Llaç de control FIC-002: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 59. Llaç de control vàlvula FIC002.  

 

c) Implementació del model a la secció d’addició 

La secció d’addició agafa les 4 bombes de dosificació peristàltiques així com les 2 
estacions de comandament de les electrovàlvules de posició tot o res que 
seccionen part del circuit de recirculació. 

Totes les bombes peristàltiques s’han implementat de la mateixa forma replicant 
aquests blocs i cablejat; les diferències de control entre elles es produeixen a 
l’hora de dissenyar la via de control automàtica. 

 

 

[espai deliberadament deixat en blanc] 
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Llaç de control bomba peristàltica: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 60. Llaç de control bomba peristàltica. 

Les bombes peristàltiques P-001  (àcid)  i P-002 (base) se’ls hi ha assignat la 
funció de controlar el pH de la planta.  Aquest control de la dosificació es realitza 
amb un bloc PID que controla el mode automàtic de les estacions AMSP001 i 
AMSP002. 

 

 

 

 

 

Figura 61. Llaç de control del pH. 

A les bombes peristàltiques P-003 i P-004 se’ls hi ha assignat la funció de control 
en llaç obert de dosificació de productes típicament peròxid d’hidrogen i l’ió 
ferrós. Aquests controls es realitzen pels canals del mode automàtic de les 
estacions  AMSP003 i AMSP004. 

 

 

 

 

Figura 62. Llaç obert bomba peristàltica 4. 

El bloc EXPR és un bloc matemàtic, en aquest llaç té la funció de realitzar el 
càlcul de la consigna de velocitat de la  bomba peristàltica. Els blocs AN_CONN 
són blocs de comunicacions LIN on es registren les dades de les taules 
seqüencials. El Timer004 té la funció de cronometrar el temps transcorregut  del  
pas actiu de la seqüència de dosificació. 
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Per calcular l’equació matemàtica implementada als blocs CALP004 i CALP003 
s’han hagut de realitzar les corbes de resposta dels cabals envers el percentatge 
de la màxima potència de les bombes peristàltiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 
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Aquesta darrera equació é

 

d) Implementació del model a la secció temperatura

El llaç de control de la t
automàtica i la del control remot via manual al Scada.
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Per calcular l’equació matemàtica implementada als blocs CALP004 i CALP003 
s’han hagut de realitzar les corbes de resposta dels cabals envers el percentatge 
de la màxima potència de les bombes peristàltiques. 

Figura 63. Corba calibratge bomba peristàltica P003

 

 
Figura 64. Corba calibratge bomba peristàltica P004
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Aquesta darrera equació és la que s’implementa al bloc EXPR. 

Implementació del model a la secció temperatura 

El llaç de control de la temperatura tan sols contempla la via de control 
control remot via manual al Scada. 

 

Per calcular l’equació matemàtica implementada als blocs CALP004 i CALP003 
s’han hagut de realitzar les corbes de resposta dels cabals envers el percentatge 

bomba peristàltica P003 

bomba peristàltica P004 

                                  (18) 

                            (19)   

 

emperatura tan sols contempla la via de control 
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El bloc ANMSCT002 té la funció de realitzar la selecció final  de control de 
potència entre el valor del mode automàtic i el valor del mode manual. 

El bloc TPO converteix la senyal analògica MV procedent de l’estació analògica en 
un senyal digital PWM que serà la que és transfereixi finalment a la vàlvula 
controladora CV003. 

El bloc SwCT002 té la missió d’inhibir la sortida de control segons sigui habilitat o 
no el sistema de temperatura des de el Scada.  

 

 

 

Figura 65. Llaç de control temperatura del reactor. 

Per a la realització del mode recepta s’han emprat els blocs LIN mostrats a la  

Figura 66.  

El control en mode recepta s’ha programat amb lògica seqüencial, els 
temporitzadors, però, emprats amb funció de rellotge formen part de la lògica 
contínua. 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Blocs LIN mode recepta. 

3.7.4. Seqüències de Control 

Una seqüència LIN és un programa que s’executa en un instrument en conjunt 
amb la lògica contínua. 

Una seqüència interactua amb la lògica contínua (database) escrivint nous valors 
en la especificada lògica contínua en resposta a canvis de valors d’altres camps 
de la base de dades. 

En aquest treball la lògica de les seqüències de control s’ha realitzat en 
llenguatge SFC i text estructurat mitjançant l’eina LINTools. El llenguatge SFC 
recorda els clàssics grafcets. 

Llenguatge estructurat, es el llenguatge emprat per escriure declaracions i 
expressions per especificar accions i transicions en l’editor de seqüències. 

Les seqüències estan formades per passos i transicions. Als passos se’ls hi pot 
assignar accions. Per a que la seqüència sigui operativa amb la lògica contínua 
un bloc  especial (SFC_CON) ha de ser inclòs en la lògica contínua.  
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En aquest treball s’han creat tres seqüències LIN: plapil.sdb (com
SFC: recepta i descàrrega),  p003.sdb i p004.sdb.

La seqüència LIN plapil.sdb està
el control de les bombes de dosificació quan esta
que és realitzaran tant al SFC recepta com al SFC descà

a) SFC recepta: 

En aquesta seqüència s’ha implementat el codi pel control de la 
recepta. Cadascun dels passos correspon a un dels passos del procés Fenton 
(Foto-Fenton).  

A aquests passos se’ls hi ha assignat una acció amb el mateix nom que el pas on 
es descriuen les operacions directes a la base de dades del LIN que r
aquesta acció durant l’execució del programa.
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En aquest treball s’han creat tres seqüències LIN: plapil.sdb (com
rrega),  p003.sdb i p004.sdb. 

La seqüència LIN plapil.sdb està composada per les accions Cont_Pil (que realitza 
bombes de dosificació quan estan en mode local), i les accions 

al SFC recepta com al SFC descàrrega. 

En aquesta seqüència s’ha implementat el codi pel control de la 
recepta. Cadascun dels passos correspon a un dels passos del procés Fenton 

A aquests passos se’ls hi ha assignat una acció amb el mateix nom que el pas on 
es descriuen les operacions directes a la base de dades del LIN que r
aquesta acció durant l’execució del programa. 

 

 
Figura 67. SFC Recepta. 

 

En aquest treball s’han creat tres seqüències LIN: plapil.sdb (composada pels 

les accions Cont_Pil (que realitza 
mode local), i les accions 

 

En aquesta seqüència s’ha implementat el codi pel control de la planta en mode 
recepta. Cadascun dels passos correspon a un dels passos del procés Fenton 

A aquests passos se’ls hi ha assignat una acció amb el mateix nom que el pas on 
es descriuen les operacions directes a la base de dades del LIN que realitzarà 
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ACTION MANUAL (Text): 
[Var_Dig.W Field3.BitC] := 1;   (*BOTÓ A: FASE MANUAL*) 
[Var_Dig.W Field3.BitD] := 0;   (*BOTÓ B: REFREDAR A 20 ºC *)  
[Var_Dig.W Field3.BitE] := 0;    (*BOTÓ C: OPERACIO PH*) 
[Var_Dig.W Field3.BitF] := 0;    (*BOTÓ D: FASE ADDICIÓ ÀCID BASE *) 
[Var_Dig.W Field4.Bit0] := 0;    (*BOTÓ E: OPERACIO ESCALFAMENT UV *) 
[Var_Dig.W Field4.Bit1] := 0;    (*BOTÓ F: FASE ESCALFAMENT UV *) 
[Var_Dig.W Field4.Bit2] := 0;    (*BOTÓ G: FASE ESCALFAMENT UV ADDICIÓ FE2+*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit3] := 0;    (*BOTÓ H: OPERACIO ADDICIÓ - SENSAT*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit4] := 0;    (*BOTÓ I: FASE ADDICIO H202*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit5] := 0;    (*BOTÓ J: FI EXPERIMENT*) 
[Var_Dig.W Field4.BitB] := 0;   (*FASE ESPERA ACTIVA*) 
TIMERreg.Reset := 1;           (*TEMPS des que s'inicia les taules de dosificació *) 
If [Var_Dig.W Field2.Bit4] = 1 then  (* SI SEQÜÈNCIA DOSIFICACIÓ AUTOMATICA ACTIVA *) 
     [Var_Dig.W Field3.Bit0] := 0;     (* ORDRE INICI MODE RECETA *) 
END_if; 
END_ACTION; 
 
ACTION REFREDAR (Text): 
[Var_Dig.W Field3.BitC] := 0;   (*BOTÓ A: FASE MANUAL*) 
[Var_Dig.W Field3.BitD] := 1;   (*BOTÓ B: REFREDAR A 20 ºC*)  
[Var_Dig.W Field3.BitE] := 0;    (*BOTÓ C: OPERACIO PH*) 
[Var_Dig.W Field3.BitF] := 0;    (*BOTÓ D: FASE ADDICIÓ ACID BASE*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit0] := 0;    (*BOTÓ E: OPERACIO ESCALFAMENT UV*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit1] := 0;    (*BOTÓ F: FASE ESCALFAMENT UV*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit2] := 0;    (*BOTÓ G: FASE ESCALFAMENT UV ADDICIÓ FE2+*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit3] := 0;    (*BOTÓ H: OPERACIO ADDICIÓ - SENSAT*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit4] := 0;    (*BOTÓ I: FASE ADDICIO H202*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit5] := 0;    (*BOTÓ J: FI EXPERIMENT*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit9] := 0;    (*pH correcte*) 
[Var_Dig.W Field3.Bit0] := 0;    (*BIT INICI MODE RECEPTA*) 
IF [TTI-002.PV] < 21  THEN 

[Var_Dig.W Field4.Bit8] := 1;       (*BIT TEMPERATURA OK *) 
ELSE 

[Var_Dig.W Field4.Bit8] := 0; 
END_IF; 
END_ACTION; 
 
ACTION AcidBase (Text): 
[Var_Dig.W Field3.BitC] := 0;   (*BOTÓ A: FASE MANUAL*) 
[Var_Dig.W Field3.BitD] := 0;   (*BOTÓ B: REFREDAR A 20 ºC *)  
[Var_Dig.W Field3.BitE] := 1;    (*BOTÓ C: OPERACIO PH*) 
[Var_Dig.W Field3.BitF] := 1;    (*BOTÓ D: FASE ADDICIÓ ACID BASE*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit0] := 0;    (*BOTÓ E: OPERACIO ESCALFAMENT UV*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit1] := 0;   (*BOTÓ F: FASE ESCALFAMENT UV*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit2] := 0;    (*BOTÓ G: FASE ESCALFAMENT UV ADDICIÓ FE2+*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit3] := 0;    (*BOTÓ H: OPERACIO ADDICIÓ - SENSAT*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit4] := 0;    (*BOTÓ I: FASE ADDICIÓ H202*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit5] := 0;    (*BOTÓ J: FI EXPERIMENT*) 
[Var_Dig.W Field4.BitB] := 0;   (*FASE ESPERA ACTIVA*) 
[Var_Dig.W Field3.Bit0] := 0;    (*BIT INICI MODE RECEPTA*) 
[Var_Dig.W Field2.BitD] := 1;   (*RESET SEQUENCIES BOMBES PERISTÀLTIQUES*) 
END_ACTION; 
 
 
ACTION ESPERA (Text): 
[Var_Dig.W Field3.BitC] := 0;   (*BOTÓ A: FASE MANUAL*) 
[Var_Dig.W Field3.BitD] := 0;   (*BOTÓ B: REFREDAR A 20 ºC*)  
[Var_Dig.W Field3.BitE] := 0;    (*BOTÓ C: OPERACIO PH*) 
[Var_Dig.W Field3.BitF] := 0;    (*BOTÓ D: FASE ADDICIÓ ÀCID BASE*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit0] := 1;    (*BOTÓ E: OPERACIO ESCALFAMENT UV*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit1] := 0;    (*BOTÓ F: FASE ESCALFAMENT UV*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit2] := 0;    (*BOTÓ G: FASE ESCALFAMENT UV ADDICIÓ FE2+*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit3] := 0;    (*BOTÓ H: OPERACIO ADDICIÓ - SENSAT*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit4] := 0;    (*BOTÓ I: FASE ADDICIÓ H202*) 
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[Var_Dig.W Field4.Bit5] := 0;    (*BOTÓ J: FI EXPERIMENT*) 
[Var_Dig.W Field4.BitB] := 1;   (*PAS D'ESPERA ACTIU*) 
[TIMER-UV.Reset]:= 1;               (* TEMPS ESPERA ESCALFAMENT UV*)  
[Var_Dig.W Field2.BitD] := 0;       (* RESET SEQUENCIES BOMBES PERISTÀLTIQUES*) 
IF [Var_Dig.W Field3.Bit7] = 0 THEN   (* SI NO ESTA HABILITADA LA LLUM UV SALTAR PAS *) 

[Var_Dig.W Field4.BitA] := 1;  (* SENYAL ENCESA MANUAL LLUM UV *) 
END_IF; 
END_ACTION; 
 
ACTION Escal_UV (Text): 
 
[Var_Dig.W Field3.BitC] := 0;   (*BOTÓ A: FASE MANUAL*) 
[Var_Dig.W Field3.BitD] := 0;   (*BOTÓ B: REFREDAR A 20 ºC*)  
[Var_Dig.W Field3.BitE] := 0;    (*BOTÓ C: OPERACIO PH*) 
[Var_Dig.W Field3.BitF] := 0;    (*BOTÓ D: FASE ADDICIÓ ÀCID BASE*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit0] := 1;    (*BOTÓ E: OPERACIO ESCALFAMENT UV*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit3] := 0;    (*BOTÓ H: OPERACIO ADICIÓ - SENSAT*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit4] := 0;    (*BOTÓ I: FASE ADDICIO H202*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit5] := 0;    (*BOTÓ J: FI EXPERIMENT*) 
[P-003.Mode] := "AUTO"; 
AMSP003.Mode := "AUTO"; 
[Var_Dig.W Field3.Bit3] := 1;    (* Habilitar bomba peristàltica P003 *) 
[Var_Dig.W Field3.Bit4] := 0;    (* Habilitar bomba peristàltica P004 *) 
IF Var_An.PV3 = 0 THEN 

[Var_Dig.W Field2.BitE] := 1;    (* Ordre d'inici bombes peristàltiques *) 
[TIMER-UV.Reset]:= 0;            (* TEMPS ESPERA ESCALFAMENT UV *)  

END_IF; 
Var_An.PV3 := [TIMER-UV.CurrTime]; (* Temps pas = temps temporitzador pas *) 
IF  Var_An.PV3 > Var_An.HR2 * 60  AND  [Var_Dig.W Field3.Bit7] = 1 THEN  

[Var_Dig.W Field4.Bit1] := 0;    (*BOTÓ F: FASE ESCALFAMENT UV*)      
ELSIF  [Var_Dig.W Field3.Bit7] = 1  THEN         

[Var_Dig.W Field4.Bit1] := 1;    (*BOTÓ F: FASE ESCALFAMENT UV*) 
ELSE   [Var_Dig.W Field4.Bit1] := 0;   (*BOTÓ F: FASE ESCALFAMENT UV*)   
End_If; 
 
ACTION PROCES (Text): 
 
[Var_Dig.W Field3.BitC] := 0;   (*BOTÓ A: FASE MANUAL*) 
[Var_Dig.W Field3.BitD] := 0;   (*BOTÓ B: REFREDAR A 20 ºC*)  
[Var_Dig.W Field3.BitE] := 0;    (*BOTÓ C: OPERACIO PH*) 
[Var_Dig.W Field3.BitF] := 0;    (*BOTÓ D: FASE ADDICIÓ ÀCID BASE*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit0] := 0;    (*BOTÓ E: OPERACIÓ ESCALFAMENT UV*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit1] := 0;    (*BOTÓ F: FASE ESCALFAMENT UV*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit2] := 0;    (*BOTÓ G: FASE ESCALFAMENT UV ADDICIÓ FE2+*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit3] := 1;    (*BOTÓ H: OPERACIÓ ADICIÓ - SENSAT*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit4] := 1;    (*BOTÓ I: FASE ADICIÓ H202*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit5] := 0;    (*BOTÓ J: FI EXPERIMENT*) 
[Var_Dig.W Field4.BitB] := 0;   (*FASE ESPERA ACTIVA*) 
[Var_Dig.W Field3.Bit3] := 0;         (*Habilitar bomba peristàltica P003 *) 
[Var_Dig.W Field3.Bit4] := 1;        (*Habilitar bomba peristàltica P004 *) 
IF [Var_Dig.W Field2.Bit4] = 1 then  (* SEQÜÈNCIA BOMBES PERISTÀTIQUES ACTIVA *) 

TIMERreg.Reset := 0;       (* TEMPS des que s'inicia les taules de dosificació *) 
Var_An.HR3 := TIMERreg.CurrTime; 

ELSIF  (Var_An.HR3) = 0 THEN  (* Registre TEMPS des de inici taules de dosificació*) 
[Var_Dig.W Field2.BitE] := 1;   (* Ordre d'inici bombes peristàltiques *) 
[Var_Dig.W Field2.BitD] := 0;   (* Reset seqüències bombes peristàltiques*) 
TIMERreg.Reset := 1;             (* TEMPS des que s'inicia les taules de dosificació *) 

ELSE   Var_An.HR3 := TIMERreg.CurrTime; 
End_If; 
END_ACTION; 
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ACTION FI (Text): 
[Var_Dig.W Field3.BitC] := 0;  (*BOTÓ A: FASE MANUAL*) 
[Var_Dig.W Field3.BitD] := 0;  (*BOTÓ B: REFREDAR A 20 ºC*)  
[Var_Dig.W Field3.BitE] := 0;  (*BOTÓ C: OPERACIÓ PH*) 
[Var_Dig.W Field3.BitF] := 0;  (*BOTÓ D: FASE ADDICIO ÀCID BASE*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit0] := 0;  (*BOTÓ E: OPERACIÓ ESCALFAMENT UV*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit1] := 0;  (*BOTÓ F: FASE ESCALFAMENT UV*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit2] := 0;  (*BOTÓ G: FASE ESCALFAMENT UV ADICIÓ FE2+*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit3] := 0;  (*BOTÓ H: OPERACIÓ ADDICIÓ - SENSAT*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit4] := 0;  (*BOTÓ I: FASE ADICIÓ H202*) 
[Var_Dig.W Field4.Bit5] := 1;  (*BOTÓ J: FI EXPERIMENT*) 
[Var_Dig.W Field4.BitB] := 0;  (*FASE ESPERA ACTIVA*) 
[Var_Dig.W Field2.BitD] := 1;  (* Reset seqüència bombes peristàltiques *) 
TIMERreg.Hold := 1;              (* Manteniment temps rellotge registre de dades *) 
TIMERreg.Reset := 0; 
END_ACTION; 
 

b) SFC Descàrrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. SFC Descàrrega. 

ON:       

Var_Dig.w Field2.BitA: Dosificació: Confirmació càrrega paràmetres bomba peristàltica 3 

Var_Dig.w Field2.BitC: Dosificació: Confirmació càrrega paràmetres bomba peristàltica 4 

Var_Dig.w Field2.BitD: Dosificació: Ordre Reset seqüències bombes peristàltiques 

Var_Dig.w Field2.BitE: Dosificació: Ordre Inici Seqüències bombes peristàltiques 



Sergio Marchal Burrel  

 - 78 - 

Aquesta seqüència s’ha realitzat per poder sincronitzar el moment en el que és 
realitza la descàrrega de les dades dels perfils de dosificació des de el Scada al 
controlador. 

 
ACTION DesIni (Text): 
[Var_Dig.W Field2.BitB] := 0;   (* Petició càrrega dades bomba peristàltica 4 *) 
[Var_Dig.W Field2.BitC] := 0;   (* Confirmació càrrega dades bomba peristàltica 4 *) 
[Var_Dig.W Field2.Bit9] := 0;  (* Petició càrrega dades bomba peristàltica 3 *)  
[Var_Dig.W Field2.BitA] := 0;   (* Confirmació càrrega dades bomba peristàltica 3 *) 
[Var_Dig.W Field2.Bit4] := 0;  (* Reset indicació activa seqüència peristàltiques *) 
[Var_Dig.W Field4.BitC] := 0;   (* Descarrega dades des de Scada a controlador *) 
END_ACTION; 
 
ACTION DesP004 (Text): 
[Var_Dig.W Field2.BitB] := 1;   (* Petició càrrega dades bomba peristàltica 4 *) 
[Var_Dig.W Field2.Bit9] := 0;   (* Petició càrrega dades bomba peristàltica 3 *) 
[Var_Dig.W Field4.BitC] := 1;   (* Descàrrega dades des de Scada a controlador *) 
END_ACTION; 
DesEsp1 (Text): 
[Var_Dig.W Field2.BitB] := 0;   (* Petició càrrega dades bomba peristàltica 4 *) 
[Var_Dig.W Field2.BitC] := 0;   (* Confirmació càrrega dades bomba peristàltica 4 *) 
[Var_Dig.W Field2.Bit9] := 0;   (* Petició càrrega dades bomba peristàltica 3 *)  
[Var_Dig.W Field2.BitA] := 0;   (* Confirmació càrrega dades bomba peristàltica 3 *) 
END_ACTION; 
 
ACTION DesP003 (Text): 
[Var_Dig.W Field2.Bit9] := 1;   (* Petició càrrega dades bomba peristàltica 3 *)  
[Var_Dig.W Field2.BitB] := 0;   (* Petició càrrega dades bomba peristàltica 4 *) 
END_ACTION; 
 
ACTION DesFin (Text): 
[Var_Dig.W Field2.BitB] := 0;   (* Petició càrrega dades bomba peristàltica 4 *) 
[Var_Dig.W Field2.BitC] := 0;   (* Confirmació càrrega dades bomba peristàltica 4 *) 
[Var_Dig.W Field2.Bit9] := 0;   (* Petició càrrega dades bomba peristàltica 3 *)  
[Var_Dig.W Field2.BitA] := 0;   (* Confirmació càrrega dades bomba peristàltica 3 *) 
[Var_Dig.W Field2.Bit4] := 1;   (* Seqüència de bombes peristàltiques activa*) 
[Var_Dig.W Field2.BitE] := 0;   (* Ordre d'inici bombes peristàltiques*) 
[Var_Dig.W Field4.BitC] := 0;   (* Descàrrega dades des de Scada a controlador *) 
END_ACTION; 
 
ACTION DesEsp2 (Text): 
[Var_Dig.W Field2.BitB] := 0;  (* Petició càrrega dades bomba peristàltica 4 *) 
[Var_Dig.W Field2.BitC] := 0;  (* Confirmació càrrega dades bomba peristàltica 4 *) 
[Var_Dig.W Field2.Bit9] := 0;  (* Petició càrrega dades bomba peristàltica 3 *)  
[Var_Dig.W Field2.BitA] := 0;  (* Confirmació càrrega dades bomba peristàltica 3 *) 
END_ACTION; 
 

c) SFC P003 i P004: bombes peristàltiques, 

Per al control de les bombes peristàltiques s’ha dissenyat una seqüència de 32 
passos on en cadascun dels passos es realitza una dosificació en particular; en 
cadascun dels passos és pot parametritzar el temps i els mil·lilitres a dosificar.   

La funció d’aquests passos és donar l’ordre de marxa/aturada de la bomba 
peristàltica i carregar els paràmetres del pas concret a la lògica contínua que és 
finalment l’encarregada de calcular la consigna de velocitat del motor i traslladar 
l’ordre de marxa o aturada al variador de freqüència de la bomba. 
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A la Figura 69 es mostra la seqüència d
peristàltica P004 que és idèntic
mateix tipus de transicions: un temps, per passar al següent pas, que l’operador 
pot configurar  per cadascun dels passos i el botó de res
qualsevol estat a l’inici de les seqüències.

 

 

 

 

 

 

 
Figura 69. Seqüència del control automàtic bomba peristàltica 4.

Monitorització i Control d’una Planta Pilot per al Tractament Fotoquímic d’aigües Residuals

- 79 - 

es mostra la seqüència del perfil de dosificació de 
s idèntica al de la bomba P003. Tots els passos  tenen el 

mateix tipus de transicions: un temps, per passar al següent pas, que l’operador 
pot configurar  per cadascun dels passos i el botó de reset per tornar des de 
qualsevol estat a l’inici de les seqüències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Seqüència del control automàtic bomba peristàltica 4.
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el perfil de dosificació de la bomba 
al de la bomba P003. Tots els passos  tenen el 

mateix tipus de transicions: un temps, per passar al següent pas, que l’operador 
et per tornar des de 

Seqüència del control automàtic bomba peristàltica 4. 
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• Mostra del codi d’un pas: 

Els codis dels passos son idèntics, canviant els paràmetres corresponents al pas 
particular. Per evitar errors i estalviar temps s’hi ha elaborat un generador de 
codi amb una macro d’Excel.    

 

ACTION Pas2 (Text): 
 
IF (Var_An2.LR2) = 0 THEN      (* Si s'inicia el pas es reseteja el temporitzador del pas*) 
       Var_An2.LR2:= 0.001; 
       TIMER004.Reset := 1; 
ELSIF (TIMER004.CurrTime > 0) then  
      Var_An2.LR2:= TIMER004.CurrTime;    (* Temps pas = temps temporitzador pas *) 
ELSE     TIMER004.Reset := 0; 
End_If; 
 
IF (Var_An2.PV2) = 0 THEN         (* Si cap ml a dosificar per bomba P-004 *)  
      [P-004.AutoDmnd]  := 0;    (* Ordre atur bomba en mode automàtic *)   
      CALP004.A := 0;            (* ml Totals d'hidròxid a dosificar *) 
      CALP004.B :=Var_An2.HR2;   (* Temps total de dosificació del pas *)  
ELSE 
      CALP004.A :=Var_An2.PV2;   (* ml Totals d'hidròxid a dosificar *)  
      CALP004.B :=Var_An2.HR2;  (* Temps total de dosificació del pas *) 
      [P-004.AutoDmnd]  := 1;      (* Ordre atur bomba en mode automàtic *)    
END_IF; 

Al pas inici, s’inicialitza la seqüència dels passos. 

ACTION Inici (Text): 

(* Inici *) 
TIMERDOS.Hold := 0; 
[Var_Dig.w Field2.Bit4] := 0;   (* Ordre inici seqüències peristàltiques desprès  

    d’haver realitzat la càrrega paràmetres*) 
[Var_Dig.w Field2.BitB] := 0;   (* Petició càrrega dades bomba peristàltica 4*)  
[Var_Dig.w Field2.BitC] := 0;   (* Confirmació càrrega dades bomba perist. 4 *) 
[Var_Dig.w Field2.Bit9] := 0;   (* Petició càrrega dades bomba peristàltica 3*) 
[Var_Dig.w Field2.BitA] := 0;    (* Confirmació càrrega dades bomba perist. 3 *) 
[Var_Dig.w Field2.Bit4] := 0;    (* Reset  seqüència  bombes peristàltiques *) 
TIMER004.Reset := 1;              (* Reset temporitzador del pas *)  
[P-004.AutoDmnd] := 0;           (* Ordre atur bomba en mode automàtic *) 
CALP004.A := 0;                    (* ml Totals d'hidròxid a dosificar *)  
CALP004.B := 0;                    (* Temps total de dosificació del pas *)  
Var_An.HR1 := 0;                   (* Memòria del pas actual *) 
Var_An2.PV1:=0       (* Si hi ha el senyal .PV diferent de 0 no es  

    desactiva el mode automàtic *); 
Var_An2.PV2:=0     
Var_An2.PV3:=0     
........ 
Var_An2.LR1 :=0;                   (* Inicialització temps de pas 1 *) 
Var_An2.LR2 :=0;                   (* Inicialització temps de pas 2 *) 
Var_An2.LR3 :=0;                   (* Inicialització temps de pas 3 *) 
........ 
END_ACTION; 
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3.8. Programa del Software Scada 

3.8.1. Arbre de Navegació 

Les pantalles desenvolupades al Scada, realitzat en aquest treball, s’organitzen 
segons és mostra a la Figura 70. 

Des de la finestra principal on apareix el mímic de la planta i comandaments 
d’operativa manual s’accedeix a les pantalles de controls automàtics, tendències i 
configuració de la planta. A un tercer nivell és pot accedir al detall dels perfils de 
dosificació.  

 

 
 

 

 

Figura 70. Arbre de navegació Scada planta Fenton 

3.8.2. Definició dels Tipus de dades 

El diccionari de Tags és el cor d’ InTouch. 

En WindowMaker, a cada variable se li ha d’assignar un nom de tag i un tipus.  

En InTouch ens podem trobar tres tipus de tags:  

• Tags locals: Són els Tags que són creats en el diccionari de tags.  

• Tags remots: Son referències remotes de tags que permeten InTouch 
accedir a servidors I/O sense crear un tag en el diccionari de tags. 

• SuperTags, InTouch permet una estructura de SuperTag que et permet 
definir tipus compostos de tags. Es poden definir plantilles de SuperTags 
compostes per 64 Tags. 

El nombre de tags que el sistema suporta està definit per la llicència.  

A l’inici d’aquest treball s’han trobat ja definits: 813 Tags Locals i 214 Tags 
remots. 

En aquest projecte s’han creat els següents supertags: 

• SuperTag Bomba.  

Que està compost alhora d’altres SuperTags que agrupen cadascun d’ells fins a 
32 tags. D’aquesta forma es poden crear tots els tags necessaris, 192,  de forma 
automàtica per a cadascuna de les bombes peristàltiques. Aquest mètode de 
generació de tags de forma automàtica té l’avantatge que si es volgués ampliar 
la instal·lació amb noves bombes de dosificació s’evitaria temps i errors a l’hora 
de la creació dels tags. 
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El supertag bomba està format pels supertags: 

TOTml:  Total (ml) a dosificar (manual + auto) durant un pas particular;  
             I aquest està format pels tags: STEP01-STEP02-….-STEP32 (passos) 
PERml:  Dosificació manual a l’inici del pas en % del  total de la dosificació.      
            I aquest està format pels tags: STEP01-STEP02-….-STEP32 
DOS :    Total (ml) a dosificar automàticament durant un pas. 
      I aquest està format pels tags: STEP01-STEP02-….-STEP32  
TIME:    Temps  assignat de duració d’un pas particular (min). 
     I aquest està format pels tags: STEP01-STEP02-….-STEP32 
CURRENT:  Temps transcorregut del pas (min) particular. 
  I aquest està format pels tags: STEP01-STEP02-….-STEP32 

Tots aquests tags són del tipus enter a excepció del supertag Current que està 
format per tags tipus real. 

• Supertag TipusDosificació.  

Format pels següents tags: 

Fe:   Botó ferro polsat/alliberat  (tipus booleà) 
H2O2:  Botó H2O2 polsat/alliberat  (tipus booleà) 
FeActiu:  Tipus de dosificació Ferro activa (tipus booleà) 
H2O2Actiu:  Tipus de dosificació Ferro activa (tipus booleà) 
AltresActiu:  Altre tipus de dosificació activa (tipus booleà) 
nom:   Nom de l’altre tipus de dosificació (tipus string) 

Aquest supertag es emprat per definir el tipus de dosificació assignat a 
cadascuna de les bombes de dosificació.  

 

3.8.3. Disseny de les Pantalles de l’Aplicació 

 

El disseny de les pantalles s’ha realitzat tenint com a referent la guia Gedis. 

La pantalla principal, mostrada a la Figura 71 no ha sofert un gran canvi respecte 
a la versió anterior amb la finalitat de donar familiaritat i més ràpid aprenentatge 
de l’aplicació realitzada als usuaris de la planta. Els indicadors i comandaments 
d’aquesta pantalla són els que empraven habitualment els operadors de la planta 
en la versió anterior. 

La resta de pantalles són noves i han estat creades per complir els nous 
requeriments dels modes de control automàtics i mode recepta. Aquestes 
pantalles han estat consensuades amb els usuaris de la planta. 

A la pantalla principal s’hi han afegit uns botons que permeten accedir a les 
noves pantalles creades: pantalla de controls automàtics, pantalla configuració 
planta Fenton, pantalla de tendències i pantalles de perfils de dosificació. 
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Figura 71. Pantalla principal planta Fenton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Pantalla controls automàtics planta Fenton. 
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3.8.4. Disseny dels Comandaments 

Eurotherm facilita una sèrie de recursos de programació que ajuden al disseny de 
les finestres creades amb InTouch; exemples d’aquests recursos són les 
estacions de comandament digital, analògic i de control PID.  

Aquestes estacions disposen de botons interactius que permeten enviar ordres al 
controlador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Estació digital (esquerra), analògica (centre) i pid (dreta). 

a) Estació digital de comandament de les bombes i vàlvules: 

Aquesta estació s’obté al fer un clic sobre el cos central d’una bomba o sobre 
l’actuador d’una vàlvula tot o res. Es pot seleccionar el mode de funcionament 
del bloc digital de la bomba o vàlvula entre mode automàtic i manual. En mode 
manual es pot donar una ordre de marxa/aturada (bombes) o 
obertura/tancament (vàlvules). 

b) Estació analògica de comandament de les bombes i vàlvules: 

Aquesta estació s’obté al fer un clic sobre el text corresponent a la sortida 
analògica. Es pot seleccionar el mode de funcionament del bloc (consigna de 
velocitat o obertura de vàlvula) entre mode automàtic i manual. 

Si es selecciona el mode Auto, OP serà igual a PV; Si el mode es Manual, OP serà 
igual a DEMAND. El valor DEMAND és l’únic que l’operador pot establir. 

c) Estació comandament pel pid 

En aquesta estació si es selecciona el mode Auto es pot establir el Set Point del 
llaç pid directament mitjançant el camp WSP.  

3.8.5. Scripts 

Tots els Scripts de InTouch són conduïts per un esdeveniment. Aquest 
esdeveniment pot ser el canvi d’alguna dada, una condició, un clic del ratolí, etc. 

Hi han varis tipus de Scripts que es poden crear en InTouch; en aquest treball 
s’han emprat del tipus Window Script (enllaçat amb una ventana particular) i 
Condition Script (enllaçats amb un tag del tipus discret o expressió). 

Window Scripts: Mostra el codi que s’executa al estar activa una determinada 
finestra, però també es pot programar perquè s’executi quan aquesta es cridada 
o quan no està activa la finestra. 
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Condition Scripts: Mostra el codi que s’executa quan succeeix una determinada 
condició. Es pot configurar aquest codi perquè s’executi en el moment sigui certa 
o falsa aquesta condició o durant el temps  que sigui certa/falsa aquesta 
condició. 

En aquest treball tots els Scripts s’executen o bé quan esta activa la finestra (cas 
Window Script) o mentre sigui certa la condició (cas Condition Script). 

a) Window Script configuració,  

Amb el Supertag TipusDosificació i aquest script es configura el tipus de 
dosificació mostrat a les finestres del Scada. Quan es fa un clic sobre algun dels 
botons de selecció entre ferro o H2O2 es posa actiu aquest tipus de selecció a 
condició que no hi hagi cap altre tipus de dosificació actiu.  

 
IF(P03\Fe == 1)AND(P03\H2O2Actiu == 0)   IF(P03\H2O2 == 1)AND(P03\FeActiu == 0)  
     THEN  P03\FeActiu =  1;            THEN  P03\H2O2Actiu = 1;                                                         
ELSE                                                      ELSE                                              
     P03\FeActiu = 0;                                          P03\H2O2Actiu = 0;                        
ENDIF;                                               ENDIF;                                            
                                                   
IF  (P03\H2O2Actiu == 1)  THEN                 IF  (P03\FeActiu  == 1)  THEN   
        P03\Fe  = 0;                                             P03\H2O2 = 0;          
ENDIF;                                                  ENDIF;     
                                                   
IF(P03\H2O2Actiu == 0)AND(P03\FeActiu == 0) THEN P03\AltreActiu = 1; 
ELSE   P03\AltreActiu = 0; 
ENDIF; 

b) Window Script automàtic,  

Aquest script té dues finalitats:  

• La conversió dels valors, en segons, dels temporitzadors, Var_An.LR1 
(Cronòmetre dosificació total mode automàtic), TIMER004 (Cronòmetre del 
pas actiu bomba P004), TIMER003 (cronòmetre P003) i TIMERreg 
(Cronòmetre del temps en què s’estan enregistrant dades) a dos nombres 
enters en què es desglossi aquest valor en minuts i segons (tag ...min i 
tag ...seg). 

IF   NOT P_Pilot:Var_Dig.w$Field4.Bit3   THEN 
    TempsDosMin  = P_Pilot:Var_An.LR1 / 60; 
    TempsDosSeg  =  P_Pilot:Var_An.LR1- (TempsDosMin  * 60); 
    PasoP004min   = P_Pilot:TIMER004.CurrTime / 60; 
    PasoP004seg  = P_Pilot:TIMER004.CurrTime - (PasoP004min *60); 
    PasoP003min = P_Pilot:TIMER003.CurrTime / 60; 
    PasoP003seg = P_Pilot:TIMER003.CurrTime - (PasoP003min *60); 
ENDIF; 
TempsRegmin = P_Pilot:TIMERreg.CurrTime / 60; 
TempsRegseg = P_Pilot:TIMERreg.CurrTime - (TempsRegmin*60); 

• I la funció de donar l’ordre d’inici de l’enregistrament de dades  (Inici = 1) 
quan s’inicia el pas d’addició - sensat del mode recepta. 

IF P_Pilot:Var_Dig.w$Field4.Bit3  AND  P_Pilot:Var_Dig.w$Field2.Bit4  THEN 
    Paso=0; 
    Inici =1; 
ENDIF 
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c) Window Script bombes P003 i P004, 

A aquests Scripts, que són idèntics per ambdues finestres, se’ls hi ha assignat les 
següents funcionalitats: 

• La càrrega dels valors dels registres dels temps transcorreguts de 
cadascun dels passos dels perfils de dosificació des del controlador al 
Scada (Supertag bomba). 

P003\CURRENT\STEP01 = P_Pilot:Var_An2.LR1 / 60;    % Registre temps transcorregut pas 1 
P003\CURRENT\STEP02 = P_Pilot:Var_An2.LR2 / 60;    % Registre temps transcorregut pas 2 
P003\CURRENT\STEP03 = P_Pilot:Var_An2.LR3 / 60;    % Registre temps transcorregut pas 3 
etc. ........... 

• El càlcul de la dosificació automàtica a realitzar en funció del total a 
dosificar durant el pas del perfil de dosificació i el percentatge de la 
dosificació que es realitza manualment en aquest pas. 

P003\DOS\STEP01 = (100 - P003\PERml\STEP01)  * 0.01 * P003\TOTml\STEP01; 
P003\DOS\STEP02 = (100 - P003\PERml\STEP02)  * 0.01 * P003\TOTml\STEP02; 
P003\DOS\STEP03 = (100 - P003\PERml\STEP03)  * 0.01 * P003\TOTml\STEP03; 
etc. ............ 
  

• I la funció d’avisar a l’usuari de la planta quan ha introduït des del Escada 
una demanda de dosificació en algun dels passos del perfil de dosificació 
superior al que pot donar la bomba peristàltica. 

IF  P003\DOS\STEP01  /   P003\TIME\STEP01 > 24   OR   
     P003\DOS\STEP02  /   P003\TIME\STEP02 > 24 ...... 
THEN 
     WarningP003    = 1; 
ELSE  
     WarningP003    = 0; 
ENDIF; 
 

d) Condition Script:  Var_Dig.w Field1.Bit2  == 1 (Càrrega de paràmetres via 
Excel), 

Quan s’activa el tag de càrrega de paràmetres via Excel (Var_Dig.w Field1.Bit2), 
mitjançant un clic sobre el botó ubicat al panell configuració i no s’estan 
executant les seqüències de les bombes peristàltiques es carreguen des  del full 
Excel  els següents paràmetres per a tots els passos del perfil de dosificació: 

 
IF   P_Pilot:Var_Dig.w$Field2.Bit4  == 0  THEN  % Dosificació automàtica no activa 
      P004\TOTml\STEP01 = P004_EXCEL_001;   % Dosificació  TOTAL del pas (ml)       
      P004\PERml\STEP01 = P004_EXCEL_002;   % Dosificació manual  pas en percentatge  
      P004\TIME\STEP01  = P004_EXCEL_003;    % Temps  assignat de duració del pas (min):   
      P004\TOTml\STEP02  = P004_EXCEL_004; 
      P004\PERml\STEP02  = P004_EXCEL_005; 
      P004\TIME\STEP02  = P004_EXCEL_006; 
      etc...... 
ENDIF; 

e) Condition Script:  P_Pilot:Var_Dig.w$Field2.Bit9 == 1 (Petició de càrrega 
paràmetres del perfil de dosificació bomba 3 del controlador al Scada),  

Quan es dóna l’ordre d’inici de les seqüències  de les bombes peristàltiques, es 
realitza un pas previ abans de l’inici de les dosificacions automàtiques en què es 
carreguen els paràmetres de les seqüències a l’autòmat.  
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P_Pilot:Var_An6.PV1 = P003\DOS\STEP01; 
P_Pilot:Var_An6.HR1 = P003\TIME\STEP01; 
P_Pilot:Var_An6.PV2 = P003\DOS\STEP02; 
P_Pilot:Var_An6.HR2 = P003\TIME\STEP02; 
P_Pilot:Var_An6.PV3 = P003\DOS\STEP03; 
P_Pilot:Var_An6.HR3 = P003\TIME\STEP03; 
etc...... 
P_Pilot:Var_Dig.w$Field2.BitA = 1;           % Bit confirmació càrrega dades bomba P003 

f) Condition Script:  P_Pilot:Var_Dig.w$Field2.BitB == 1, (Petició de càrrega 
paràmetres del perfil de dosificació bomba 4 del controlador al Scada),   

idèntic a l’anterior però amb la bomba 4. 

g) Condition Script: Inici == 1, 

En aquest Script quan està activa la demanda d’enregistrament de dades dels 
esdeveniments s’obre el full Excel assignat a l’experiment i es registra a cada 
segon les dades acordades amb els usuaris de la planta. 

 
DIM C AS MESSAGE; DIM D AS MESSAGE; DIM E AS MESSAGE; etc, 
IF   (P04\H2O2Actiu  == 1) THEN W= "H202" ; ENDIF; 
IF   (P04\FeActiu ==1) THEN W= "Fe" ; ENDIF; 
IF   (P04\AltreActiu ==1) THEN W = P04\Nom; ENDIF; 
IF   (P03\H2O2Actiu  == 1) THEN V="H202"; ENDIF; 
IF   (P03\FeActiu ==1) THEN V="Fe"; ENDIF; 
IF   (P03\AltreActiu ==1) THEN V = P03\Nom;  ENDIF; 
 
IF Paso == 0 THEN 
    H="DD,HH,CON001,FI001,FI002,OxI001,OxI001%,pHI001,ORP001,TI001,TI002,TUV001,"; 
    H2="MH2O,Cotmte,M1,Fe,M2,Luz,LuzT,H2O2,Incexp,Incd,Otros,";  
    H3="P3,P4,";   
    H=H+H2+H3; 
    FileWriteMessage( "D:\DATOS\"+C+".csv",-1,H,1); 
    Paso=1; 
ELSE  
    D=StringFromReal(CON-001r,2,"f"); E=StringFromReal(FI-001r,2,"f"); 
    F=StringFromReal(Fi-002r,2,"f");  G=StringFromReal(OxI-001r,2,"f"); 
    G1=StringFromReal(OxI001pct,2,"f"); I=StringFromReal(pHIC01PV,2,"f"); 
    J=StringFromReal(ORP-001r,2,"f"); K=StringFromReal(TI-001r,2,"f"); 
    L=StringFromReal(TI-002r,2,"f"); U=StringFromReal(TUV-001r,2,"f"); 
    M=StringFromIntg( P_Pilot:Var_Dig.W$Field2.Bit6, 10 ); 
    N=StringFromIntg( P_Pilot:Var_Dig.W$Field2.Bit7, 10 ); 
    O=StringFromIntg( P_Pilot:Var_Dig.W$Field2.Bit1, 10 ); 
    P=StringFromIntg( P_Pilot:Var_Dig.W$Field1.BitF, 10 ); 
    Q=StringFromIntg( P_Pilot:Var_Dig.W$Field2.Bit8, 10 ); 
    R=StringFromIntg( P_Pilot:Var_Dig.W$Field1.BitD, 10 ); 
    S=StringFromIntg( P_Pilot:Var_Dig.W$Field1.BitE, 10 ); 
    T=StringFromIntg( P_Pilot:Var_Dig.W$Field2.Bit0, 10 ); 
    T1=StringFromIntg( P_Pilot:Var_Dig.W$Field1.BitC, 10 ); 
    T2=StringFromIntg( P_Pilot:Var_Dig.W$Field2.Bit2, 10 ); 
    T3=StringFromIntg( P_Pilot:Var_Dig.W$Field2.Bit5, 10 ); 
    H=$DateString+","+$TimeString+","+D+","+E+","+F+","+G+", "+G1+","+I+", "+J+", "+K+",  
"+L+","+U+","+M+","+N+","+O+","+P+","+Q+","+R+","+S+","+T+","+T1+","+T2+","+T3+","+
V+","+W ;  
    FileWriteMessage( "D:\DATOS\"+C+".csv",-1,H,1); 
ENDIF; 
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3.8.6. Disseny de la interfície d’Alarmes del Sistema 

InTouch permet la notificació a l’operador de dos tipus de canvis diferents en les 
condicions del sistema. 

• Esdeveniment: És un missatge d’estat normal del sistema. No es requereix 
cap actuació per part de l’operador. Un esdeveniment és per exemple 
quan l’operador posa en marxa una bomba. 

• Alarma. És un succés anòmal que pot ser perjudicial pel procés. 
Normalment es requereix d’algun tipus d’actuació per part de l’operador. 

En aquest treball s’ha afegit un atur d’emergència al Scada.  

Quan es realitzi un clic damunt del botó d'emergència s’aturarà la bomba 
principal i les peristàltiques, es tancaran les vàlvules  i es realitzarà un reset de 
les seqüències automàtiques de dosificació i del mode recepta. 

InTouch disposa de visors predefinits que ajuden al disseny d’aquests en les 
aplicacions.  

A la Figura 74 es mostra el visor d’alarmes i esdeveniments del Scada de la 
planta Fenton. 

  

  

 

 

Figura 74. Visor d’alarmes i esdeveniments 

3.8.7. Gestió d’usuaris 

No s’han definit en aquesta versió de Scada gestions d’usuaris diferenciades. 
Tots els usuaris tenen accés a visualitzar i modificar paràmetres de la planta al 
mateix nivell. 

3.8.8. Gràfics d’històrics i tendències 

 

InTouch proporciona dos tipus de visualització gràfica el tipus “Real-time” i el 
tipus  “Historical”. 

En aquest treball s’ha emprat el tipus Historical; aquest tipus de gràfic facilita la 
generació d’arxius amb registres de dades amb informació de l’hora i de la data 
en que s’ha realitzat cada presa de dades. 

Es poden representar fins a 8 tags en cadascun d’aquests gràfics. 

En aquest treball s’ha afegit una nova pantalla on es representen 4 gràfics. Un 
gràfic per mostrar les tendències de les temperatures, un altre per mostrar 
l’evolució del pH, un altre per la dels indicadors d’oxigen dissolt i el darrer per 
l’indicador de la conductivitat; seguint els requeriments marcats per aquest 
treball. 
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Figura 75. Finestra de tendències Scada Planta Fenton. 
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CAPÍTOL 4:PROVES I 

RESULTATS 

 

En aquest capítol es mostra  l’estratègia dissenyada per verificar el bon 
funcionament dels diferents controls automàtics desenvolupats i a continuació es 
detallen els resultats obtinguts.  En aquest treball no ha calgut realitzar un 
disseny de les proves d’entrades i sortides físiques (aquest treball ja estava 
realitzat amb anterioritat).    

4.1. Disseny de les Proves  

4.1.1. Prova de funcionalitat del control automàtic de dosificació. 

Durant la fase de disseny es va realitzar el calibratge de les bombes P003 i P004, 
ja que aquest és un paràmetre de disseny, per tant en aquest punt del 
desenvolupament ja es té la certesa que la dosificació que realitzen aquestes 
bombes és la correcta. 

L’objectiu d’aquesta prova és verificar que els perfils automàtics de dosificació no 
tinguin, en algun dels seus passos, una errada de programació. Per a la 
realització d’aquesta prova cal omplir un full Excel on es detalli un perfil de 
dosificació per cadascuna de les dues bombes peristàltiques. 

En aquests perfils creats s’ha de buscar la major diversitat possible. Durant la 
prova cal verificar que el senyal analògic de control de les bombes que indica el 
Scada a cadascun dels passos tingui concordança amb el perfil demanat. 

En aquesta prova cal agafar alternativament mostres, en una o en una altra 
bomba, per verificar que realment es realitza la dosificació predefinida. 
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4.1.2. Prova de funcionalitat del control automàtic de la temperatura 

Els paràmetres d’ajust del PID que controla la temperatura del  reactor s’han 
trobat pels mètodes empírics descrits i assajats durant la fase de disseny 
d’aquest control; per tant en aquesta fase de desenvolupament ja es té la 
certesa que el sistema de control de temperatura funciona correctament.  

En l’apartat solució actual de l’estudi d’alternatives (pàg. 47), es detalla els 
resultats de les proves d’aquest control.  

L’objectiu de la prova de funcionalitat es veure que aquest control funciona 
correctament durant la realització d’un experiment real. 

Es va acordar amb els usuaris de la planta una data per a la realització d’un 
experiment amb les millores realitzades. Es va demanar incloure en aquest 
experiment el control de temperatura.  

4.1.3. Prova entre Controlador i Scada. 

Per verificar la funcionalitat del Scada hi ha un “check list”: Aquest és un llistat 
dels requeriments tractats inicialment amb el client.  

A l’apartat 2.3.2 s’indica quins son aquest requisits. La columna de més a la 
dreta de la taula indica que s’ha verificat aquest requeriment i que el resultat és 
satisfactori.  

Mitjançant l’experiment real, citat a l’apartat anterior, es pretén tenir una 
retroalimentació del grau en què aquests requisits establerts inicialment han 
cobert les necessitats de control de la planta i també la comprensió que tenen 
del Scada realitzat els usuaris de la planta. 

4.2. Resultats de les Proves 

4.2.1. Resultats de la prova dels controls automàtics de dosificació 

A la Taula 11 es mostra els resultats de la prova dels controls automàtics de 
dosificació.   

El terme Dosificació P_ (ml) indica la quantia a dosificar per la bomba peristàltica 
durant el pas. 

El terme Sortida analògica P_  indica el valor de control analògic de la bomba 
peristàltica (apareix a la pantalla del Scada). 

El terme Mesura Dosif. P_ (ml) indica la dosificació real que ha fet la bomba de 
dosificació durant el pas. 

En aquesta prova no es va detectar errors de programació: en tots els passos la 
sortida analògica mostrada al Scada va ser l’adequada.  

Les dosificacions reals mesurades també tenen concordança amb el perfil. 

El resultat, per tant, d’aquesta prova va ser satisfactori. 
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Taula 11. Prova de funcionalitat taules dosificació automàtiques. 

  Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas 5 Pas 6 Pas 7 Pas 8 

Dosificació P3 (ml) 1 0 0 0 2 0 3 0 

Sortida analògica P3 9.1 0 0 0 12.3 0 15.5 0 

Mesura Dosif. P3 (ml) 1 - - - - - 3 - 

Dosificació P4 (ml) 0 1 0 2 0 0 0 3 

Sortida analògica P4 0 9.6 0 13.1 0 0 0 16.7 

Mesura Dosif. P4 (ml) - - - 2 - - - - 

¿Pas correcte? SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

 
  Pas 

09 
Pas 
10 

Pas 
11 

Pas 
12 

Pas 
13 

Pas 
14 

Pas 
15 

Pas 
16 

Dosificació P3 (ml) 0 0 4 0 5 0 0 0 

Sortida analògica P3 0 0 19.8 - 22 0 0 0 

Mesura Dosif. P3 (ml) - - - - 4.7 - - - 

Dosificació P4 (ml) 0 4 0 0 0 5 0 6 

Sortida analògica P4 0 20.3 0 - 0 23.9 0 27.5 

Mesura Dosif. P4 - 4 - - - - - 6 

¿Pas correcte? SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

 

  Pas 
17 

Pas 
18 

Pas 
19 

Pas 
20 

Pas 
21 

Pas 
22 

Pas 
23 

Pas 
24 

Dosificació P3 (ml) 6 0 7 0 0 0 8 0 

Sortida analògica P3 25.2 0 28.5 0 0 0 31.7 0 

Mesura Dosif. P3 - - 7 - - - - - 

Dosificació P4 (ml) 0 0 0 7 0 8 0 0 

Sortida analògica P4 O 0 0 31.7 0 34.7 0 0 

Mesura Dosif. P4 - - - - - 8 - - 

¿Pas correcte? SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

 

  Pas 
25 

Pas 
26 

Pas 
27 

Pas 
28 

Pas 
29 

Pas 
30 

Pas 
31 

Pas 
32 

Dosificació P3 (ml) 0 0 0 1 0 0 2 0 

Sortida analògica P3 0 0 0 9.1 0 0 12.3 0 

Mesura Dosif. P3 (ml) - - - - - - 2 - 

Dosificació P4 (ml) 0 9 0 0 1 0 0 2 

Sortida analògica P4 0 38.2 0 0 9.6 0 0 13.1 

Mesura Dosif. P4 - - - - 1 - - - 

¿Pas correcte? SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
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4.2.2. Resultats de la prova amb els usuaris de la planta  

El tipus d’experiment que es va realitzar a la planta, no estava acordat, tan sols 
la data de realització del mateix. Va ser realitzat per una investigadora i una 
tècnica de laboratori. 

L’experiment realitzat va ser un assaig Fenton en el qual no calia emprar cap 
dels dos perfils de dosificació.  

Les investigadores van emprar el mode recepta. Van configurar la planta 
inhabilitant els dos perfils de dosificació. El resultat va ser satisfactori: no va 
haver-hi cap problema de funcionalitat, ni de comprensió del Scada realitzat. 

A la Figura 76 es mostra una captura de la pantalla de gràfics. En ella es pot 
apreciar com va anar evolucionant, durant la fase de refredament, la 
temperatura a l’interior del reactor.  

La temperatura va baixar linealment a una velocitat , aproximada, de 3.3 ºC 
cada 10 minuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Evolució temperatura fase refredament. 

A la Figura 77 es mostra l’evolució de la temperatura durant la fase manual 
d’ajust del pH.  En aquesta fase es va produir el sobrepassament previst (el qual 
va ser una mica inferior al mig grau).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Evolució temperatura fase ajust del pH. 

A la Figura 78 es pot apreciar que quan el pH ha arribat al valor d’inici de 
l’experiment  la temperatura del reactor ja ha començant a estabilitzar-se en el 
punt de consigna de 20 ºC.  

La previsió que es tenia durant la fase de disseny, sense cap aportació de calor, 
és que aquest sobrepassament tindria una duració aproximada de mitja hora. 
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Les investigadores van necessitar aproximadament aquest temps per corregir el 
pH de la planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Evolució temperatura abans inici experiment. 

A la Figura 79 mostra com es va anar desenvolupant la temperatura a l’interior 
del reactor durant “l’experiment real”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Evolució de la temperatura durant l’experiment. 

 

D’aquesta gràfica es treu la conclusió que al cap d’una hora (en les condicions a 
les quals es va realitzat l’experiment) el sistema dissenyat perd la capacitat de 
regular la temperatura degut a que el gel es fon (no es va afegir més gel durant 
la proba).  

Conclusions de la prova:  

• El sistema té aquesta limitació, cal afegir gel a mesura que es mesuri o es 
percebi que el cabal de refredament no té una temperatura al voltant 1 
ºC. 

• Mentre la temperatura del bany d’aigua freda estigui al voltant d’1 ºC la 
solució dissenyada es capaç de regular correctament la temperatura dels 
experiments dintre del rang requerit a l’inici del projecte: (20 ± 0.5) ºC 

• La comprensió del Scada realitzat per part de les investigadores va ser 
satisfactòria. 
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CAPÍTOL 5:MANUAL 

D’ÚS DEL SCADA  

Totes les pantalles d’origen, amb l’entorn Eurotherm, disposen d’una capçalera, 
d’una zona central i d’un teclat de funcions. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Pantalla bàsica Scada. 

Capçalera: La finalitat d’aquesta és la gestió d’alarmes; en aquest Scada no  té 
ús.  

Zona central: És on es desenvolupen els sinòptics i els panells d’interacció amb 
els usuaris del Scada.  

Teclat de funcions: És una eina d’ajuda a la navegació entre les diferents 
pantalles. 

 

 

Les tecles que disposen de funcionalitat en aquest Scada són: 

• F1 (Overview): Ens permet retornar sempre a la pantalla del sinòptic 
principal. 

• F6 (Trend): Permet la realització d’un registre gràfic. 

• F12 (Last): Permet recuperar la darrera finestra oberta. 
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• F5 (Alrr Hist): Permet accedir al llistat d’alarmes i esdeveniments.  

5.1. Operativa bàsica  
Un experiment es pot realitzar tan sols emprant la pantalla del procés de la 
planta Fenton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Pantalla del procés de la planta Fenton. 

5.1.1. Sinòptic del procés 

En el sinòptic del procés es mostra l’estat actual de la planta. En ell apareixen els 
valors de tots els instruments i actuadors dels que disposa la planta. 

• Instruments planta Fenton. 

Els valors mesurats pels instruments de la planta Fenton es 
representen en un quadre de fons blanc i text en color negre.  

 

 

• Actuadors planta Fenton. 

Segons l’estat en el que es trobin els actuadors es representaran en un 
determinat color de fons. 

En vermell es representen els motors aturats i les vàlvules tancades. 

En verd es representen els motors en marxa i les vàlvules obertes. 

 

• Comandaments de manipulació dels actuadors. 

Hi ha dos tipus de comandaments: els analògics i els digitals.  

Les bombes disposen dels dos comandaments, la vàlvula controladora disposa 
tan sols d’un comandament analògic i les vàlvules tot o res d’un comandament 
digital. 
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Si es vol controlar en manual una bomba ambdós comandaments de la bomba  
han d’estar en mode manual.  

 

 L’estació de comandament digital de les bombes i 
vàlvules s’obté al fer un clic sobre el cos de la bomba o 
vàlvula.  

Des del comandament digital es dona l’ordre de 
marxa/aturada en el cas de les bombes o 
obertura/tancament en el cas de les vàlvules. 

L’estació analògica de comandament de les bombes i 
vàlvules s’obté al fer un clic sobre el text del tag de 
l’element que es vol controlar.  

En aquest comandament si se selecciona el mode Auto, 
OP (sortida actuador) serà igual a PV (entrada de 
consigna); si el mode es manual, OP serà igual a 
DEMAND. El valor DEMAND és l’únic que l’operador pot 
establir. 

Estació de comandament digital (esquerra) i analògica 
(dreta). 

 

• Atur d’emergència 

Al realitzar un clic sobre la icona d’emergència s’aturarà el 
procés.  

El botó d'emergència aturarà la bomba principal i les 
peristàltiques, farà el tancament de les vàlvules  i realitzarà un 
reset de les seqüències automàtiques de dosificació i mode 
recepta. 

Mentre estigui actiu l’atur d’emergència la seva icona realitzarà 
intermitències.  Fent un clic de nou sobre la icona es desactiva 
l’aturada d’emergència. 

 

 

 

Realitzant un clic sobre el botó F5 s’accedeix al llistat d’alarmes i 
esdeveniments. Si s’activa l’atur d’emergència quedarà 
enregistrat en aquest llistat com una Alarma 
(“ParoEmergencia”): ALM  

En aquest llistat també queda constància de la resta 
d’esdeveniments, EVT. 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Llistat d’alarmes i esdeveniments 
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5.1.2. Adquisició de dades 

 Des del panell “Adquisición de datos” es pot iniciar i 
finalitzar l’enregistrament de dades. Aquestes són 
emmagatzemades, per defecte, a l’arxiu help.csv             
(D:\DATOS\help.csv). Aquest nom opcionalment es pot 
canviar des del menú configuració. 

La lectura i enregistrament de dades es realitza amb una 
cadència d’un segon. 

Quan s’activa des d’aquest panell l’enregistrament de 
dades, el rellotge mostrat a la figura indicarà el temps 
transcorregut des de l’inici del registre. 

         

Mitjançant el panell “eventos comunes” es pot 
enregistrar, si està activa l’adquisició de dades, un 
determinat esdeveniment de l’experiment realitzant un 
clic sobre la icona corresponent.  

Quan aquest esdeveniment hagi estat seleccionat 
l’indicador canviarà d’un color gris a un verd. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Menú navegació 

Des del menú navegació es pot 
accedir a les diferents pantalles de 
control del procés Fenton. 

 

         Figura 83.  Menú navegació 

     : Fent un clic sobre aquest botó es tanca la pantalla activa. 

Des de les pantalles “configuración” i “automático” es pot arribar a la pantalla 
d’un perfil de dosificació, Figura 87, al realitzar un clic damunt del seu botó d’ 
accés. 

Botó d’accés perfil des de  pantalla “configuración”  

Botó d’accés perfil des de pantalla “automático”  

A la Figura 84 es mostra el detall d’un pas dels perfils de dosificació. 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Detall d’un pas de dosificació. 
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5.2. Operativa en mode automàtic i recepta 
El primer pas a realitzar si es vol emprar un control en mode automàtic o  el 
mode recepta es configurar els paràmetres del procés. 

Des de la pantalla del procés Fenton, Figura 81, es pot accedir a la pantalla de 
configuració fent un clic sobre el botó configuració del menú de navegació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Pantalla configuració planta Fenton. 

5.2.1. Pantalla Configuració  

Per seleccionar un element o sistema de control s’ha de realitzar un 
clic sobre el botó corresponent. Si el fons de l’indicador passa a 
color verd el sistema o element està habilitat; si està en fons gris 
aquest esta deshabilitat. 

 

 

Les caselles amb fons groc i text de color negre indiquen que és 
una dada analògica que el sistema de control espera que l’usuari 
del Scada la introdueixi via teclat. 

 

 

Realitzant un clic sobre el botó Excel es copien els paràmetres 
procedents del full Excel facilitat als perfils de dosificació del Scada.  

Si el procés de dosificació està en marxa el sistema no permet 
aquesta còpia; caldrà realitzar un reset del procés de dosificació 
per carregar les dades. 

 

Mitjançant el panell de configuració d’una bomba peristàltica es pot assignar un 
tipus de dosificació a les bombes peristàltiques P003 i P004  i accedir al seu 
perfil. 

Fent un clic sobre el botó que indica un tipus de dosificació (H2O2 o Fe2+) se 
selecciona aquesta; la condició que permet seleccionar-la és que no estigui actiu 
l’altre tipus de dosificació.  

Quan l’indicador d’un botó passa a color verd indica que s’ha seleccionat aquest 
tipus de dosificació; en cas contrari continua en gris. 
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En cas que cap dels dos tipus de dosificació predefinits sigui seleccionat, apareix 
el text (??????) sota el  rètol  “tipo dosificación” que permet la introducció per 
part de l'usuari i mitjançant el teclat d’un nom diferent dels predeterminats al 
tipus de reactiu emprat en la dosificació d'aquella bomba. 

 

 

 

 

Figura 86. Panell configuració bomba peristàltica 

5.2.2. Control automàtic de les dosificacions 

Per accedir al panell de control dels perfils de dosificació s’ha de fer un clic sobre 
la icona “automático” del menú de navegació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Panell dosificacions automàtiques (esquerra); perfil de dosificació (dreta) 

Per a la realització d’una dosificació en automàtic s’han de realitzar els següents 
passos: 

a) Habilitar/deshabilitar, des del menú configuració, les bombes segons es 
vulguin emprar o no en la dosificació (segons s’explica a l’apartat 5.2.1). 

b) Carregar les dades dels perfils de dosificació des del full Excel (segons 
s’explica a l’apartat 5.2.1) o bé accedir als perfils de dosificació i introduir 
els paràmetres manualment.  

Es pot accedir als perfils de dosificació de les bombes fent 
un clic sobre els botons ubicats sota el rellotge.  

 

c) Un cop configurat els perfils de dosificació ja es poden 
iniciar les dosificacions fent un clic sobre la icona “inicio”  

En el moment que es doni l’ordre d’inici s’enviaran els paràmetres de les 
taules de dosificació a l’autòmat; durant aquest procés de descàrrega de 
dades la indicació “Dosificación Automática” farà intermitències. Quan hagi 
finalitzat aquest procés s’iniciaran automàticament les dosificacions, 
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l’indicador restarà en un color a fons verd i el rellotge es posarà en marxa 
indicant el temps total transcorregut des de l’inici de les dosificacions. 

En el panell de les dosificacions es proporciona informació de quin és el pas actiu 
del perfil de dosificació, el temps total d’aquest pas, la dosificació que es 
realitzarà en aquest pas i el temps transcorregut des de l’inici del pas actiu. 

També indica si la bomba de dosificació està en marxa posant-se en un fons verd 
la icona de la bomba o en vermell si està aturada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Informació de la dosificació està realitzant el controlador  

El botó Reset permet reiniciar la seqüència de dosificació; no 
esborra les dades guardades als perfils de dosificació. 

 

Nota: Les dosificacions màximes que es poden realitzar son de 24 ml/min a la 
bomba P003 i 28 ml/min bomba P004; en el cas que es superin aquests llindars 
es mostrarà en pantalla un avís indicant aquest fet però no s’impedirà que es 
realitzi la dosificació (es realitzarà la dosificació màxima). 

Si està activa la dosificació en automàtic el sistema de control no permet l’inici 
del mode recepta. 

5.2.3. Controls PID 

La planta disposa tres controls PID:  

• control PID del cabal 1 (regulació cabal recirculació planta); aquest control 
actua sobre la bomba principal de la planta.   

• control PID del cabal 2 (regulació cabal del circuit de sensat); aquest 
control actua sobre la vàlvula controladora del circuit on esta ubicat el vas 
dels instruments de mesura. 

• control PID del pH (regulació del pH de la planta). 

 

 

 

 

 

Figura 89. Comandament PID 
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L’estació de comandament d’un d’aquests controls es mostra a Figura 89; en 
aquestes estacions si se selecciona el mode Auto es pot establir el Set Point del 
llaç pid directament mitjançant el camp WSP.  

5.2.4. Control automàtic de la temperatura. 

Aquest control permet la regulació de la temperatura de l’experiment a una 
consigna fixada a 20 ⁰C. 

 

 

  

 

Figura 90. Comandament control temperatura 

Per a l’ús d’aquest control s’han de realitzar els següents passos: 

a) Habilitar, des del menú configuració, aquest control (segons s’explica a 
l’apartat 5.2.1). 

b) Verificar en el panell de comandament del control de temperatura que 
aquest control estigui en mode automàtic. 

Opcionalment es pot treballar en mode manual; en aquest cas es pot fixar 
una consigna, SP, que correspon a la potència de refredament entre el 0% 
i el 100% (no a una consigna de temperatura). 

c) Fer la connexió de les vàlvules mitjançant el connector elèctric. 

d) Alimentar la bomba de recirculació del cabal d’aigua freda realitzant la 
connexió elèctrica. 

El sistema de refredament amb la realització d’aquest darrer pas començarà la 
regulació de la temperatura.  

Quan el sistema de control doni l’ordre d’obertura de la vàlvula que permet la 
recirculació del cabal de refredament per la camisa del reactor aquest fet 
s’indicarà a la pantalla del procés canviant el color de fons de la representació de 
la camisa a blau; en cas contrari restarà en color gris. 

Quan la temperatura del reactor sigui de 20 ºC ± 0.5 ºC s’encendrà un pilot en el 
gràfic del reactor indicant que la temperatura és correcta per realitzar 
l’experiment (ha d’estar habilitat el control de temperatura). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Cabal refredament circulant       Figura 92. Temperatura correcta 
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5.2.5. Control en mode Recepta. 

En el mode recepta s’agrupen els controls automàtics descrits en els apartats 
anteriors en un únic control. 

No necessàriament s’han de realitzar tots els passos en aquest mode; si 
s’inhibeix algun dels controls des del panell de configuració aquest control no es 
realitzarà passant el sistema de control de forma automàtica a la següent 
operació o fase de la recepta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Panell de control del mode recepta 

Quan les operacions (passos) i fases (actuacions dintre dels passos) estiguin 
actives el seu indicador passarà d’un color amb fons gris a un en verd. En 
l’exemple de la Figura 93 l’operació activa es manual; l’indicador citat és el 
requadre en verd.  

Per defecte el sistema inicia el Scada al pas Manual.  El botó de Reset permet 
reiniciar el control en tot moment iniciant-se el mode en  aquest pas. 

 

a) Pas manual, 

En aquest pas el sistema de control es manté a l’espera que l’usuari realitzi les 
operacions prèvies als controls automàtics: recirculació d’aigua amb 
contaminant, fixació dels cabals de l’experiment, etc. 

Per validar aquest pas i iniciar-se pròpiament el mode recepta 
s’ha de fer un clic sobre el botó Manual; en aquest moment el 
sistema de control passarà a la següent operació: “Enfriar” 

 

b) Pas “Enfriar”, 

En aquest pas, si s’ha habilitat el sistema de refredament, s’iniciarà el control 
automàtic de refredament de la camisa del reactor. Quan la temperatura sigui 
inferior a 21 ºC el sistema passarà al següent pas.  
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El control de refredament estarà actiu en tot moment de l’experiment amb la 
consigna establerta per disseny a 20 ºC. 

c) Pas “Adición (Ácido-Base)”, 

En aquest pas el sistema de control espera que l’usuari realitzi manualment la 
regulació del pH de la planta.  

Per validar el pas i continuar la recepta s’ha de realitzar un clic 
damunt del botó “Adición” (aquest botó tindrà el seu indicador 
en fons verd). 

 

Si està deshabilitat aquest control des del panell configuració el sistema 
automàticament passarà a  la següent operació sense que sigui necessària la 
validació del pas.  

d) Pas “Adición (UV)”, 

En aquest pas de la recepta es realitza l’operació de posta en marxa de la 
làmpada ultraviolada. 

La primera operació que realitza el sistema de control 
és restar a l’espera que l’operador encengui 
manualment la llum UV i l’informi d’aquest fet realitzant 
un clic sobre el botó “Adición”  (aquest botó tindrà el 
seu indicador en fons verd).  

 

Un cop s’ha validat l’encesa de la làmpada UV el sistema posarà en marxa un 
temporitzador (“tiempo de espera paso UV”) ajustable des del menú configuració 
o per defecte 15 minuts; a l’hora que es realitza un perfil de dosificació amb la 
bomba peristàltica P003.  

Quan ambdues operacions han finalitzat llavors, automàticament, la recepta 
continua en el següent pas: “Adición/Registro datos”. 

Nota: En el cas que estigui deshabilitada la làmpada UV no serà necessari que 
l’operador validi l’encesa del llum i es realitzarà un perfil de dosificació 
mitjançant la bomba P003; a la fi del qual, automàticament, es passarà al 
següent pas. 

 

e) Pas “Adición/Registro datos”, 

En aquest pas es realitza automàticament un perfil de dosificació mitjançant la 
bomba P004. Quan aquesta dosificació s’inicia es posa en marxa el rellotge 
d’aquest panell de control.  

El temps d’aquest pas per defecte a l’iniciar el Scada es de 90 minuts; aquest 
temps es pot ajustar des del panell configuració: “Tiempo Proceso (min)”. 

Al finalitzar aquest temps la recepta haurà finalitzat; el botó 
actiu serà: “Fin” 
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CAPÍTOL 6: 

NORMATIVA 

Aquest treball ha tingut com a referències les normatives i estàndards ISA88, 
IEC61131-3 i L’ISA-S5.5. Per a la realització de la pantalla Scada s’ha tingut 
present la guia GEDIS. 

 

6.1. Metodologia de Desenvolupament 
 

L’estàndard ISA88 és un model i una metodologia per dissenyar sistemes de 
control per a la fabricació flexible (Processos Batch). És independent del sistema 
de control (PLC, DCS, o PC). És independent dels algoritmes de control bàsics 
(PID Robust, Adaptatiu). (Gámiz, n.d.) 

Un procediment fix pot ser suficient per resoldre el control d’un procés continu. 

Una dels principals avantatges de l’estàndard ISA88 és que les transicions i 
seqüències no s’han de tornar a implementar si es canvia el procés de producció. 
La idea és donar la màxima operativitat per a realitzar diferents productes. 

Per a l’aplicació dels models de la S88 hi ha tres models bàsics que cal tenir en 
compte: 

• Model de procés. En el qual es descriu el procés des del punt de vista dels 
canvis físics i químics. 

• Model físic o d’equipaments. En el qual es descriu com s’ha realitzat la 
divisió del hardware. 

• Model de control. El qual descriu el model del software. 
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Aquests diferents models de dimensió (punts de vista) permeten separar 
procediments de producció, dependents del producte, del control que depèn dels 
equipaments; la qual cosa permet la reutilització de software. 

En aquest treball s’ha emprat l’eina Project Organizer, inclosa dintre del paquet 
d’eines de Eurotherm, per organitzar, seguint  el model de la S88, la 
programació en Models de Planta, en cel·les de procés i unitats de planta. 
Aquesta eina realitza la funció d’un servidor de receptes (batch server). 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 94. Vista general Project Organizer (Invensys Eurotherm 2015). 

 

Un model de planta (“recepta general”) és un contenidor per a les cèl·lules de 
procés (“recepta de fabrica”) i és emprat per realitzar les divisions del sistema. El 
model de planta és útil perquè les unitats de planta poden ser assignades a 
grups d’alarmes o a àrees de seguretat de tags enlloc de simples tags (Invensys 
Eurotherm 2015). 

Les cel·les de procés és un contenidor de les unitats de planta (“Mòduls de 
control: Actuadors/sensors”). 

Cada unitat de planta conté tots els Tags que formen part d’aquesta unitat.  

6.1.1. Model de Procés 

Respon als conceptes físics i químics. 

Per a la realització d’aquest model hem de plantejar-nos la següent pregunta: 
¿Quins passos hem de seguir per a l’obtenció d’un determinat producte? 

Com a exemple d’aquest model a la Figura 95 es mostra el model de procés 
desenvolupat en aquest treball. 

Aquest model ha estat tractat amb els usuaris de la planta Fenton. Per donar 
flexibilitat a la recepta a les dosificacions de ferro i peròxid d’hidrogen se’ls hi pot 
assignar un perfil de dosificació.   
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Figura 95. Model del procés Fenton (Foto-Fenton) 

6.1.2. Model Físic 

La planta, en el seu conjunt, és dissenyada com una cel·la de procés.  Aquesta, 
dintre del model físic, es divideix en unitats. Aquestes unitats es divideixen en 
diferents seccions anomenades equipaments que alhora estan compostos per 
mòduls de control. 

La clau per a la generalització i reutilització del software en els processos batch 
es la forma com els mòduls de control i els equipaments són entrellaçats entre 
ells. 

Segons la norma S88.01 es defineix un mòdul d’equip com “un grup funcional 
d’equips que poden dur a terme un nombre limitat de determinades activitats 
menors de processament”. 

Una unitat és el conjunt d’equipaments  que proporciona valor afegit a un 
producte. 
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Per a la realització del procés Fenton (Foto-Fenton) tan sols ha calgut 
desenvolupar una única unitat de planta, planta Fenton, dintre de la cèl·lula de 
procés.  Aquesta unitat de planta s’ha dividit en quatre seccions: secció 
recirculació, secció addició, secció sensat i secció control temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Equipaments Planta Fenton 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Divisió dintre d’un equipament 

6.1.3. Model de control, PFC (Function Chart Procediment) 

Un cop s’ha completat el model de procés i el model físic es defineix el model del 
procediment (Receptes).  
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1.- Afegir 10 l aigua desionitzada 
2.- Afegir 5 l aigua amb contaminant     Recirculació 
3.- Ajust del cabal  
 
4.- Refredar a 20⁰                Refredament 
                   Experiment  
5.- Ajust del pH fins 3                       Addició 
 
6.- Adició Llum UV                                Addició 
7.- Perfil dosificació ió Fe2+ 
 
7.- Perfil dosificació H2O2       Addició / Sensat 
8.- Registre procés                 
  
El PFC (Function Chart Procediment) és un model jerarquic que es pot realitzar a 
partir del Model de Control de Procediments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98. PFC Planta Fenton 
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Es d’interès la relació que hi ha entre el model de control del procediment i el 
model físic. 

El comportament dels equips de control tals com, la recirculació, refredament, 
addició i sensat es defineix específicament en la cel·la de procés. El procediment 
de com produir en la cel·la de procés es descriu en el model de control del 
procediment (recepta de procediment). 

Mitjançant la separació entre la recepta i l’equip (part física), és possible canviar 
l’acció de control simplement modificant el model de control del procediment. Pel 
que fa a l’assignació de recursos per tenir una òptima distribució és possible 
canviar-los simplement modificant el model de control del procediment. A més, 
suposant que el procediment de producció és diferent per diversos productes, 
seria suficient modificar simplement la recepta de procediment utilitzant els 
mateixos equips. (Gámiz, n.d.) 

6.2. Codificació i Identificació 
S’ha tingut com a referent l’estàndard ISA-S5.5 tant en la documentació 
d’aquesta memòria (diagrames PI&D) com en la simbologia realitzada en la 
pantalla de visualització del procés (Scada). 

El propòsit d’aquest estàndard es establir un sistema gràfic de símbols per 
visualitzar els processos i que aquest sigui emprat pels operadors de planta, 
enginyers i resta de personal involucrat. Si tots els usuaris empren el mateix 
estàndard es facilita la comprensió de les pantalles. 

Els beneficis que es persegueixen són una disminució dels errors per part dels 
operadors, menys necessitat de formació i millor comunicació entre els usuaris 
finals i els enginyers del disseny de control.  

6.2.1. Estructura i codificació dels símbols 

La normativa defineix l’estructura dels símbols dels elements que s’acostumen a 
emprar en els processos industrials i els agrupa en famílies per facilitar la seva 
localització dintre de la normativa.  

Algun exemples de grups són els contenidors de tancs i separadors, el grup 
elèctrics, etc.  

La normativa també dóna regles per la identificació amb lletres d’aquests 
símbols. 

Aquesta simbologia i la seva identificació han estat una font de referència al llarg 
d’aquest treball. 
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Taula 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Color 

A pesar de que l’objectiu de la norma sigui la definició i configuració dels
gràfics la normativa dó
color es una forma efectiva de codificació

Alguns exemples d’estratègies de  l’ús del color, mencionats per aquesta guia, 
que s’han tingut en compte en el disseny de les pantalles Scada de la planta 
Fenton  han estat la reducció del nombre de colors emprats al mínim necessari. 

S’ha buscat combinacions compatibles de colors com son el verd sobre el blanc. I
per assegurar una resposta rà
com son el groc (precaució), vermell (emergència) i verd (Operació normal)
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12. Típica combinació de lletres (ISA 1986)

A pesar de que l’objectiu de la norma sigui la definició i configuració dels
gràfics la normativa dóna també una guia per a l’ utilització del color ja que  el 
color es una forma efectiva de codificació. 

Alguns exemples d’estratègies de  l’ús del color, mencionats per aquesta guia, 
que s’han tingut en compte en el disseny de les pantalles Scada de la planta 
Fenton  han estat la reducció del nombre de colors emprats al mínim necessari. 

acions compatibles de colors com son el verd sobre el blanc. I
per assegurar una resposta ràpida de l’operador s’han emprat colors saturats 
com son el groc (precaució), vermell (emergència) i verd (Operació normal)

Monitorització i Control d’una Planta Pilot per al Tractament Fotoquímic d’aigües Residuals 

(ISA 1986). 

A pesar de que l’objectiu de la norma sigui la definició i configuració dels símbols 
na també una guia per a l’ utilització del color ja que  el 

Alguns exemples d’estratègies de  l’ús del color, mencionats per aquesta guia, 
que s’han tingut en compte en el disseny de les pantalles Scada de la planta 
Fenton  han estat la reducció del nombre de colors emprats al mínim necessari.  

acions compatibles de colors com son el verd sobre el blanc. I 
pida de l’operador s’han emprat colors saturats 

com son el groc (precaució), vermell (emergència) i verd (Operació normal) 
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Taula 13. Exemple d’estratègia en l’ús del color (ISA 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Implementació del Programa del PLC 
IEC61131-3 és una normativa que pretén estandarditzar els llenguatges de 
programació en l’automatització industrial i les comunicacions entre els autòmats 
i els altres sistemes. Els principals avantatges d’aquesta envers dels sistemes 
específics de control oferts per cada fabricant és la reducció de costos (formació 
de personal), major flexibilitat a l’hora de dissenyar i normalització de la 
documentació. 

IEC61131-3 defineix els llenguatges de programació, els assajos elèctrics, la 
configuració/arquitectura i els recursos. 

LINTools, l’eina de programació de l’autòmat de la planta Fenton, inclou un 
entorn gràfic per a la configuració del control continu i seqüencial emprant el 
llenguatge de programació IEC61131-3. 

L’aplicació de la normativa, per tant, en aquest treball és directa ja que  l’entorn 
de programació emprat segueix aquesta norma. 
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6.4. Programació del Scada 
Per a la realització de l’escada s’ha tingut com a referència la guia Gedis. 
Aquesta guia no es tracta de una normativa sinó d’un conjunt de pautes que 
ajuden els projectistes a l’hora de realitzar els dissenys de les pantalles.  

Aquest mètode de disseny esta basat en diferents nivells on es van definint els 
diferents tipus de pantalles i continguts. 

La guia Gedis consta de 10 indicadors que pretenen cobrir tots els aspectes de 
disseny de les pantalles: Arquitectura, navegació, distribució, color, text, equips, 
valors, taules i comandaments i ingrés de dades. 

Aquests 10 indicadors es poden agrupar en una taula de manera que es pugui 
avaluar l’aplicació de la guia en un índex global. 

En aquest treball s’han realitzat modificacions al Scada seguint aquest mètode en 
els següents punts: 

• S’ha reduït la profunditat de les pantalles a 3 nivells (Estructura). 

• S’ha realitzat un mapa on es defineix de forma general les pantalles de les 
que disposa l’operador (Estructura). 

• S’ha balancejat la simetria dels gràfics i la distribució segons recomanació 
de la guia; la  

• Figura 99 mostra un exemple de distribució que s’ha tingut en compte a 
l’hora de realitzar el disseny. (Distribució). 

• S’han afegit títols a les pantalles segons recomanació de la guia. 
(Distribució) 

• S’hi ha  afegit una barra de navegació (Distribució) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Exemple de distribució (Ponsa and Granollers, n.d.) 
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Un dels punts més importants de l’aplicació de la guia està relacionat amb l’ús 
del color. 

Segons recomanació de la guia s’ha elaborat una taula relativa a l’ús del color. És 
la mostrada a la següent taula: 

 

Taula 14. Especificació ús del color Scada planta Fenton 
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CAPÍTOL 7: 

CONCLUSIONS 

El treball realitzat respon als requeriments marcats inicialment pel departament 
CEPIMA que ha col·laborat generosament en aquest projecte tenint el paper de 
“client simulat”. 

El volum de requeriments exigit a aquest projecte no ha estat gran, però ha 
estat el suficient  per poder realitzar tots els passos que es desenvoluparien en 
un projecte de gran envergadura i que es descriuen al llarg d’aquesta memòria. 
Gràcies a la participació d’aquest departament s’ha pogut disposar, en tot 
moment durant la realització del projecte, de la retroalimentació per part del 
client que tot projectista ha de tenir present. 

S’ha realitzat un disseny del programari amb la meta d’adquirir bons hàbits a 
l’hora de programar: S’ha pensat en l’escalabilitat del projecte i en la norma S88 
que té com a objectiu el continu reaprofitament del software creat. 

El fet que diferents projectistes, amb diferents formes de programar i nivell de 
coneixement hagin intervingut amb anterioritat en aquest programari ha 
dificultat l’entesa del mateix. Degut a aquesta diversitat d’estratègies de 
programació, per poder complir amb els objectius marcats per aquest treball, ha 
estat necessari retallar el programari heretat amb els problemes associats. A 
pesar d’aquesta dificultat afegida ha estat molt profitós aprendre del treball 
realitzat per altres. 

Degut a que he tingut a la meva disposició  la planta Fenton també he pogut 
adquirir experiència, de la qual no disposava amb anterioritat, sobre problemes 
de malfuncionament d’un programari emprat en una planta real.  

M’ha portat molts maldecaps resoldre alguns d’aquests malfuncionaments però 
difícilment, fora de l’àmbit acadèmic, hagués tingut l’ocasió de tenir tan temps a 
la meva disposició d’una instal·lació per poder anar resolent i aprenent sobre 
aquest tipus d’anomalies.  
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En relació al sistema de control de temperatura dissenyat aquest satisfà les 
necessitats del client. El fet que el comportament de la planta sigui lineal, en el 
rang de temperatures i temps dels experiments, ha simplificat el seu control i 
amb tan sols l’ús del terme proporcional del control PID ha estat suficient per 
complir els requeriments indicats. 

En aquesta memòria es presenten diferents mètodes empírics per a l’ajust del 
PID arribant a la conclusió de que no es millora significativament la resposta de 
control afegint els altres dos paràmetres del PID: l’integrador i el derivatiu. 

Sobre aquest control es podrien realitzar millores tant en la velocitat de 
refredament (disminuint la secció dels tubs) com en el sobrepassament del punt 
de consigna (afegint una nova electrovàlvula). En aquest cas ha sortit més 
econòmic, a la inversa del que succeeix a la industria, sobredimensionar el 
tamany dels tubs.  

Com a continuació del treball realitzat es proposa desenvolupar nous controls de 
la planta en mode remot (via OPC). En aquest projecte s’ha deixat preparat el 
controlador perquè es pugui desenvolupar aquest tipus de control sense 
necessitat d’actuar de nou sobre el programa del controlador. 

El control del pH de la planta  mereixeria la dedicació de tot un projecte. 

En relació a la part de software una bona millora seria fer un “upgrate” del 
software de la planta. 
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